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Všeobecný cieľ projekt   : Otužovaním posilňovať imunitu detí 
a znižovať chorobnosť.
Špecifický cieľ projektu  :   Znížiť chorobnosť detí v našej 
materskej škole na minimum.
Cieľová skupina               :   Deti z materskej školy L .Sáru

BODY PROJEKTU :
I. Všeobecné informácie týkajúce sa imunity a otužovania dieťaťa
pre učiteľov a rodičov
II. Otužovanie v materskej škole

BOD I. :  Všeobecné informácie týkajúce sa imunity a otužovania 
dieťaťa pre učiteľov a rodičov

Detské choroby trápia nielen deti samotné, ale aj ich mamičky a oteckov.
Čo by za to rodičia dali, keby mohli častým infekciám dýchacích ciest predísť. Možno 
neviete, že je to možné a vôbec to nie je zložité. Onou prevenciou nie je nič 
jednoduchšie, než otužovanie. Áno, táto metóda, ktorú praktizovali aj naše mamičky 
a babičky, stále funguje a nie je vôbec od veci na ňu pamätať.



  V škôlke a škole sa to začína                                         
  Jeseň  je  obdobím,  keď  deti  nastupujú  do  škôlky  či  školy  a zároveň  aj  obdobím
zvýšeného výskytu viróz a rôznych bakteriálnych infekcií. Dovtedy zdravé dieťa, ktoré
sa pohybovalo iba v kruhu najbližšej rodiny, sa odrazu ocitne vo veľkom kolektíve. Tu
sa dostane do kontaktu s preň novými baktériami a vírusmi. Začne byť choré, jeho telo
si však v rámci prekonávania ochorenia posilňuje obranyschopnosť. Ak navyše dieťa
príde  späť  do  kolektívu  nedoliečené,  je  oveľa  náchylnejšie  na  opätovnú  nákazu
vírusovou  alebo  bakteriálnou  infekciou.  Lekári  varujú,  že  škôlkar  či  školák  potom
naozaj môže ísť z choroby do choroby. 

   Všetkého veľa škodí
  Avšak aj prehnaná starostlivosť a príliš úzkostlivá ochrana dieťaťa môže
v konečnom dôsledku viesť k oslabeniu jeho imunitného systému.
Na jeseň a v zime často byty prekurujeme, čo imunite nesvedčí. Lekári odporúčajú ako
optimálnu  teplotu  v spálni  18  stupňov  a v ostatných  miestnostiach  bytu  22  stupňov.
Suchý vzduch v prekúrených miestnostiach spôsobuje, že sa sliznica vysušuje a oslabuje
sa aj jej lokálna obranyschopnosť. Tak sa zvyšuje aj riziko vírusových infekcií.
Pre imunitný systém dieťaťa nie je vhodné ani príliš sterilné prostredie. 
S  používaním  rôznych  dezinfekčných  a  antibakteriálnych  čistiacich  prostriedkov  to
rozhodne netreba preháňať. O to viac sú deti náchylnejšie na rôzne ochorenia, keď prídu
do kolektívu.  Aj príliš  prehnaná hygiena môže byť skôr na škodu.  Niektorí  pediatri
napríklad neodporúčajú novorodencov kúpať častejšie ako každý druhý deň.

Ako podporiť imunitu
Základom správnej imunity detí je zdravá strava, dostatok pohybu na
čerstvom vzduchu a dostatok spánku so skorým večerným zaspávaním.

Čo ovplyvňuje imunitu detí
 genetická pre dispozícia 
 dojčenie
 umiestnenie do kolektívu / neodporúča sa pred tretím rokom života /
 zdravá životospráva
 príjem vitamínov

 



Aby vaše dieťa zvládalo pobyt v kolektíve bez zvýšenej chorobnosti, dbajte
na:

 zdravú a pestrú stravu, bohatú na dostatok ovocia a zeleniny,
 s prevahou rastlinných tukov a bielkovín nad živočíšnymi

 otužovanie dieťaťa sprchovaním vlažnou vodou, vhodné je aj plávanie
 dostatok pohybu
 na podporu imunitného systému sú vhodné aj pobyty pri mori, prípadne

v soľnej jaskyni (treba sa poradiť s lekárom)
 miestnosti, v ktorých sa dieťa zdržiava, by nemali byť prekúrené, dôležité

je časté vetranie
 v čase chrípkovej epidémie sa vyhýbajte miestam, kde sa zdržiava veľa

ľudí, ako sú napríklad kiná, nákupné centrá a podobne,  v rámci prevencie
lekári odporúčajú očkovanie proti chrípke 

 v kritickom  období  zvýšte  príjem  vitamínov,  osobitne  C  vitamínu,
prípravkov na posilnenie imunity, napríklad z hlivy ustricovitej

Pediatri odporúčajú:

 ak  je  to  čo  len  trochu  možné,  deti  do  troch  rokov  by  ste  nemali
umiestňovať do kolektívu

 choré dieťa posielajte do kolektívu po úplnom  doliečení

OTUŽOVANÍM  K ZDRAVIU,  MINIMÁLNE  K ZNÍŽENIU
CHOROBNOSTI.

Jedným zo spôsobov, ako môžete chrániť dieťa pred prechladnutím a nákazami
v jesennom a zimnom období, v ktorom sa väčšinou zdržiavajú vo vykúrených
miestnostiach so suchým vzduchom, je aj otužovanie.

ČO JE OTUŽOVANIE?

Otužovanie je privykanie na náhle zmeny teploty bez ohrozenia zdravia.



ČO JE CIEĽOM OTUŽOVANIA?

Každý organizmus je schopný prispôsobovať sa podmienkam vonkajšieho 
prostredia. Človek túto prirodzenú schopnosť do veľkej miery stratil. Cieľom 
otužovania je prinavrátiť organizmu stratenú schopnosť prispôsobiť sa 
prostrediu a zvyšovanie pohotovosti krvných ciev rýchlo a pružne reagovať na 
pôsobenie chladu a vedie k lepšej ochrane pred infekciami z „prechladnutia“.

AKÝ VÝZNAM MÁ OTUŽOVANIE?

- zrýchľujú sa obranné reakcie organizmu a zintenzívňuje sa tvorba tepla
- má kladný vplyv na všetky bunky tela, lebo sa prispôsobujú teplotným 
výkyvom
- zvyšuje sa pevnosť kapilár – stien vlásočníc, takže mikróby ťažšie preniknú do
krvi a vnútorných orgánov
- udržiava sa vnútorná rovnováha medzi mikroorganizmami a obrannými
mechanizmami organizmu

AKÉ SÚ ZÁSADY PRI OTUŽOVANÍ?

Pravidelnosť – sústavnosť – postupnosť – individualita

AKÉ SÚ PROSTRIEDKY OTUŽOVANIA?

1.  Častý pobyt vonku za každého počasia
-  súčasný spôsob života uzatvára deti v interiéry  =  CHYBA!!!
-  väčšina činnosti sa dá robiť aj vonku a nielen pohybových (napr. v záhrade sa  
dá kresliť, učiť sa básničku, spievať...)
-  vonku chodíme za každého počasia, okrem silného vetra (aj prechádzka     
v daždi má svoje čaro a pre deti je zábavná  -  pre nás už menej, keď sú mokré 
a špinavé?!)



 
 2.  Ranné sprchy

-  najlepšie je začať vlažnou vodou a postupne ju ochladzovať
-  robíme to zásadne ráno
-  so sprchovaním v studenej vode môžu začať už trojročné deti
-  dieťaťu do 2 rokov sa vyslovene neodporúča otužovanie studenou sprchou
-  pri sprchovaní je dôležité byť stále v pohybe, nestáť na jednom mieste , ale  
sedavý kúpeľ v studenej vode sa neodporúča
-  pod sprchou sa snažíme o dobrú náladu a duševnú pohodu, aby sme posilnili 
aj  pevnú vôľu
-  keď dieťa dosprchujeme, utrieme ho suchým uterákom
-  hlavu zásadne nemáčame, dávame pozor, aby sa nezamokrili vlasy
-  po dokonalom utretí robíme zahrievacie cviky a až potom sa podávame 
raňajky
-  ak sme v časovej tiesni, ranné sprchovanie radšej vynecháme, sprchovať sa v 
zhone nie je dobré na psychiku

3.  Plávanie
-  jedna z najvhodnejších pohybových aktivít 
-  začať môžeme už od 4 mesiacov
-  výučbu zverme radšej do rúk odborníkov, aby sme
 nesprávnym postupom nevyvolali v deťoch
 odpor ku vode
 
4.  Časté vetranie a spánok pri otvorenom okne
-  spávanie pod ľahkou prikrývkou
-  správny biorytmus  -  dieťa má chodiť spať vždy v rovnakom čase
-  až do jesene môže spávať pri otvorenom okne
-  teplota na spánok asi 18°

 5. Pitný režim  
-  pitný režim sa stáva samozrejmosťou v letnom období, ale často sa naň 
zabúda v jesennom a zimnom období
-  vstupnou bránou pre vírusy a baktérie, spôsobujúce typické jesenné a zimné 
ochorenia  sú sliznice horných dýchacích ciest, aby  lepšie odolávali náporu 
choroboplodných zárodkov, musia byť dostatočne vlhké 
-  vo vykúrenom suchom vzduchu sa sliznice rýchlejšie vysušujú, preto dieťa 
potrebuje piť tekutiny aj keď nepociťuje smäd
 



6.  Pre zdravé deti je výborným spôsobom otužovania návšteva sauny
-  pobyt v saune pomáha z nášho tela vyplavovať škodlivé látky
-  prekrví dýchacie cesty
-  otvára póry na pokožke, ktorú súčasne prekrvuje a prečisťuje
-  posilňuje srdce a cievy, zlepšuje krvný obeh
-  na posilnenie imunity sa odporúča pravidelné saunovanie raz týždenne
-  sauna deťom skvalitňuje spánok, zlepšuje náladu a pohodu
-  vhodný vek na saunovanie je individuálny, minimálny vek na dieťaťa je pol 
roka, ale optimálne sú 2 až 3 roky veku (vtedy už dieťa vie udržať moč a stolicu 
a nebude v saune sedieť v pocikanej alebo pokakanej plienke)
-  so saunovaním  treba začať veľmi pomaly, najmä čo sa týka dĺžku pobytu, 
najprv stačí len 2 –3 minúty a postupne, aj podľa toho či sa to dieťaťu páči, tento
interval predlžovať. 
 Saunovanie detí je účinnou formou otužovania, pri ktorom sa detí otužujú 
vzduchom a vodou. Kombinácia týchto dvoch faktorov má vynikajúce  liečebné,
preventívne a hygienické účinky. Deti, ktoré chodia do sauny, bývajú menej 
choré. Využíva sa ako prostriedok na otužovanie, v prevencii a liečbe niektorých
ochorení, najmä chorôb z prechladnutia, reumatických i kožných chorôb. 
Saunovanie upevňuje u detí sebavedomie, posilňuje ich vôľové vlastnosti, 
rozhodnosť, vytrvalosť a smelosť.

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Od akého veku a kedy začať? 
V niektorých rodinách začínajú otužovať už niekoľkotýždňové bábätká. Pokiaľ 
ide o ročné obdobie, niekedy sa uvádza, že najlepšie je začínať na jeseň. 
Odborníci za najmenej vhodnú považujú zimu.

Aký je postup pri otužovaní dieťaťa? 
U detí je vhodné otužovanie vodou a vzduchom, ale odporúča sa  začať 
vzduchom, lebo voda odvádza teplo dvadsaťkrát rýchlejšie ako vzduch. Hlavný 
rozdiel medzi otužovaním detí a nás dospelých je v tom, že deti nemajú 
dostatočne vyvinutú termoreguláciu, preto toho v oblasti otužovania menej 
zvládnu. To treba bezpodmienečne rešpektovať. Už u niekoľkotýždňových detí 
môžete začať pôsobením čerstvého vzduchu – často doma vetrajte, choďte 
na prechádzky.
Po niekoľkých týždňoch pokračujte vzdušnými kúpeľmi – deti pred večerným 
kúpaním vyzlečte o niečo skôr a niekoľko minút ich nechajte nahé. Teplota 
v miestnosti má byť medzi 20 °C a 22 °C a čas bez oblečenia predlžujte 



postupne z troch na desať minút. Približne od siedmeho mesiaca otužovanie 
môžete rozšíriť aj o pôsobenie vody.

Zvládne bábätko bez problémov otužovanie vodou? 
Otužovanie vodou je vhodné len pre úplne zdravé deti a chladovú záťaž treba 
zvyšovať pomaly. Začnite miernejšou formou – omývaním celého tela dieťatka 
špongiou alebo vlhkým uterákom. Voda má mať spočiatku teplotu medzi 30 až 
34 °C. Navlhčenou a mierne vyžmýkanou špongiou postupne omývajte celé telo
dieťatka – tvár a krk, ruky, trup a nohy – a nakoniec ho hneď osušte trením 
uterákom. Toto umývanie musí prebiehať každý deň. Veľmi vhodné je po rannej 
rozcvičke, lebo rozohriatemu detskému telu je omývanie príjemnejšie. Teplotu 
vody vždy po niekoľkých dňoch znížte asi o 1 °C, až sa dostanete k teplote 
20 °C. Potom môžete prejsť k sprchovaniu.

Mám sprchovať drobca 20-stupňovou vodou? 
Začína sa vodou, ktorá ma teplotu okolo 30 °C, asi 1 minútu, potom ju trošku 
schlaďte. Voda má stekať rovnomerne po celom tele 2 minúty. Potom opäť 
pokožku utrite a dieťa oblečte. Teplota vody sa rovnako ako pri omývaní 
postupne znižuje vždy po niekoľkých dňoch zhruba o 1 °C až k hranici 20 °C, 
prípadne ešte o trochu nižšie.
Po dosiahnutí tejto úrovne lekári odporúčajú na nej zostať. Počas postupu k 
nižším teplotám dôsledne dbajte na pocity dieťaťa, prípadne ponechajte na ňom, 
aby si teplotu vody aj dĺžku sprchovania určilo samo.

Ak dieťa náhodou ochorie, treba otužovanie sprchovaním prerušiť? 
Pri otužovaní vodou síce veľmi záleží na pravidelnosti, ale pri akútnych 
chorobách vrátane nádchy a kašľa ho prerušte. Po úplnom uzdravení znovu 
začnite s miernejšími teplotami. Tiež po akejkoľvek inej dlhšej, 
niekoľkotýždňovej prestávke je nutné vrátiť k teplejšej vode. Vypestovaná 
otužilosť sa totiž rýchlo u detí stráca a prehnane rýchly návrat by mohol viesť k 
nachladnutiu.

Spolu s otužovaním sa vytvárajú u detí predškolského 
veku dobré predpoklady na vybudovanie si ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU v dospelosti. 



BOD II. :   OTUŽOVANIE V NAŠEJ  MATERSKEJ ŠKOLE

1. OTUŽOVANIE VZDUCHOM

- pravidelne vetrať  za každého počasia, primerane vonkajším teplotám
- cvičiť pri otvorenom okne, prezliekať sa buď do cvičebného úboru, alebo sa 
vyzliecť do spodného oblečenia, cvičiť na boso
- pri príprave na spánok, prejsť v spodnom oblečení z triedy do spálne a opačne, 
pyžamo si obliekať a vyzliekať v spálni na svojej postieľke, obuté v prezúvkach
- spánok detí realizovať vo vyvetranej miestnosti, pri otvorenom okne, teplota 
na spánok by mala byť 18 stupňov,  zabezpečiť, aby miestnosť nebola 
prekurovaná 
-  deti 5-6ročné môžu popoludňajší odpočinok v letných mesiacoch realizovať 
vonku v tieni na dekách a podložkách
- pobyty vonku realizovať pravidelne,  za každého počasia, s výnimkou silného 
vetra, silného dažďa, ale i prechádzka v daždi má svoje čaro, pobyt vonku sa 
neuskutočňuje, ak teploty klesnú pod – 10 stupňov, v prípade nadpriemerných 
horúčav  pobyt vonku realizovať tak, aby deti boli v čase od 11:00h do 15:00h 
mimo slnka
- realizovať pohybové aktivity, telovýchovné chvíľky a vhodné edukačné 
aktivity vonku na čerstvom vzduchu / maľovanie, kreslenie, nácvik básne, či 
piesne /
- dohliadať na primerané oblečenie, dieťa skôr toleruje mierny chlad ako 
spotenie a následné ochladenie – spolupráca s rodičmi

2. OTUŽOVANIE VODOU

- zabezpečiť pitný režim po celý deň / pitný režim v jedálni, na triedach pitná 
voda
- dohliadať na pravidelné umývanie rúk
- postupne zvykať deti na oplachovanie chladnou vodou po spánku / tvár, 
postupne celé ruky, prípadne hornú časť tela/
- plavecký výcvik
- počas letných mesiacov hry s vodou, mlhovište na školskom dvore

Pre  význam  otužovania  dieťaťa  v materskej  škole  je  nevyhnutná
informovanosť rodičov a spolupráca s rodinou.



Plnenie jednotlivých bodov otužovania detí  v materskej  škole bude prebiehať
zväčša celoročne.
Zodpovedné : všetky učiteľky

Vetranie pred spánkom 
Zodpovedné : pani upratovačky

Pravidelné, denné pobyty vonku
Zodpovedné: pani učiteľky

Denná realizácia pohybových cvičení a telovýchovných chvíľok
Zodpovedné: všetky učiteľky

Uskutočnenie  plaveckého  výcviku,  kurzu  korčuľovania  na  ľade,  športového
výcviku detí
Zodpovedná : riaditeľka školy, všetky učiteľky

Informovanosť  rodičov  o projekte  otužovania  detí  v materskej  škole  pod
názvom „ Otužuj ma mamko, pokiaľ som ja Janko“ realizujeme:

- vyvesením projektu v šatniach
Zodpovedné : všetky učiteľky

- zverejnením na webovej stránke školy
Zodpovedná: riaditeľka školy

Projekt bude zaraďovaný do plánu aktivít školy.

V Bratislave dňa 9.9.2013                       Vypracovala : Horváthová Martina

Aktualizácia dokumentu: dňa 9.3.2018
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