Dárky pro děti vybírejte i podle věku. Pro koho je vhodná
dřevěná hračka a pro koho kniha?

Dárky pro děti se musí samozřejmě líbit. Líbivost ale není vše. Rodiče často kupují dárky, které
jejich potomek skutečně chce, i když pro ně nejsou…

Když kupujeme dárky pro děti, často se řídíme jen podle toho, co si děti přejí a co napsaly
Ježíškovi. Málokdy uvažujeme i nad tím, zda je dárek pro dítě vhodný z hlediska jeho věku.
Hračky tu nejsou jen proto, aby děti bavily, ale především aby je rozvíjely.
Hračky v sobě mají ukrytou velkou moc a dokážou rozvíjet nejen jejich fantazii, ale také třeba slovní
zásobu nebo motoriku. Víme, jaké dárky udělají dětem na Vánoce radost, ale také je něčemu přiučí.

Dárky na Vánoce kupujte podle stáří dítěte
Dárky pro děti se musí samozřejmě líbit. Líbivost ale není vše. Rodiče často kupují dárky, které jejich
potomek skutečně chce, i když pro ně nejsou příliš vhodné. Dětmi vybrané hračky mnohdy
nedokážou rozvíjet to, co dítě ve svém věku potřebuje. A proto je potřeba dívat se u dárků i na
to, jak mohou být pro naše ratolesti prospěšné.
Poradíme vám, jaké dárky vybírat dětem podle jejich věku. Doufáme, že vám tak odpadnou

alespoň trochu předvánoční stresy a vybrané dárky budou dětem pomáhat při jejich vývoji.

Dárky pro děti do tří let
Myslíte si, že dárky pro nejmenší jsou snadno vybrané? Nenechte se mýlit. Mnohdy je potřeba
přemýšlet nad dárkem pro malé batole ještě více než nad dárkem pro desetileté dítě. Proč?
Hračky rozvíjí dětskou fantazii, ale pomáhají třeba také rozvíjet jejich jemnou i hrubou motoriku.
Proto vybírejte pečlivě, abyste něco nepodcenili.
Jaké jsou ideální dárky pro děti na Vánoce pro nižší věkovou skupinu?
dřevěné puzzle
vkládačky
motorické logické hračky
dřevěná zvířátka
odrážedlo
multifunkční chodítko
kostky
interaktivní knihy
chrastítka a kousátka
plyšáci
hračky do vody

Dárky pro děti 3 až 6 let
Děti, které začínají chodit do školky, by měly dostávat zase trochu jiný druh dárků. Především ty,
které rozvíjejí jejich kreativitu. Jaké dárky byste tedy měli vybírat?
pastelky
vystřihovánky
interaktivní knihy
jednoduchá pexesa
skládačky
stavebnice
motorické hračky
Ve věku cca pěti let si děti začínají vybírat stále více takové hračky a činnosti, které vidí u svých
rodičů. Holčičky se rády starají o panenky a jsou nadšení z kočárků. Chlapci zase napodobují tatínky
a chtějí si hrát s nářadím.
Ovšem neznamená to, že by takové rozdělení bylo pravidlem a by bychom měly dětem nějaké hračky
vnucovat. Vždy bychom měly podporovat to, co dítě baví a z čeho má radost nezávisle na
tom, zda se jedná o chlapce nebo dívku.

Hračky pro děti od 6 do 9 let
Děti, které začínají chodit do školy anebo do školy již chodí bychom na Vánoce měly obdarovat
takovými dárky, které jim mohou učení ulehčit.

Mezi oblíbené dárky pro děti na prvním stupni základní školy patří:
naučné hry
kreativní hry
hudební nástroje
výtvarný kufřík
magnetické stavebnice
vyšívání
karetní hry
deskové hry
mikroskop

Vánoční dárky pro starší děti
Jestliže máte doma děti již na druhém stupni základní školy, lze předpokládat, že na Ježíška již
nevěří. Jestli je to i váš případ, dárky pro děti se vám budou vybírat možná snáze. Děti mají celkem
jasnou představu o tom, co přesně chtějí.
Mnohdy se jedná o takové hračky, které zrovna ve třídě „frčí“ a které prostě musí mít každé dítě,
pokud nechce být out. I když se vám vybraný dárek na Vánoce nelíbí, zkuste se vžít do jejich kůže a
myslete hlavně na to, že dárky kupujete pro děti, a ne pro sebe.

Co dětem přináší hraní?
Když vybíráme dárky pro děti a jedná se o hračky, je potřeba si uvědomit, co od nich vlastně
očekáváme. Plný pokoj hraček, které děti nebaví, je spíše demotivující. Dítě pak ani pořádně neví,
s čím si hrát. Několik vhodně a správně zvolených hraček, které dítěti pomohou růst, jsou
mnohem lepší než stovky zbytečných.
Hra je pro děti nesmírně důležitá součást jejich života. Proč?

Poznávají svět kolem sebe.
Učí se poznávat lépe i sami sebe.
Objevují, jak věci fungují.
Rozvíjí se jejich jazykové dovednosti.
Zvyšuje se jejich sebevědomí i samostatnost.
Roste jejich soustředění.
Prohlubují svou kreativitu.
Proto výběr dárků nikdy nepodceňujte. A také nezapomínejte na to, že děti nepotřebují jen dárky a
hračky, ale také vaši přítomnost. Zapojujte se s nimi do jejich her a nahlédněte do jejich dětského
světa.

