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Úspěšný rozvoj vašeho dítěte máte ve svých rukou
Přehled psychomotorického vývoje dítěte od jednoho roku do tří let
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• Šikmé plochy a schody 
zdolává lezením

• Vyleze na gauč a slézá 
nohama napřed

• Stojí v prostoru 
na široké bázi

• Podlézá malé prostory, 
pod židlí, tunel

• Rozběhne se a zastaví, 
otočí se a běží zpátky

• Tahá hračku 
na provázku

• Umí se postavit 
na špičky a na paty

• Umí překročit provázek 
5 cm nad zemí

• Umí kopnout 
do míče

• Do schodů chodí bez při-
držení, nejdříve s přísunem 

nohy, později je střídá
• Umí se odrazit a skákat 

sounož nahoru i vpřed
• Zkouší 

odrážedlo
• Experimentuje se sta-
bilitou, stojí na 1 noze

• Skáče 
do dálky

• Ovládá 
tříkolku

• Chce-li překonat vzdálenost rychle, tak leze
• Sehne se pro předmět a znovu se postaví

• Při chůzi přes prahy se zachytí

• Zajímají ho prolézačky
• Vylézá a slézá do výšky nad pás

• Posunuje nábytek
• Větší jistota při chůzi mu umožní zrychlení

• Neumí se vyhýbat
• Umí dupat nohama

• Je v období lokomoční posedlosti
• Chodí po schodech nahoru i dolů s opřením

• Po schodech nahorů střídá nohy
• Při chůzi ještě nedokonalá souhra horních a dolních končetin

• Umí chodit pozpátku - couvat
• Při poskakování sounož se odráží od 1 nohy

• Chůze i běh je již stabilní
• Samostatně běhá, umí se vyhýbat 
• Ze schodů chodí stále s přísunem

• Dokončí se dokonalé vzpřímení trupu ve stoji i chůzi
• Dokonale běhá

• Chodí po schodech, střídá nohy nahoru i dolů
• Přeskočí provázek 5 cm nad zemí

• Umí postavit komín 
ze 2-3 kostek

• Prstovými barvami 
maluje velké plochy

• Fouká 
do balónku

• Navléká kroužky 
na tyč

• Umí namalovat čáru 
shora dolů

• Vkládá tvary 
do otvorů

• Hodí malý 
míček horem

• Seznamuje se 
s nůžkami

• Umí obracet listy 
po jednom

• Hraje si se stavebnicí 
z kostek , duplo

• Preferuje 
dominantní ruku

• Maluje 
klubíčko

• Navléká korálky 
na tkaničku

• Nakreslí kolečko 
a hlavonožce

• Dokresluje plot 
a koleje

• Zdokonaluje klešťový úchop
• Bezobsažně čmárá voskovou kuličkou

• Trhá měkký papír, ubrousky
• Umí vložit předmět do menšího otvoru

• Kutálí míček
• Umí postavit komín ze 4 - 6 kostek

• Stále rádo bezobsažně čmárá
• Trhá papíry, letáky

• Umí obrátit 2-3 stránky najednou

• Navléká těstoviny a korálky na špejle, čínské hůlky
• Umí postavit komín z 8 - 10 kostek

• Kreslí tlustou voskovou tužkou
• Umí namalovat vodorovnou čáru

• Navleká korálky na brčko
• Chytá míč

• Pojmenuje svou kresbu
• Prsty roztáhne froté gumičku a navleče ji na stojan

• Hodí míč dolem a chytí
• Staví duplo, kostky i lego dle fantazie

• Hraje si samo • Pozná zvíře na jednoduchém obrázku • Seřadí kostky podle velikosti • Rozlišuje základní barvy • Počítá do tří

• Začíná akceptovat hranice svého chování
• Dokáže dát najevo své nápady i nesouhlas

• Dá najevo své přání, ukáže na předmět svého zájmu
• Rozumí jednoduchým slovním pokynům (vstaň, kde je?)

• Umí 2-3 smysluplná krátká slova (ham, bác, dej)
• Učí se nápodobou, rádo napodobuje - vaří, vytírá..

• Zájem o nové zkušenosti z hry

• Napodobí zvuky zvířat i auta (brrrm)
• Vede monology - trénink artikulačního aparátu

• Na požádání ukáže 1-2 části těla
• Říká asi 30 slov a začíná je spojovat

• Hraje si vedle dětí

• Dokáže si představit věci, dělá úsudek
• Třídí věci (zvířata, nádobí)
• Pozná základní části těla

• Pochopí složitější pokyn bez gesta (..vem, ..zanes)
• Skládá první jednoduché věty

• Rozumíme 50 % jeho řeči
• Napodobuje intonaci, melodii
• Hraje si s dětmi, ne v kolektivu

• Doplňuje poslední slova písničky a kratší říkanky
• Na členitějším obrázku ukazuje věci, zvířata

• Začíná rozumět pojmům (méně/více, malý/velký)
• Povídá souvisle 2-3 věty

• Osloví kamaráda jménem

• Opakuje krátkou povídku
• Zazpívá jednoduchou písničku

• Pojmenuje menší části těla
• Rozliší a pojmenuje základní barvy

• Mluví ve větách, gramaticky správně

• Lžičku namáčí do jídla

• Čistí zuby a umývá si ruce • Hlásí potřebu během dne na nočník • Rozepínání a zapínání knoflíčky • Jí samostatně a čistě

• Lžičkou jí samo, ale rozlévá
• S dopomocí rozepne a zapne zip, zouvá boty

• Jí samo, nepolévá se, napichuje vidličkou
• Obouvá si boty, svléká tepláčky, triko

• Nachystá stolování, maže si chleba
• Krájí měkke potraviny (banán), maže nožem

• Obléká připravené oblečení

• Svléká se a obléká se samostatně,
zašněruje si boty

Uvedený časový vývoj je pouze orientační. Pro více informací 
týkajících se zdravého růstu a vývoje vašeho dítěte se obraťte                
na svého pediatra, případně volejte infolinku Nutriklubu.

Materiál vznikl na základě spolupráce s Evou Kiedroňovou, celosvětově uznávanou autorkou jedinečné metodiky péče o dítě a rozvoje kojence v souladu 
s jeho psychomotorickým vývojem. Své třicetileté zkušenosti sepsala do publikací „Něžná náruč rodičů“, „Rozvíjej se, děťátko…“ i „Jak se rodí vodníčci“             
a natočila soubor vzdělávacích internetových kurzů „Šťastné dítě“.  Více informací najdete na na www.evakiedronova.cz



Termín tisku: 06/2015, BF311302.

Chcete se poradit ohledně výživy 
či péče o vaše děťátko? 

Zavolejte na naši bezplatnou infolinku:

Úspěšný rozvoj
vašeho dítěte 

máte ve svých rukou

www.nutriklub.cz
Více o správném rozvoji vašeho děťátka na

Přehled psychomotorického vývoje dítěte 
od jednoho roku do tří let

vnitřních orgánů, roztěkanost, nesoustředěná pozornost a 

spousta zdravotních problémů dítěte po celý život. A naopak 

– správnou péčí můžeme ovlivnit nejenom pevné zdraví 

a dobré prospívání dítěte, ale také kvalitní fungování celé 

rodiny. 

Je však zarážející, že zatím, co téměř na všechno existují 

seriózní školy, tak na přípravu rodičů v  rodičovství zcela 

chybí. Toto vzdělávání je celosvětově podceňováno. Přitom 

jde o poslání, které rozhoduje o tom nejdůležitějším.                                        

O zdraví, kvalitě vývoje a celkovém prospívání naších dětí 

a pokračování našeho rodu. 

Již staré moudro zní – kdo je připraven, není překvapen. 

Proto si největší pozornost a pomoc s  přípravou na péči 

o dítě zaslouží oba partneři, a to ještě před narozením 

prvního dítěte, kdy teprve získávají představu o výchově, péči 

i celkovém přístupu ke svému vytouženému miminku. Vždyť 

již J. A. Komenský řekl: „Na dobrém začátku závisí všecko“.

Eva Kiedroňová

Eva Kiedroňová je propagátorkou vzdělávání rodičů 
v rodičovství. Této problematice se věnuje již více než 30 let,              
a to nejenom v České republice. Česká republika je první zemí, 
kde se mohou rodiče v  rodičovství systematicky vzdělávat, 
nejenom prostřednictvím publikací, ale také pomocí 
různých přednášek a internetových a prožitkových kurzů –
viz www.evakiedronova.cz 

Význam vzdělávání rodičů 
v rodičovství

Po celém světě se historicky opakuje v podstatě stále stejná 
situace. Mladí lidé se poznají, zamilují a  očekávají dítě. 
Většinou vůbec netuší, jak obrovská změna je s příchodem 
dítěte i péčí o ně čeká. Jestli budou tyto změny, celková péče 
o dítě a nakonec i její výsledky příjemným zážitkem nebo 
naopak nepříjemnou zátěží celé rodiny i společnosti, závisí 
na připravenosti rodičů, kteří jako jediní mohou na dítě 
působit 24 hod. denně. 

Celá řada lidí se však domnívá, že děti by se měly vychovávat 
především citem. Citlivý a intuitivní přístup je samozřejmě 
nezbytný, ovšem bez potřebného vzdělání, přípravy, nácviku 
a dodržování základních pravidel má péče o dítě stejná rizika 
jako řízení auta s citem, ale bez znalostí pravidel silničního 
provozu. 

Malý rozdíl v přístupu totiž velice často způsobí velký rozdíl ve 
výsledku. Citlivý, ale nevhodný způsob péče o dítě může být 
příčinou nespokojenosti a plačtivosti dítěte, bolestí bříška          
i jeho špatného prospívání. Následkem pak může být vadné držení těla, špatná funkce 
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