
Vývoj jazyka 
Schematický diagram

MYELINIZACE

SLUCHOVÁ  
Ve dvou  

měsících  
se otočí  

za hlasem

ZRAKOVÁ 
Upřeně  

pozoruje  
mluvící ústa

MOTORICKÁ

První slabika  
Opakuje  
stejnou  
slabiku

Vstřebávání jazyka; 
vznik  

žvatlání

Začíná si uvědomovat,  
že jazyk má význam

První záměrné  
slovo

Miminkovština  
(převaha samohlásek  

a citoslovcí)  
Mimetická slova

Chápe smysl  
vyjadřovaný v jazyce

Podstatná jména  
Používá podstatná jména

Fráze  
formulované  

bez gramatiky;  
„fúzní“ slova  
a jednotlivá 

slova  
s rozptýleným  

významem

Fráze  
skládající se  

z několika slov

Náhlý nárůst  
slovní zásoby  

je výbušným jevem;  
stovky podstatných  

jmen, předložek,  
sloves,  

přídavných jmen

Exploze slov

GRAMATIKA
Podstatná jména,  

slovesa,  
další slovní druhy

Dokončení  
slovní zásoby:  

předpony, přípony,  
spojky, slovesa,  

časování, příslovce

Výbušná etapa

Rychle roste rozmanitost frází.  
Souřadné i podřadné fráze,  

subjunktiv. 

EXPLOZE 
FRÁZÍ

Jazyk je nyní  
úplný

Syntax

Vyjadřování myšlenek  
o budoucnosti

Slova se spojují  
k vyjádření myšlenek



Vývoj jazyka 
Mluvnické symboly

Sluchově 
zastřená 
nebula

Samostatná 
nebula

Nebulární samohlásky 
a citoslovce

Zvuky se zdají  
vycházet z pohybujících 

se úst

Nebuly mají 
hlásky uprostřed 

(samohlásky)

První 
slabika

Nevědomá snaha 
tvořit slova  

(mechanické 
žvatlání)

Zvuky  
mají  

význam

První 
záměrné 

slovo

Podstatné jméno 
Přídavné jméno 
Neurčitý člen 
Určitý člen 
Sloveso 
Příslovce

Zájmeno 
Spojka 
Předložka 
Slovesný infinitiv, příčestí 
Citoslovce

Vývoj jazyka od jeho nebulární fáze až po vědomé vyjadřování v mluvnické formě.

MLUVNICKÉ SYMBOLY

Dvouslabičná 
slova 

s rozptýleným 
významem se 
objevují vedle 
samohlásek 
a citoslovcí

Všechno  
má své 
jméno

Podstatná 
jména Žvatlání 

frází

(fráze  
s rozptýleným 

významem)

Nebuly končí

SYNTAX



Obrovský rozvoj 
mozku

Rychlý rozvoj mozečku

Rovnováha se získává ve čtyřech fázích
Cykly činnosti

Kontrola  
hlavičky

Když dítě položíme  
na bříško, dokáže 

zvednout  
hlavu a ramena

I  
Sedí s pomocí

II  
Postaví se, ale 

chodí po čtyřech

III 
Chodí s pomocí

IV  
Chodí bez  

pomoci

Maximální úsilí 
Při chůzi nosí těžké 

předměty
Běhá a drží věci s jistotou

Sedí bez 
pomoci

Je-li přidržováno, 
na špičkách 

provádí pohyby 
připomínající chůzi

Klade na zem 
celé chodidlo

Při šplhání se přidržuje 
předmětů

Chodí na dlouhé 
procházky

Chodí po schodech nahoru
Gymnastika

RO
VN

OV
ÁH

A
RU

KA

Prvotní projevy života

Fyziologické adaptace

Rozvoj úchopu Úchop se stává cíleným

(PRÁCE, OPAKOVÁNÍ) 
(ROZLIŠOVÁNÍ MEZI PŘÁNÍMI)

Síla

Rukama zvedá těžké 
předměty

Ruce podporují 
šplhání

První příležitosti 
k vyvinutí 

maximálního úsilí

Koordinace prostřednictvím zkušeností
Procvičuje ruce

Práce vedoucí 
k samostatnosti

Smysluplně 
pohybuje s věcmi

Uklízení, utírání 
prachu

Prostírání stolu

Práce vedoucí 
k samostatnosti

Umývání nádobí

Sebejisté zapírání 
se při šplhání

Napodobovací 
činnosti

Pomoz mi, 
abych to 

dokázal sám

První  
činnost  rukou  

zaměřená  
na práci

Instinktivní 
úchop

Zkoumá 
ruku

Záměrné 
uchopování 
předmětů

Uchopování 
vybraných 

předmětů (Volba)

Rozvoj pohybu


