
Proč děti potřebují pravidelný pobyt v přírodě 

Pro spoustu dětí současnosti je nepředstavitelné 

trávit čas venku tak, jak ho trávily dřívější generace 

(např. lezení po stromech, různé stavění bunkrů 

apod.). Většina dětí zažívá každodenní rutinu. 

Ráno do školy (často jsou přiváženy rodiči autem), 

poté nějaký ten kroužek, pak doma rychle napsat 

úkoly, podívat se na něco v televizi nebo na 

internetu a jít spát.  Již od mala je jejich čas 

organizovaný, a od dospělých se tímto režimem 

moc neliší. 

Už dnešní generace předškolních dětí si hraje na 

tabletu, dívá se na něm na pohádky a sleduje videa 

na youtube. Takto strávený volný čas se může 

podepsat na jejich rozvoji. Podle mnoha 

výzkumů má takto trávený čas negativní vliv na 

kognitivní funkce, a to především u dětí, kterým se 

mozek začíná teprve vyvíjet. 

Předškoláci, kteří tráví hodiny denně u televize 

nebo s elektronickými médii, tak mohou mít problém s vyjádřením myšlenek, mají menší slovní 

zásobu, a hůře koncentrují pozornost. Tím, že jen pasivně přijímají informace, ztrácejí slovní 

fantazii a nebývají tak tvůrčí, jako jejich vrstevníci, kteří tráví čas venku. 

Výzkumy zaměřující se na tuto problematiku ukazují, že celkově ubývá čas dětí strávený venku 

v porovnání s jejich prarodiči a rodiči. Pouhá procházka je pro dítě velmi prospěšná. Pobyt 

v přírodě má vliv na naše celkové zdraví a spokojenost. Je vědecky dokázáno, že kontakt 

s přírodou snižuje možnost nadváhy a obezity, rozvíjí hrubou motoriku, ale také sociální 

dovednosti. 

Řada výzkumů také poukazuje na zlepšení pozornosti u dětí s ADHD. 

Čas v přírodě posiluje psychické zdraví, snižuje stres a mentální únavu, tlumí úzkosti, obnovuje 

pozornost a zvyšuje schopnost soustředění, zlepšuje náladu. Pokud děti tráví čas v přírodě, 

snižuje se výskyt agresivity a násilí, dětská hra je kreativnější, a podporuje společenský život. 

Tak hurá s dětmi ven! 
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