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Pravidlá v živote dieťaťa

Pre dieťa je dôležité, aby od malička nachádzalo vierohodné vzory, 
ktoré sú hodné nasledovania a zároveň, aby malo priestor rozvíjať 
jedinečnosť svojej osoby, i keď pri tom musí zachovávať určité pra-
vidlá. Na pravidlá narážame v celom našom živote. Bez pravidiel nie 
je možné spolužitie. Napríklad: V noci som ticho, aby ostatní mohli 
spať. Keď hovoríš, som ticho a neprerušujem ťa, aby si vedel, že sa ťa 
snažím pochopiť. Keď ma voláš, som tu. A keď ja volám,  tak očaká-
vam to isté od teba.
 
Vychádzame z toho, že všetci chcú v podstate s druhými dobre vy-
chádzať, napriek tomu sa vyskytnú situácie, keď sa to celkom ne-
podarí. K tomu slúžia skupinové pravidlá, ktoré zabezpečujú, že sa 
snažíme o dobrú atmosféru, v ktorej chceme jeden druhého brať 
vážne a navzájom vychádzať dobre. 

Ako na to?
1. Radšej menej pravidiel, ale výstižných a dôležitých. Nie také, 

ktoré určujú „každý krok“ skupinky, ale určujú smer ako má 
vyzerať spolužitie v skupinke

2. Pravidlá sú dohodou o tom, ako sa chcete v skupinke správať 
– k tomu potrebujú deti tvoju pomoc a podporu. Sú jedným 
zo spôsobov, ako predchádzať problémovým situáciám. 

3. Je dobré vytvoriť si pravidlá spolu s deťmi.
4. Ty ako animátor musíš stáť za každým pravidlom. Máš „právo 

veta“.
5. Pravidlá platia aj pre teba ako animátora a neobchádzaš ich.
6. Deti majú rozumieť zmyslu pravidla a považovať ho za dobré, 

deťom nič nevnucovať
7. Pravidlá majú pomáhať udržiavať poriadok v konkrétnom 

spolunažívaní v skupinke. 
8. Nemyslieť si, že deti automaticky pravidlá ovládajú. Pravidlá sú 

pomôckou v ťažkých situáciách a snažia sa o pochopenie, že 
niekedy musíme urobiť veci, na ktoré možno práve nemáme 
chuť.
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 Keď sa dieťa už pri hre naučí, že má zmysel zostať sedieť a do-
hrať hru až dokonca, bude sa raz v škole vedieť lepšie sústrediť.

 
 Keď bude počúvať pri tom, keď s ním hovoríme, bude neskôr 
pozorným kamarátom, žiakom, ale tiež manželským partnerom 
a konečne pozornou matkou alebo otcom vlastným deťom.

 
 Keď sa naučí hneď sa nevzdávať, ak mu niečo nevyjde, bude 
neskôr schopné znášať sklamania.

 
 Keď sa naučí, že to čo začne, musí tiež dokončiť, bude neskôr 
vytrvalým pracovníkom, ktorý bude uskutočňovať a uvádzať 
do sveta vlastné myšlienky.

Zdroj: J. Prekopová, CH. Schweizerová: Deti jsou hosté, kteří hledají 
cestu, Portál

Zmysluplné pravidlá dieťaťu pomáhajú.


