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Dosahování
Lezení
Chůze...
dejme se na cestu!
Prostorová orientace 
a samostatný pohyb předškolních dětí



Milí rodiče,

účelem této brožury je pomoci pochopit vám, rodičům ma-
lého dítěte, které je nevidomé nebo má postižení zraku, co je 
prostorová orientace a samostatný pohyb a jaký je jejich vliv 
na samostatnost dítěte. Jsme přesvědčeny, že schopnost dítě-
te učit se je ovlivněna tím, jak je samostatné, sebevědomé a ja-
kou má samo o sobě představu. Zároveň věříme, že schopnost 
pohybovat se samostatně v prostoru a vyznat se v něm zna-
mená pro dítě nezávislost, a nezávislost mu dává svobodu!

Určitě se nezneklidňujte, když vaše dítě nebude dosahovat 
různých dovedností ve stejnou dobu jako dítě, které vidí. Každé 
dítě se vyvíjí svým tempem, a totéž platí i o dětech s postiže-
ním zraku – některé postupuje srovnatelně s většinou vrstevní-
ků, jiné pomaleji. Vaše dítě si samo určí rychlost svého vývoje. 
Nechte se jím vést den po dni a užívejte si jeho pokroky! To, jak 
dobře umí dítě každou z dosažených dovedností, je stejně dů-
ležité jako osvojování dovedností nových.

Při psaní této brožury jsme se snažily, abyste měli při jejím 
čtení před sebou právě své dítě, proto jsme nepsaly výslov-
ně o chlapci nebo o holčičce. Také jsme vědomě kladly důraz 
na použití výrazu „dítě s postižením zraku“, který zvýrazňuje, že 
dítě je především dítětem a nelze je ztotožňovat s jeho postiže-
ním. Obě tato „malá rozhodnutí s velkými důsledky“ jsou důka-
zem, jak užíváním jazyka můžeme vyjádřit svůj názor.
Přejeme vám, abyste společně s dítětem zakusili plnost nezá-
vislosti!

Susan S. Simmons, Ph.D. Sharon O´Mara Maida, M.Ed.
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