
Create an accessible environment.

Show your child how to do daily activities 
that lead to independence. 

Make time.
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Independence
Independence is the ability to do things for ourselves and think for 
ourselves. Your child becomes independent through her own activity.  What 
should you let your child do? By being included in simple  daily activities, 
she begins to understand routines, her role in the family, and her  
own abilities. When you offer choices  at the right times and  
only lend a hand when she needs  help, you are saying to  
her, “I know you can do this by yourself.” She gains skills,  
confidence, and an ‘I can do it’ attitude, which she will take  
with her throughout her life. 

Your child will be on the path to independence when you follow these 
three key principles:

By creating an accessible environment, showing her how to do things, and 
making time, you will place your child on the path to independence.  Have 
the patience to wait for your child to do things for herself. Slow down your 
activities into small steps so she can watch and imitate your movements.  
Busy parents with full schedules may struggle to find the time. It is faster 
to buckle your child into her seatbelt, dress her, feed her, and keep her in 
nappies (diapers). Everyone has times when they can’t wait for her to do 
it herself.  But when you can wait for her to practice what she has learned, 
she will become her own person and amaze you with her ability to care for 
herself independently.

Help me to do it by myself.
Learn more at www.aidtolife.org
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NEZÁVISLOST 
Nezávislost je schopnost jednat a myslet sám za sebe. Vaše dítě získává 
nezávislost vlastní činností. Co byste měli své dítě nechat dělat? Prostřednictvím 
zapojení do běžných denních činností začíná chápat rutiny, svou roli v rodině 
a své vlastní schopnosti. Když ve správný okamžik nabízíte možnosti  
a pomocnou ruku podáváte, jen když ji Vaše dítě potřebuje,  
říkáte mu vlastně: „Já vím, že to dokážeš sám/sama.“  
Dítě tak získává schopnosti, sebedůvěru a samostatnost,  
které mu budou sloužit celý život.

Na cestu k nezávislosti své dítě vyšlete, když budete dodržovat  
tyto tři klíčové principy:

Dodržováním těchto tří principů své dítě vyšlete na cestu 
k nezávislosti. Buďte trpěliví a čekejte, až si dítě věci zvládne samo. 
Své činnosti zpomalte do malých krůčků, aby Vás mohlo sledovat 
a napodobovat Vaše pohyby. Zaneprázdnění rodiče mají někdy 
problém s časem. Je rychlejší dítě zapnout do sedačky, obléct jej, 
nakrmit a nechat v plínkách. Každému se stane, že nebude mít čas 
na to, aby dítě tyto věci udělalo samo. Když si ale ten čas najdete 
a necháte dítě procvičovat, co se naučilo, stane se samostatnou 
bytostí a uchvátí Vás svou schopností o sebe pečovat nezávisle na Vás. 

Vytvořte přístupné prostředí.

Ukažte dítěti, jak provozovat denní činnosti vedoucí 
k nezávislosti.

Dopřejte mu čas.

Překlad pro Vás připravila školka Na Vlně
Chodská 697 
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
skolanavlne@gmail.com



Ten things you can do at home 
 to encourage independence
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Independence in Dressing

Offer clothes that allow for independence: shirts that easily pull over her 1. 
head, bottoms with an elastic waist, Velcro-style fastenings, and snap 
fastenings that she can do for herself. 

Make a few choices of your child’s clothes accessible by hanging a low 2. 
bar at child height for clothes on hangers. Provide a child-sized basket or 
hamper for dirty clothes.

Provide a low mirror and a child-sized brush and comb for combing hair.  3. 

Independence in Toileting

Your child should have access to a small toilet chair, which is different 4. 
from using a stool to climb up and sit on the family toilet. (A stool to  
the toilet works very well once she is toilet-trained and climbing one or 
two stairs independently.) She needs to feel secure when manoeuvring 
onto and sitting on the toilet, not at all concerned that she might fall in.

Provide a stool for access to the sink for hand-washing and tooth-brushing. 5. 
This stool could also serve as a low seat for changing underpants.

Independence in Eating

Empty a low kitchen cabinet for your child’s small drinking glasses, a 6. 
small jug (pitcher), bowls, plates, spoons, and forks, each with their own 
place or container in that cupboard.

When choosing dishes, find child-sized versions made of breakable 7. 
materials, not plastic. Your child will learn how to handle objects with 
care by occasionally dropping something that breaks. Breakage should 
be handled in a matter-of-fact manner, without anger or scolding. 
Children quickly learn to hold dishes with care.

Children are more likely to eat something if they have helped prepare the 8. 
food. Small children can peel a mandarin orange or a banana if you start 
them off. 

Independence in Sleeping

A low bed from the beginning gives your child the freedom to move 9. 
around. It allows her to wake up and crawl off the bed in the morning. 
Toys placed on a low shelf will often catch her attention upon waking. 

Create a routine that helps your child understand that it is bedtime.  10. 
The routine may differ in every family, but whatever you choose,  
make sure it is one of diminishing activity: Play time, bath time, story 
time, sleep time works perfectly. Story time, bath time, play time, sleep 
time is a recipe for conflict!

věcí, které můžete doma dělat na podporu 
nezávislosti:

Nezávislost v oblékání
1. Nabízejte oblečení, které umožňuje nezávislost: trička, která lze 

snadno přetáhnout přes hlavu, kalhoty s elastickým pasem, zapínání 
na cvočky nebo suchý zip, se kterým si dítě poradí samo.

2. Vyberte nějaké oblečení a zpřístupněte ho dítěti zavěšením tyče 
v jeho výšce, na níž bude viset oblečení. Nezapomeňte také na koš 
na špinavé prádlo.

3. Poskytněte dítěti nízké zrcadlo a dětský kartáč a hřeben na česání 
vlasů.

Nezávislost v chození na záchod
4. Vaše dítě by mělo mít přístup na malou toaletní židličku, což je něco 

jiného než vyšplhat se po stolečku na rodinný záchod a sedět na 
něm. (Stoleček dobře funguje až tehdy, kdy dítě umí samo vykonat 
potřebu a zvládne alespoň schod či dva.) Při usedání na záchod 
a sezení na něm se musí cítit bezpečně nebát se, že do něj spadne.

5. Pro snadný přístup k umyvadlu při umývání rukou a čištění zubů 
dejte dítěti stoleček. Ten může sloužit také jako nízké sedátko 
k vyměňování spodního prádla.

Nezávislost v jídle
6. Vyprázdněte nízkou kuchyňskou skříňku a dejte do ní dětské 

skleničky, džbánek, misky, talířky, lžičky a vidličky, tak aby ve skříňce 
měly všechny své místo či nádobu.

7. Když vybíráte talíře, volte jejich dětské verze z rozbitných 
materiálů, nikoliv z plastu. Vaše dítě se lépe naučí opatrně zacházet 
s předměty, když mu čas od času něco spadne a rozbije se to. 
Z rozbití nedělejte vědu ani důvod k rozčilení či hubování. Děti se 
rychle naučí držet talíře pečlivě.  

8. Je větší pravděpodobnost, že děti snědí jídlo, když se podílely na 
jeho přípravě. Malé děti dokážou třeba oloupat mandarinku nebo 
banán, když je načnete. 

Nezávislost ve spaní
9. Nízká postýlka dává od samého počátku Vašemu dítěti svobodu 

pohybu. Dovoluje mu se po ranním probuzení z postýlky odplazit. 
Hračky položené na nízké polici si často po probuzení získají jeho 
pozornost.

10. Vytvořte rutinu, která Vašemu dítěti pomůže pochopit, že je čas 
jít spát. Tato rutina může být v každé rodině jiná, ale ať už zvolíte 
cokoliv, měla by se v ní postupně zmenšovat aktivita: skvěle funguje 
pořadí hraní, koupel, vyprávění/čtení, spaní. Naopak receptem na 
konflikt je pořadí vyprávění/čtení, koupel, hraní, spaní.


