
Movement

Prepare the environment.

Provide movement opportunities.

Make time for movement.
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Movement brings your child in touch with his environment.  He learns  
through his senses. By moving, touching, smelling, seeing, and listening,  
he begins to understand his world.  When he can explore and  
interact with his surroundings he is learning. His movements  
and explorations connect his body and brain.  What can you  
do to aid your child’s fluid development of movement?  

You can assist his optimum development when you  
follow these three key principles:

By preparing the environment, providing movement opportunities, 
and making time, you will help your baby grow in self-assurance.  
When you choose not to use equipment that confines or contains 
your child, he develops a sense of accomplishment because 
he achieves motor milestones by his own efforts.  Each motor 
accomplishment and skill prepares for the next stage as muscles grow 
stronger and brain circuits become more coordinated.  Your time and 
understanding of the need for repetition and practice will nourish 
your toddler’s confidence and motor progress. 

Help me to move by myself.
Learn more at www.aidtolife.org

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

POHYB
Pohyb přivádí Vaše dítě do kontaktu s jeho prostředím. Dítě se učí skrze své 
smysly. Pomocí pohybu, doteků, čichu, zraku a naslouchání začíná chápat svůj 
svět. Když může zkoumat a být v interakci s tím, co jej obklopuje,  
pak se učí. Jeho pohyby a zkoumání propojují jeho tělo a mozek.  
Co můžete udělat, abyste pomohli plynulému rozvoji pohybu  
svého dítěte?

Můžete mu pomoci v jeho optimálním rozvoji, když budete  
dodržovat tyto tři klíčové principy:

Když připravíte prostředí, poskytnete příležitosti pro pohyb 
a uděláte si čas, pomůžete dítěti růst v aspektu sebejistoty. Když 
se rozhodnete, že nebudete používat vybavení, které dítě bude 
omezovat nebo mu zabrání v pohybu, dítě si vyvine smysl pro 
úspěšné dokončení činností, protože bude dosahovat milníků 
v oblasti motoriky vlastním úsilím. Každý úspěch a každá nová 
dovednost v oblasti motoriky připravují dítě na další fázi, jelikož 
svaly se posilují a mozková propojení jsou stále koordinovanější. 
Váš čas a pochopení potřeby opakování a procvičování budou 
podněcovat sebedůvěru a pokroky v oblasti motoriky Vašeho 
batolete.

Připravte prostředí.

Poskytujte příležitosti pro pohyb.

Udělejte si na pohyb čas.

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



From the very beginning provide a floor bed, which allows for free 1. 
movement, in a bedroom prepared with safety in mind. 

A mat for movement offers your baby some tummy time to strengthen 2. 
his upper body. Attach a mirror to the wall at child height next to the 
bed or movement mat. When he sees himself move, he will make more 
effort to stretch and strengthen his neck muscles. 

Hang mobiles over your baby’s head but out of reach, for beauty 3. 
and for practice focusing and following objects. A few months later, 
encourage reaching and grasping by hanging a rattle or baby toy 
within his reach. Watch him bat, grasp, and explore the object. 

Choose clothing that allows for maximum movement, like short 4. 
trousers with elastic waists, warm socks, and lightweight fabrics. His 
inner drive to exercise his limbs and body is frustrated by clothing 
that restricts movement.

Provide reasons to move. Captivating objects just out of reach are an 5. 
enticement to stretch, slither, creep, and crawl.  Knit and cloth balls 
roll slowly, attract his grasping arms, and keep his attention. As he 
gains coordination offer faster-moving balls.

Avoid equipment that limits your baby’s movement. Playpens,  6. 
walkers, stationary walkers, bouncers, and even swings confine  
and restrict movement. These devices enable babies to sit, stand, 
walk, or jump before they have the joy of achieving these steps  
through their own efforts. 

Create open space and a clean and orderly world for him to explore 7. 
when he begins to creep, crawl, walk with support, and stand alone. 
Attach a wooden bar to the wall (two inches in diameter) for your 
baby to improve his strength and stability while pulling up.  

Find a place where he can practice climbing if you don’t have stairs. 8. 
Teach him how to crawl down the steps. 

Find places that offer big spaces for movement: playgrounds, public 9. 
gymnasiums, parks, or health clubs. Provide large and heavy items for 
your walking toddler to carry and move.

Use the stroller sparingly. Take time to allow your toddler to walk, 10. 
because he is capable of walking great distances when you are not  
in a rush. 

Ten things you can do at home 
 to support the development of   
  your child’s movement

Help me to move by myself.
Learn more at www.aidtolife.org

01věcí, které můžete dělat doma, abyste podpořili 
rozvoj pohybu vašeho dítěte

1. Od úplného počátku dítěti připravte postel na zemi, která 
umožňuje volný pohyb, v ložnici, která je připravena s ohledem na 
bezpečnost.

2. Podložka pro pohyb nabídne vašemu miminku čas na bříšku, aby 
mohlo posilovat vršek svého těla. Na stěnu vedle postele nebo 
podložky pro pohyb připevněte ve výšce dítěte zrcadlo. Když se 
dítě v zrcadle uvidí pohybovat, vyvine větší úsilí, aby se natáhlo, 
a posílí své krční svaly.

3. Nad hlavu dítěte, ale mimo jeho dosah, pověste mobilní závěsy. 
Ty přinášejí krásu a pomáhají procvičovat zaostřování a sledování 
předmětů. O několik měsíců později podpořte natahování se 
za věcmi a jejich uchopování tím, že v dosahu dítěte pověsíte 
chrastítko nebo hračku pro miminko. Pozorujte, jak dítě do 
předmětu bouchá, uchopuje jej a zkoumá.

4. Vybírejte oblečení, které umožňuje maximální pohyb, jako jsou 
krátké kalhoty s elastickým pasem, teplé ponožky a oblečení 
z lehkých látek. Jeho vnitřní touha procvičovat své končetiny 
a tělo je oblečením, které pohyb omezuje, narušována.

5. Poskytujte důvody pro pohyb. Okouzlující předměty lehce mimo 
dosah dítěte jsou lákadlem k tomu, aby se natáhlo, plazilo a lezlo. 
Háčkované a látkové míčky se kutálejí pomalu, vábí jeho paže, 
do kterých je chce uchopit, a upoutávají jeho pozornost. Jakmile 
získá lepší koordinaci, nabídněte míčky, které se pohybují rychleji.

6. Vyhněte se vybavení, které omezuje pohyb vašeho miminka. 
Hrací ohrádky, chodítka, hrací centra, hopsadla nebo dokonce 
houpačky uvazují dítě a omezují jeho pohyb. Tyto věci umožňují 
dítěti sedět, stát, chodit nebo skákat předtím, než zažijí radost 
z dosažení těchto kroků skrze vlastní úsilí.

7. Vytvořte otevřený prostor a čistý uspořádaný svět, ve kterém 
bude moci zkoumat, jakmile se začne plazit, lézt, chodit s oporou 
a stát samo. Ke stěně přimontujte dřevěnou tyč (pět centimetrů 
v průměru), u které si dítě bude moci zvyšovat svou sílu a stabilitu 
při zvedání se do stoje.

8. Pokud nemáte schody, najděte místo, kde si bude moci 
procvičovat šplhání. Naučte jej, jak lézt ze schodů dolů.

9. Najděte místa, která nabízejí velký prostor pro pohyb: hřiště, 
veřejné tělocvičny nebo parky.  Dejte dítěti velké a těžké 
předměty, aby je Vaše chodící batole mohlo nosit a přemisťovat.

10. Kočárek používejte zřídka. Najděte si čas na procházky, protože 
v případě, že nemáte naspěch, je Vaše batole schopno ujít 
obrovské vzdálenosti.


