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   Skákanie je univerzálna motorická zručnosť. 
Každé dieťa, ktoré nie je vážne postihnuté, si rozvíja 
počas detstva svoju schopnosť skákať.

Rozvoj skoku:   

   Skok je komplexný pohyb, ktorý sa väčšina detí 
učí keď má 12 - 36 mesiacov. Je to protipohyb. 
Dieťa sa musí najprv ohnúť v kolenách a bedrách, 
potom rýchlym pohybom kolená a bedrá narovnať, 
vyvinúť určitú silu, aby cítilo ako sa jeho nohy odle-
pili od zeme. Pohyb je rýchlejší a silnejší ak dieťa 
robýbe ruky vpred a vzad čím podporí silu skoku.

   Pri prvých pokusoch nebude mať dieťa dostatok 
rovnováhy, aby od zeme odlepilo obe nohy naraz.     
Skok skôr pripomína cval. Fáza kedy je dieťa vo 
vzduchu je obmedzená, nakoľko nohy nie sú v 
rovnakom čase vo vdzuchu a opäť na zemi. 

   Pri riadnom skoku nohy opúšťajú zem spolu, 
určitý čas sú mimo zeme a opäť pristanú na zem 
obe v rovnakom čase. 

   Normálny vývoj skoku prebieha následovne: 

● zoskočiť z objektu (schod, obrubník a pod.)
● skákať hore a dole na mieste
● skok vpred
● vyskočiť na objekt
● skok vzad
● skok cez objekt 

   Deti, ktoré prehnane reagujú na vestibulárnu 
stimuláciu majú problém naučiť sa skákať. Majú 
strach, že stratia rovnováhu a preto sa k samot-

nému skoku, pri ktorom obe nohy opúšťajú pevnú 
podložku, ani neodhodlajú.

   Vestibulárne centrá mozgu sú úzko späté so 
šťastím. Ak sú deti šťastné tancujú a skáču dooko-
la. Ak dosiahneme vestibulárnu stimuláciu cez 
skákanie a tancovanie, cítime sa šťastní.  

   To znamená to, že okrem nadobudnutia mo-
torickej zručnosti, je skákanie tiež jednou formou 
neverbálnej komunikácie, ktorá jasne naznačuje, 
že sme na žive a šťastní.        
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Príklad: 
   David sa narodil predčasne. Pri narodení vážil len 
necelé 1kg. V dôsledku predčasného narodenia, má 
komplikácie v podobe precitlivenia senzorického 
systému. Počas pohybovej aktivity rýchlo zneistie a 
znervóznie a prehnane reaguje.
   David má teraz 4 roky, na svoj vek je maličký, štíh-
ly a neistí vo svojich schopnostiach.  
   Stále ma širokú chôdzu, nohy má široko od seba. 
Často padá a nie je schopný skákať.

Terapia:
 
   David je smutný lebo nevie skákať. Nemože sa v škôl-
ke  zúčastňovať hier s inými deťmi, tam kde sa skáče 
napr. z obvodu pieskoviska, alebo skákanie z pníka a 
pod.
   Rovnako hier kde sa spieva a skáče zároveň. David 
sa odmieta zúčasťnovať takýchto hier keď si uvedomí, 
že nebude schopný držať s ostatnými deťmi krok. To má 
nepriaznivý vplyv na jeho sebavedomie. 
   Počas terapie sa sme David, jeho mama a ja dohodli, 
že budeme tvrdo pracovať, aby sa naučil skákať. Uistila 
som ho, že spoločným úsilim a prácou to dokáže. 
   Viem, že najľahšia cesta a prvá skúsenosť so 
skákaním je, ak dieťa zoskočí z nejakého objektu. 
Postavila som nízku základňu použitím dvoch veží 
GN2227 a rovnej dosky GN2222. Dosku som vložila do 
najnižej úrovne veže. 
   David stojí na doske, ale nemôže nabrať odvahu, aby 
zoskočil sám od seba. Poskytnem mú malú podporu, 
držím ho za lakeť a takto sa odváži zoskočiť. Precviču-
jeme to päť krát, stáva sa to nenáročné a David na zem 
dopadá oboma nohami skoro v rovnaký čas.
   Teraz sa David pokúsi zoskočiť bez mojej pomoci. 
Podarí sa mu to a je hrdý ako páv.
   Na ďalšom sedení  David začne sám od seba skákať 
dolu zo základne. Vedieme spolu rozhovor o výzvach, 
ktoré sa stávajú jednoduché, čo nás posúva vpred a 
posúvame dosku vyššie do pozície 2. Pred koncom sed-
enia je David schopný zoskočiť z najvyššej úrovne veže. 
   Potešený svojím úspechom začne David skákať na 
mieste hore a dole. Smejeme sa, že sa už sám odváži 
skákať na mieste. 
   Skákanie nie je len motorická schopnosť. Do značnej 
miery závisí od odvahy a viery vo vlastné schopnosti.  
   

                © Gonge Creative Learning ApS, 2016


