
Self-Discipline

Create an environment that fosters self-discipline.

Connect your child to the environment. 

Make time by respecting  
your child’s activity.
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Being a parent of a young child can be hard  
work. You want your child to be happy,  
healthy, and socially adjusted, not only  
at home but also with others. Helping  
your child learn what behavior is expected  
and begin to control her impulses can be  
easier if you keep in mind her basic needs.  
She wants to understand the world around 
her, the routines and rhythms of daily life.  
She more easily learns to control her body  
when she has been allowed movement opportunities from birth. As she grows, her need to move can be met by 
including her in daily activities that have a real purpose in her life and are challenging. In this way she becomes 
increasingly independent. With these foundations in place, her growth towards self-discipline will happen naturally.

You can assist her growth in self-discipline when you follow these three key principles:

Parents create the conditions for self-discipline. Make your home a place 
with opportunities for your child to become involved in practical household 
chores and to be helpful in simple ways. Pay attention to what she likes to do 
and encourage her to do it while allowing space for her to make mistakes and 
learn from them. Keep routines predictable, make sure that the adults agree 
on family rules, and enforce consistent expectations which provide a secure 
framework. Allow your young child to make some choices throughout her day 
like picking which shirt she wants to wear or which book she wants you to 
read to her. When your child helps from the time she is young, she will start 
to develop self-discipline as she grows. She will feel needed and accepted as a 
contributing member of the family.

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

SEBEKÁZEŇ
Být rodičem malého dítěte může být náročné.  
Chcete, aby Vaše dítě bylo šťastné, zdravé  
a společensky přizpůsobené, a to nejen  
doma, ale také mezi ostatními. Pomáhat  
dítěti učit se očekávanému chování  
a ovládat své impulsy může být snazší,  
budete-li pamatovat na jeho základní  
potřeby. Dítě potřebuje pochopit svět  
kolem sebe, rutiny a rytmy každodenního  
života. Své tělo se naučí ovládat snadněji,  
dostane-li hned od narození dostatek příležitostí k pohybu. Jak vyrůstá, můžeme jeho potřebu pohybu 
uspokojovat zapojením do každodenních činností, které jsou smysluplné a přiměřeně náročné. Tímto způsobem 
poroste jeho nezávislost a budou položeny základy jeho přirozeného vývoje směrem k sebekázni.

Budování sebekázně můžete napomáhat dodržováním těchto tří klíčových principů:

Podmínky pro sebekázeň vytvářejí rodiče. Udělejte ze svého domova 
místo příležitostí, kde bude Vaše dítě užitečně zapojeno do praktických 
domácích činností. Věnujte pozornost tomu, co rádo dělá a podporujte 
jej v této činnosti také tím, že mu dovolíte dělat chyby a učit se z nich. 
Vaše rutiny by měly být vždy předvídatelné a dospělí by se měli 
dohodnout na rodinných pravidlech, která budou důsledně uplatňovat, 
čímž vytvoří bezpečný rámec. Během dne dítěti dovolte vybírat si – např. 
tričko, které si vezme na sebe, nebo knížku, kterou si od Vás nechá 
přečíst. Když Vám dítě bude pomáhat už od útlého věku, začne v sobě 
postupně rozvíjet sebekázeň. Bude vnímat, že jej potřebujete a přijímáte 
jako plnohodnotného a užitečného člena rodiny.

Vytvořte prostředí podporující sebekázeň.

Napojte své dítě na toto prostředí.

Dopřejte dítěti čas tím, že budete respek-
tovat jeho činnost.

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 support your child’s  
  growth in self-discipline

Help me to be
responsible by myself.

Learn more at www.aidtolife.org
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1. Prepare her environment with furniture and equipment that are her size. For 

example, when she wants to wash carrots or strawberries, she will sit at a table 
and chair her size and use small kitchen tools that fit her hands. Show her clear 
ways to do tasks such as dusting a shelf, sweeping, washing socks, wiping the 
table after a meal, folding up and putting away clothes, setting the table, and 
many more.

2. Let her learn from her own mistakes.  She will not work as you work, quickly 
and efficiently. If she is learning how to use a mop there may be soap and 
water on the floor when she is finished. The process is far more important to 
her inner growth than having clean floors. Help her to clean up by sharing the 
task with her rather than stepping in and doing it for her.

3. Use household items and toys for their intended purpose. If your child 
throws her shape-sorting toy, say, “Be gentle with your toys.” Young children 
sometimes throw on a whim, but it doesn’t mean they are destructive. If she 
throws the toy again, redirect her: “Come outside and let’s throw the ball.” 

4. When appropriate, offer real choices. Choices should be simple, such as peanut 
butter or cheese on her sandwich or buying red or green apples. Too many 
choices are overwhelming; a handful of choices a day are enough at this age. 

5. Speak to her positively and sincerely. Your child will thrive with positive state-
ments and does not need to be showered with empty praise. Instead of saying, 
“You’re such a good helper”, say, “Thank you for setting the table.” Instead of 
ordering, “Get off the table”, lift her off the table and say, “Feet on the floor.” 

6. Do not feel the need to reward your child for doing what you want her to 
do. For children the reward is in the work itself. Adults may consider ‘work’ 
something we must do, but for children their work is their play. 

7. Keep consistent routines. Children need regular sleep times, regular meals, 
time with family members, and opportunities to expend energy and play 
outside. When her days are predictable she knows what to expect.

8. Set limits that work for your family, and make sure that everyone applies 
them. When you always give in to your child’s demands it is difficult for her 
to understand what is expected of her.

9. Evaluate each situation before reacting. If your child has lost control, ask yourself if she is hungry, tired, frustrated, 
or overstimulated. Each situation calls for a different response.

10. Realize that punishment doesn’t work. Punishment has limited value, as it causes the child to focus on what not 
to do rather than what to do, and it often makes a small problem bigger. Young children can often remember the 
punishment, but may not connect the punishment to the behaviour that triggered it. 

věcí, pomocí kterých můžete u svého dítěte doma 
podporovat rozvoj sebekázně

1. Připravte pro něj prostředí s nábytkem a vybavením v jeho velikosti. 
Když bude například chtít umývat mrkve nebo jahody, posadí se 
na židličku ke stolu odpovídajícímu jeho velikosti a bude používat 
kuchyňské náčiní, které se mu dobře vejde do ruky. Ukažte mu 
zřetelné způsoby, jak utírat prach, zametat, prát ponožky, utírat stůl 
po jídle, skládat a ukládat oblečení, prostírat stůl a mnoho dalších.

2. Nechte jej učit se z vlastních chyb. Nebude pracovat tak rychle a 
efektivně jako Vy. Učí-li se používat mop, možná na zemi najdete 
spoustu mýdla a vody. Samotný proces vytírání je pro jeho vnitřní 
růst mnohem důležitější než nablýskaná podlaha. S uklízením mu 
pomáhejte tak, že se o daný úkol podělíte, nikoliv tím, že ho uděláte 
za něj.

3. Domácí předměty a hračky používejte k jejich zamýšleným účelům. 
Když Vaše dítě mrští svou hračkou na vkládání tvarů, řekněte: „Buď 
ke svým hračkám ohleduplný.“ Malé děti někdy s věcmi házejí z 
rozmaru, ne proto, že jsou destruktivní. Pokud tou hračkou hodí 
znovu, přesměrujte jej: „Pojď ven a budeme si házet s míčem.“

4. Když je to vhodné, nabízejte skutečné možnosti volby. Tyto 
možnosti by měly být jednoduché, jako např. chleba s arašídovým 
máslem, nebo se sýrem, nákup červených, nebo zelených jablek. 
Příliš mnoho možností může být zdrcující – v tomto věku stačí pár 
možností volby za den.

5. Mluvte s ním pozitivně a upřímně. Vašemu dítěti prospívají pozitivní 
komentáře, nikoliv proud prázdné chvály. Neříkejte: „Ty jsi tak skvělá 
pomocnice,“ ale „Děkuji, že jsi prostřela stůl.“ Namísto příkazu: „Dolů 
ze stolu!“ dítě ze stolu sundejte a řekněte: „Nohy patří na zem.“ 

6. Nemusíte své dítě odměňovat za všechno, co pro Vás dělá. Pro děti 
je odměnou samotná práce. Dospělí možná chápou „práci“ jako 
nutnost, ale pro děti je práce hrou. 

7. Dodržujte důsledné rutiny. Děti potřebují pravidelný spánek, 
pravidelné jídlo, čas strávený s rodinou a příležitosti k vybití energie 
a hraní si venku. Budou-li jejich dny předvídatelné, budou také 
vědět, co mohou očekávat.

8. Nastavte hranice, které fungují ve Vaší rodině, a dbejte na to, aby je uplatňovali všichni. Jestliže 
vždycky podlehnete požadavkům svého dítěte, bude pro něj těžké pochopit, co od něj očekáváte.

9. Než zareagujete na jakoukoliv situaci, nejprve ji vyhodnoťte. Přestalo-li se Vaše dítě ovládat, ptejte se 
sami sebe, jestli není hladové, unavené, rozčarované nebo přesycené podněty.  

10. Uvědomte si, že tresty nefungují. Tresty mají jen omezenou hodnotu, protože vedou dítě k zaměření 
na to, co nemá dělat, a ne na to, co dělat má. Původně malý problém se tak často zbytečně zvětší. 
Malé děti si obvykle pamatují trest, ale už ne souvislost tohoto trestu s chováním, které k němu 
vedlo.


