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■ u hry relaxuje
■ učí se novým dovednostem, aniž by 

to samo vědělo
■ stará se o své emocionální potřeby
■ prožívá radost, smutek, někdy 

i vztek
■ rozvíjí řeč
■ rozvíjí pohybové dovednosti
■ vytváří si vztahy mezi vrstevníky, 

rodiči, sourozenci
■ učí se kooperovat s dalšími lidmi, 

což má velký sociální význam

Co je vlastně hra?
„Snažit se defi novat hru je jako 

snažit se defi novat lásku. Nemůže se 
vám to povést. Jsou na to moc velké.“ 
(Gordon Sturrock)

Přesto se jen krátce nad významem 
„hra“ zamyslíme. Trochu z pohledu 
vývoje dítěte, trochu z pohledu inter-
subjektivity.

Již od narození dochází mezi matkou 
(primárním pečovatelem) a dítětem 
k interakčním výměnám (interakční 
dyáda). Matka reaguje na podněty dí-
těte a snaží se uspokojit všechny jeho 
potřeby. Děje se tak neustále a zcela 
intuitivně. Pokud rodič opakuje po dí-
těti například zvuky, reaguje na jeho 
smích, na to když natahuje ruce a chce 
hmatem prozkoumat jeho obličej, za-
čínáme mluvit o hře. O interakční 
hře mezi rodičem a dítětem. Jistě si 
vzpomenete, jak dál vypadá dětská 

zvědavost. Díky začínajícímu koordi-
novanému pohybu objevuje věci, kte-
ré se snaží všemi smysly prozkoumat 
(hmatem, pusou, zrakem, sluchem). 
Dochází tak již ke hře s předměty, ale 
stále je pro dítě nejzajímavější, pokud 
je vše zprostředkované rodičem, který 
mu funkčnost věcí ukazuje, komentu-
je, sdílí s ním radost, překvapení, ob-
jevovaní. Hra je tak pro dítě mnohem 
zábavnější a hlavně je podněcová-
no dál v prozkoumávání a pokračuje 
v aktivitě. Učí se tak zaměřit pozor-
nost na konkrétní aktivitu a nerozpty-
lovat se dalšími podněty.

Další úrovní je samostatná hra 
s předmětem (záměrně nemluvím 
o hračce, protože je mnohem více věcí, 
které může dítě objevovat a manipu-
lovat s nimi). Ta je pro samostatnost 
dítěte a okolí velmi důležitá. Dítě se 
chvilku zabaví, aniž by potřebovalo 
druhého, dokáže u činnosti setrvat, 

Význam hry ve vývoji dítěte... 
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...je obrovský a natolik potřebný, že bez dětského hraní není možné 
zajistit jeho optimální vývoj. Hrou se dítě rozvíjí v mnoha oblastech, 
hra zajišťuje základní vývojové potřeby, které v danou chvíli dané dítě 
potřebuje.
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má nápady, jak věc „testovat“. Před-
mět či hračku používá podle funkč-
nosti – z kostek staví komín, dává 
kostky na auto a odváží je, napodo-
buje ostatní v domácích činnostech,… 
chlubí se rodičům, co dokázalo, vybízí 
ke společným hrám svou iniciativou.

V této fázi jsou již patrné mírné 
nebo výrazné nuance odlišného vý-
voje dítěte, který může být z mnoha 
příčin narušen. 

Dítě s autismem a hra
Většina odborníků zabývajících se 

vývojovou psychologií se shoduje 
na tom, že „Hra je různorodé a kom-
plexní chování, které hraje v životě 
dítěte zdravého i s postižením klíčo-
vou úlohu. Rozvoj hry a vývoj dítěte 
v jiných oblastech probíhají současně 
a jsou vzájemně propojeny. Jakékoliv 
narušení zdravého vývoje dítěte se 
zákonitě projeví i na jeho herních do-
vednostech a způsobu hry.“

Naše zkušenosti z letité praxe s dět-
mi s autismem toto tvrzení zcela po-
tvrzují. Někdy malé dítě „zůstane“ 
u jednoduché hry, kdy pouze mani-
puluje s předměty a dále hru neroz-
víjí a neobohacuje o fantazii. Pouze 
s předměty posouvá, hází, zkoumá, 
často i pusinkou. Interakci s rodičem 

nevyhledává. Nechlubí se, pokud se 
mu něco podaří například postavit, 
nevyhledává interakční hry.

Rozumově zdatnější děti, u kterých 
je rozvinuta i řeč sice funkčně pou-
žívají hračky, chybí při ní kreativita, 
fantazie a především schopnost sdí-
let a spolupracovat s jiným dítětem či 
dospělým. Velký problém je pro někte-
ré nebo většinu dětí s autismem i hra 
„na něco“, často je pro ně těžké se při-
způsobit ostatním, neuspět. Tak pře-
bírají roli organizátora všeho a všech 
(někdy velmi direktivního a nátlako-
vého s velkou dávkou negativních 
emocí).

Jak na „restart“ hry
Jedním z cílů našich intervencí v ro-

dině, v rámci rané péče, je „nastarto-
vat“ hru u dítěte. Děje se tak záměr-
ně, protože jak již bylo zmíněno, je hra 
nedílnou součástí vyváženého vývoje. 

Základem je interakční hra mezi 
rodičem a dítětem. Dítě není vnitřně 
motivováno k cílené hře, proto hle-
dáme vnější motivaci. Často to bývá 
sociální pochvala, až přehnaně ra-
dostná, malá dobrota nebo oblíbená 
činnost. Nejdříve pracujeme s dítětem 
a rodičem, pak dítě dle dovedností za-
řazujeme do skupinky dětí, které jsou 
podobných schopností.

Používáme nápodobu, cílenou ma-
nipulaci s hračkou (stavba, fantazij-
ní hra, kooperační hra …..) Konkrétní 
aktivita se vždy odvíjí od mentálních 
schopností dítěte. Rozhoduje, v jaké 
vývojové úrovni se danou chvíli dítě 
nachází, a dle toho plánujeme vhodné 
aktivity.

Osvědčila se nám také imitač-
ní hra podle videa. Silnou stránkou 
dětí s autismem je vizuální vnímání. 
Zároveň je velmi baví technika. Tak-
že spojením vzniklo cílené učení hry 
pomocí předem natočeného scénáře. 
Rodič natočí krátké video (délka dle 
schopností dítěte, cca 30 sekund až 
minuta) s hračkou, kterou chce, aby 
začalo dítě funkčně používat. Video 
se dítěti pustí, to hru zopakuje. Více 
naleznete v knize „Průvodce rodičů 
dětí s poruchou autistického spektra“ 
R. Straussová, M. Knotková

Několik tipů na knihy 
s tématem HRA:
Svobodná hra (Justina a Petr Dani-

šovi, Smart Press 2020)
Průvodce rodičů dětí s poruchou 

autistického spektra (R. Straussová, 
M. Knotková, Portál 2011)


