
Proč „trénovat“ i s velmi malými dětmi nošení roušky? 

Většina dětí v rodinách klientů rané péče je v současné době doma mezi rodinnými 

příslušníky, pokud chodíte ven, tak dítě bývá často dobře kryté v kočárku. Zdálo by 

se tedy, že není třeba mu ztěžovat život nasazováním roušky nebo podobné cílené 

ochrany úst a nosu. Zvažte však, že i v této době budete z jakýchkoli důvodů 

s dítětem nuceni vyrazit například k lékaři nebo do nemocnice a budete muset 

překonat část cesty bez kočárku. Pokud pak bude nutné dítěti obličej zakrýt, mohlo 

by pro ně být stresující, kdyby se mu to dělo poprvé. Zvlášť, pokud by bylo zároveň 

například nemocné. Doporučujeme tedy - podle schopností a vyspělosti dítěte - začít 

zakrývání trénovat doma, v klidu a hravým způsobem tak, aby dítě považovalo 

zakrytí obličeje za běžné nebo alespoň aby ho vydrželo. 

Nápady, jak nacvičovat zakrytí obličeje – nutno vybrat a modifikovat i podle toho, jak 

děti mohou využívat zrak; vše nutno dělat společně, pod dohledem dospělého:  

● Hra se zakrýváním obličeje plenkou – doprovázet smíchem, lechtáním… 

● Hra s miskou před obličejem – houkání do misky, její přibližování a 

oddalování. 

● Hra s foukáním - na obličej ležícího dítěte položit cca čtvrtinu jednovrstvého 

papírového kapesníku nebo stejný kousek hedvábného papíru, dítě jej 

odfoukává a hledá, případně mu jej vracíme (nutno jen pod dohledem, papír 

časem zvlhne a mohl by se na obličej přilepit). 

● Dotýkání se rodičů, kteří mají roušku - zkoumání, společné zavazování... 

● Pozorování jiných členů rodiny nebo vystupujících v televizi, kteří roušky mají. 

● Nasazování roušky panence, medvídkovi... 

● Kdo je to? (Poznávání členů rodiny v roušce – podle hlasu, očí, brýlí, 

oblečení…) 

● Obrázky smajlíků nebo veselých zvířecích obličejů namalované na doma 

vyrobených rouškách. 

● Poznej, jestli se očima směji nebo mračím.  

● Umíš to taky? Pozorování sama sebe se zakrytými ústy a nosem v zrcadle.  

● Hra na piráty. 

Možnost alespoň určité náhrady, pokud by dítě klasickou roušku nesneslo:  Zimní 

čepice – kukla; je možné zastehnutím na obou stranách „přitáhnout“ spodní část 

kukly výše, případně její spodní část na horním okraji zúžit, aby byla kryta větší část 

obličeje. Kuklu lze uvnitř doplnit šátečkem, který jsou mnohé malé děti zvyklé nosit.  

Pokud kuklu pro dítě doma nemáte, velmi podrobný fotonávod k jejímu ušití pro 

amatéry je třeba zde: 

http://vybucky.blogspot.com/2018/09/oboustranna-kukla-strih-fotonavod-zdarma.html 
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