
S dětmi v kuchyni



Pravděpodobně každá maminka mi 
potvrdí, že práce v kuchyni děti fascinuje 
již od velmi útlého věku. Jakmile se k nám 
mohou dobatolit, snaží se jakýmkoliv 
způsobem vylézt na kuchyňskou linku, jen 
aby viděly, co tam tak zajímavého děláme. 
U toho samozřejmě na všechno sahají, 
chtějí si vše vyzkoušet a být nápomocné. 


V kuchyni stráví skoro každý rodič nějaký 
čas prakticky každý den. Mnozí rodiče 
upřednostňují, aby se dítko zabavilo nějak 
samo, mimo kuchyň, přinejmenším do 
doby, než mají svou práci „odškrtnutou“. 
Vždyť děti by se v  kuchyni jen pletly! A 
navíc by se jim mohlo něco stát! Věřte mi 
ale, nebo ne, vaření – ať již společné, či u 
větších dětí samostatné – napomáhá 
celkovému rozvoji osobnosti dítěte a navíc 
rozvíjí velké množství různých dovedností 
a vlastností.



Co všechno dítě u aktivit v kuchyni,  
ať již vědomě, či nevědomě, trénuje?

hrubou a jemnou motoriku - různým přenášením, mícháním, krájením, 
přeléváním, přesýpáním a dalšími aktivitami, 


schopnost spolupráce – je to právě naše forma spolupráce s dítětem, která 
předává dítku všechny aspekty této schopnosti,


jazyk: u vaření popisujeme a vysvětlujeme, pojmenováváme suroviny a činnosti, a 
tím napomáháme rozvoji jazykových schopností,


smysl pro následnost: nejdříve se dítko učí jednoduché dílčí činnosti, které se 
postupně skládají do větších celků, až je dítě schopno třeba upéct celý koláč,


smysl pro řád a pořádek – bez řádu bychom nebyli schopni se v našem světě 
orientovat. Kategorizujeme, třídíme, snažíme se pochopit souvislosti. Navíc vnější 
řád, přináší i ten vnitřní,


matematickou představivost - odhad váhy, množství, vzdálenosti a další,



smysl pro opakování – jak řekla Marie Montessori:  
 
       „Opakování je tajemstvím dokonalosti.“, 

soustředění – to je důležité nejen pro schopnost se 
učit a soustředit se na vykonávanou činnost, ale 
pro spokojený život jedince. Být ve „flow“, šťastní 
tady a teď, je něco, co se mnozí z nás učíme celý 
život. 

Toto všechno samozřejmě vede a posiluje dítě v jeho 
samostatnosti a nezávislosti. Tím, že mu dáme 
příležitost podílet se na chodu domácnosti, dáváme mu 
také pocit důležitosti a možnost zlepšení jeho 
schopností. To vše vede k  budování zdravého 
sebevědomí a sebejistoty.



- Maria Montessori

“Malé děti, od okamžiku, kdy jsou odstaveny,  
si utváří svou cestu k nezávislosti.”



Jak připravit prostředí v kuchyni? 

Pracovat v prostředí, které nám práci 
znesnadňuje, může být velmi otravné až 
odrazující. Proto se zkusme podívat na 
náš kuchyňský prostor očima dítěte a 
z  jeho výšky. Všeobecně je potřeba, aby 
se zde dítě mohlo svobodně a bezpečně 
pohybovat a mělo ke své práci potřebné 
náčiní.  




Pracovní prostor

Hlavním problémem většiny dětí je 
výška kuchyňské linky, která je pro 
děti naprosto nevyhovující. Jako 
první tedy musíme vyřešit pracovní 
místo dítěte. Variant máme několik. 


Zcela nejlepším řešením je, pokud 
má dítě něco jako svou vlastní 
„kuchyňskou linku“, ve své potřebné 
výšce, na které může kdykoliv 
pracovat. Tou může být malý stolek, 
sklopná deska, či jen vrchní deska 
nižší skříňky. Samozřejmě ale ne 
každý má takové prostorové 
možnosti.
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Další variantou tedy je, že dítko bude mít 
např. rozkládací kempingový stoleček, 
který se uklidí, když už nebude potřeba. 
Také se dá vařit na nějaké desce 
položené přímo na zemi, či na čisté 
podlaze. Možná trochu nestandartní 
řešení, ale určitě bezpečné pro všechny. 


Elegantní variantou samozřejmě také je, 
že dítě bude vařit přímo u naší linky. Zde 
ale musíme myslet na jeho bezpečnost, 
aby nespadlo a mohlo se opravdu 
svobodně pohybovat. Řešení může 
poskytnout např. učící věž, kterou si 
můžeme vyrobit, či koupit.
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- Maria Montessori

“Napodobování je prvním instinktem 
probouzející se mysli.”



Aby se mohla rozvíjet samostatnost dítěte a jeho 
orientace v  prostoru, potřebuje mít náčiní, které 
používá, v dosahu. Nechceme, aby bylo závislé na nás, 
kdykoliv bude potřebovat skleničku či nůž na namazání 
chleba. I toto samozřejmě závisí na bytových 
prostorech, které máme k  dispozici. Každopádně se 
vždy snažíme umožnit dítěti co nejvíce. Věci, které 
nepoužívá, můžeme dát do vrchních poliček. A naopak 
v  dosahu má dítě vše, co potřebuje: příbory, talíře, 
misky, hrnky, mísy, pracovní náčiní… 


A protože dáváme dětem v  kuchyni také možnost 
chybovat a z  chyb se následně i učit, stávají se 
samozřejmě i nehody. Pro tento případ musí mít dítě 
k dispozici také potřebné věci pro případný úklid: mop, 
koště, smetáček a lopatku či hadr.



Pracovní náčiní
Aby mohlo dítko dělat stejnou práci, jakou 
děláme i my, potřebuje také stejné náčiní 
jako my – to znamená funkční a reálné. 
Musíme ale velmi dbát na velikost daného 
předmětu, aby se s  ním dítěti dobře 
manipulovalo a bylo pro něj tudíž bezpečné 
a užitečné. 


Domácí náčiní v  dětských velikostech je 
menší a lehčí a dětem se s ním lépe pracuje. 
Práce jim jde snadněji, a tím pádem jsou 
následně i více motivovány se jí věnovat. 
Pokud pů jdeme cestou opravdových 
nástrojů a ne plastových napodobenin 
z  hračkářství, dítku dáme také jasnou 
informaci: „mám opravdový nástroj, budu 
dělat opravdovou práci“. Činnost ho potom 
bude bavit daleko víc. 


Seznam pomůcek, které hojně využijete, 
pokud necháte dítě pracovat v  kuchyni 
s  vámi, či samostatně, může obsahovat 
třeba toto: 



Struhadlo

Vlnkovaný kráječ

Ostrý nůž Lis na citrusy

Mazací nůžPrkénkoZástěra

Kartáč na zeleninu Miska



Vařečka

Hmoždíř

Váleček na těsto Odměrka

Kráječ na jablkaLouskáček na ořechyMetlička

ŠkrabkaKráječ na vajíčka



Jak si poradíme s jednotlivými úkony  
a kdy můžeme začít?

Ve vaší kuchyni máte nejlepší studovnu, 
pracovnu a hernu v  jednom! Není lepší 
prostředí, kde procvičit hrubou a jemnou 
motoriku, smyslové vjemy, matematiku, jazyk, 
fyzikální zákony i kulturu země, kde žijete. 
Takže nenechávejme tento poklad dlouho 
čekat a zapojme děti jakéhokoliv věku, a to 
hned. 


Velmi často mi píší rodiče a ptají se, co mají 
dělat se sourozenci, kteří nemohou na ničem 
spolupracovat, kvůli rozdílným schopnostem 
daných různým věkem. A má odpověď? 
Vezměte je do kuchyně! Děti si mohou rozdělit 
jednotlivé kroky receptu v  rámci svých 
možností. Již velmi malé děti jsou schopny 
zvládnout jednoduché dílčí činnosti a následně 
je propojovat. A výsledkem bude spokojenost 
ze společného úspěchu a spolupráce.



Při vaření s dětmi není dobré ze začátku improvizovat. 
Je třeba si promyslet, co vlastně bude dítě dělat a jak. 
Vaření s dětmi je dobré brát jako aktivitu a vyhradit si 
pro ni čas. Pokud spěcháme s  přípravou večeře, 
pravděpodobně nebudeme mít dostatek trpělivosti na 
pomalou a jednoznačnou ukázku, jak se co dělá, a 
poskytnutí času dítěti si vše v klidu vyzkoušet. 


Je dobré vědět, že dítko danou činnost nebude dělat 
proto, aby byla udělaná – bude ji dělat proto, aby ji 
dělalo. Činnost jako taková je pro něj již smyslem celé 
práce. Nechce mít ty brambory oloupané a rychle jít 
k něčemu dalšímu. Chce loupat brambory.



Jaké aktivity v kuchyni můžeme tedy s dětmi dělat?

Mytí pracovní desky 

Celá legrace může začít už tím, že si dítko 
vyčistí svou pracovní desku. Utírání stolu 
zvládne s houbičkou, jarem, mističkou s vodou 
a následně utěrkou na vysušení prostoru. 
Začněte ukázkou, jak houbičku vyždímat. 


Šroubování a otevírání různých druhů 
krabiček a uzávěrů 

Děti většinou fascinuje otevírání různých 
krabiček, skleniček a čehokoliv s  víčkem či 
zámkem. Můžete připravit samotnou aktivitu 
na tácku či v  košíčku, jen na otevírání a 
zavírání různých kontejnerů. Při vaření se 
potom tato schopnost bude jedině hodit.



Přesypávání a přelévání 

Při přesypávání je fajn používat větší tác, na který 
budou padat všechny rozsypané kousky. Sypání je 
třeba ukazovat malému dítku velmi pomalu a 
zdůraznit také správné držení džbánku – jedna ruka 
drží ucho džbánku a druhá podpírá dno. Začínáme 
džbánkem se zobáčkem, poté můžeme přejít 
k  jiným nádobám či k přesypávání rovnou z pytlíků 
z  obchodu. Následně můžeme přejít k  používání 
lžičky, či naběračky. Po přesypávání suchých věcí 
následuje přelévání. 


Příprava ingrediencí, odměřování přísad 

Při pečení nám děti mohou pomoci s přípravou 
ingrediencí. Ze začátku můžeme volit např. 
hrníčkovou metodu, kdy jsou všechny ingredience 
vyměřeny pouze pomocí hrníčku. Později dětem 
můžeme ukázat, jak pracujeme s  váhou a 
odměrkami. Malé odměrky s ryskou jsou ideální pro 
dětské ruce a oči. 



Příprava ovoce a zeleniny 

Ovoce a zelenina by mě ly tvoř i t 
podstatnou část jídelníčku každého 
dítěte. Nevyžadují komplikovanou 
úpravu, takže zvládnutí jednoduché 
přípravy se rovná schopnosti postarat se 
o svoji svačinku. A to už něco znamená!


Pokud daný druh ovoce nebo zeleniny 
vyžaduje omytí, můžeme menším dětem 
připravit mísu s vodou, ve které se 
mohou vyřádit s kartáčkem. Omytí pod 
tekoucí vodou necháme až na následnou 
fázi. Hodí se mít připravený i hadřík na 
utření stolu a ručník na ruce



Loupání a Krájení 

Při loupání ovoce můžeme dítěti pomoci začít. Banán můžeme nakrájet na 1 cm široké 
pruhy a slupku nařízneme. Malé prstíky si banán po takto malých kouscích oloupat 
zvládnou. Kusy můžeme postupně zvětšovat. U celého banánu stačí nakrojit začátek. 


Mandarinku zvládne batole oloupat, když mu slupku „načneme“. Může pak také 
pokračovat v oddělování měsíčků od sebe. Děti baví i odtrhávat kuličky hroznového vína 
a dávat je do mističky. 


Krájení můžeme v některých případech trošku obejít. Můžeme použít různé kráječe – 
např. na jablka či na banány. Některé potraviny můžeme natrhat (třeba salát). Spoustu 
věcí můžeme také nastříhat nůžkami (třeba bylinky nebo sušené ovoce do müsli). 


Samotné krájení můžeme nacvičovat s mazacím nožem s  kulatou špičkou. Začneme 
samozřejmě s měkčími potravinami jako např. s banánem či lehce spařenou zeleninou. 
Ovoce a zeleninu podélně rozřízneme, aby se dítku nikam nekutálely a byly stabilní na 
pracovní ploše. V další fázi už dětem můžeme svěřit ostrý nůž (opravdu ostrý - s tupým 
se krájí špatně a riziko poranění je větší). 


Na krájení tvrdší zeleniny a ovoce můžeme použít také vlnkový kráječ, který dětem práci 
ze začátku určitě usnadní. Dítku stačí shora zatlačit a je ukrojeno! Takový pocit vítězství!





Škrábání, strouhání a vymačkávání 

Některé druhy mohou vyžadovat oškrábání slupky. Již malé 
děti mohou zkusit oškrabat třeba okurku. Zeleninu ale vždy 
seřízneme tak, aby hezky přiléhala na podložku, a dětem 
ukážeme, jak si ji jednou rukou přidržovat a zároveň druhou 
rukou škrábat.


Při strouhání je třeba dětem zdůraznit, jak ostré struhadlo je a 
že se mohou zranit. Ukažte dětem, jak umístit prstíky daleko 
od struhadla, aby si neublížily. Můžete na strouhaný předmět 
umístit ze začátku i gumičku jako značku, kde mají být prsty. 
Začněte se strouháním měkčích potravin, třeba se sýrem. 


Jednoduchý odšťavňovač udělá velkou parádu. Připravit celé 
rodině citrón do čaje, nebo si udělat pomerančový džus bude 
bavit většinu dětí. 


Roztírání a mazání 

Namazat si krajíc může být pro děti docela zábava. Krajíc 
chleba dětem ukrojíme, rohlíky rozpůlíme, nebo nakrájíme na 
kolečka. Děti vybavíme menším mazacím nožíkem, který se 
jim bude dobře držet. Nejlepší je začít s něčím měkčím, třeba 
s konzistencí lučiny nebo humusu.



Prosívání, míchání, šlehání, pečení 

V receptech často najdeme instrukce ohledně prosívání 
mouky. Pokud tuto činnost chceme dětem svěřit, je dobré 
použít velkou mísu a možná dát pod mísu i tác, aby se nám 
rozsypaná mouka lépe sbírala. Častou ingrediencí bývají 
vajíčka, která děti zvládnou rozklepnout i vyšlehat. Vajíčka 
vždy rozklepáváme do oddělené misky.


Děti baví míchat přísady dohromady. Dětem ukážeme jak si 
mísu při míchání přidržovat. Můžeme použít menší mísu s 
ouškem, která se dětem bude dobře držet. Dobře se jim 
bude pracovat s menší vařečkou nebo metličkou, která jim 
sedne do ruky. 


Pokud je těsto tužší (třeba těsto na perníčky nebo kynuté 
těsto) pomůžeme dětem s jeho vypracováním, i když 
hnětení rukama je jistě bude velmi bavit. Samotné válení 
těsta samozřejmě udělá velký nepořádek. I staršímu batoleti 
můžeme ukázat, jak se těsto stlačuje a překládá. Dítko 
může začít s menším kusem těsta a menším válečkem.


Pokračujeme také vykrajováním a zdobením těsta, či 
plněním formiček. 



Prostírání, Mytí nádobí a úklid  

Jako pomocníka při přípravě stolu 
můžeme použ í t doma vytvo řené 
prostírání, na kterém bude nakresleno, 
kam patří talíř, kam příbory a kam 
sklenička. Prostírání můžete zalaminovat, 
aby se dalo lehce otřít. 


Po jídle dítě zvládne donést své nádobí 
do myčky, či nám může pomoci s mytím 
nádobí. Voda je magnet. 


Když domyjeme nádobí, či ho vyndáme 
z  myčky, dítko může např. příbory 
roztřídit na lžíce, vidličky a nože do 
správných přihrádek v příborníku. Jen 
samozřejmě potřebuje dosáhnout na vše 
potřebné. 



A co mohou vaše děti ukuchtit?
Zde jsme pro vás připravili jednoduché 
recepty, které děti mohou zvládnout od 
začátku až do konce úplně samy. Snažili 
jsme se vybrat i takové aktivity, které 
zvládne např. i dvouleté batole. Nečekejte 
tedy kulinářská díla… :-) 


Nezapomeňte, že dětem je potřeba 
jednotlivé aktivity rozfázovat na dílčí úkony, 
které se na sebe potom budou nabalovat. 


Před přípravou jídla se vždy ujistěte, že si 
dítě připravilo všechny ingredience, které 
bude potřebovat a také nástroje ve 
správné velikosti. 


Pokud chceme dětem dát naprostou 
svobodu, i ve „čtení receptu“, můžete jim 
udělat kartičky s  obrázky ingrediencí či 
nástroji, které si budou moci samy podle 
takového návodu připravit.



Svačinkový tác 

Pokud připravujeme více druhů jídla – např. 
ovoce, zeleniny, sýrů či nějakých krekrů, mohou 
děti nakrájené ovoce dávat do plechu na muffiny. 
V  takovém uspořádání zůstanou jednotlivé druhy 
oddělené a zároveň se plech dětem ke stolu 
ponese lépe než tác s vícero mističkami.


Ovocné špízy 

Ovoce omyjeme, oloupeme a nakrájíme na malé 
kousky. Následně ovoce napichujeme na špejle 
dle našeho uvážení, nejlépe střídavě. Špízy lze 
máčet v  čokoládě, kterou dítku můžeme pomoci 
rozehřát. 



Pažitková pomazánka 

Nastříháme si z květináče či zahrádky nůžkami 
pažitku, kterou omyjeme pod vodou. Na prkénku ji 
nakrájíme nadrobno. Rozbalíme si lučinu a dáme ji 
do misky. Přidáme nakrájenou pažitku. Zamícháme 
lžící či vařečkou. Namažeme chleby. 


Citronáda s mátou 

Rozkrojíme limety či citrony (menšímu dítku možná 
budeme muset pomoct). Odšťavníme je. Šťávu 
přelijeme do džbánu. Přidáme cukr. Z květináče či 
zahrádky si nastříháme mátu a tu následně 
přidáme do džbánu (lístky můžeme natrhat či 
rozdrtit s cukrem a šťávou i v hmoždíři). Přidáme 
vodu. Zamícháme a dáme vychladit do lednice.



Jogurt s vločkami a ovocem 

Ovoce omyjeme, v  případě potřeby oloupeme a 
nakrájíme na prkénku menší kousky. Na dno 
mističky nasypeme trošku vloček. Lžící nandáme 
trochu jogurtu a na ten následně přidáme ovoce. 
Můžeme zalít trochou javorového sirupu.


Vykrajované tvary z listového těsta 

Připravíme si plech a na něj dáme pečicí papír. Do 
hrnečku si dítko rozklepne vejce a vidličkou ho 
rozkvedlá. Odměrkou si dáme na vál trochu mouky a 
tu rozprostřeme. Vložíme na vál těsto, které 
válečkem rozválíme. Těsto necháme trošku tlustší, 
aby se z něj dobře vykrajovaly tvary. Z rozváleného 
plátu vykrajujeme tvary a následně je dáváme na 
připravený plech. Tvary na plechu potřeme vajíčkem 
a posypeme je semínky dle chuti. Můžeme použít 
více druhů – např. sezamová semínka, kmín, skořice 
s  cukrem... Dáme do trouby péct. Upečené 
naservírujeme na talíř.



Caprese salát 

Natrháme si lístky bazalky a omyjeme je. Omyjeme 
rajčata. Nakrájíme na plátky rajčata i mozzarellu. 
Můžeme použít nůž či vlnkový kráječ. Na talíř 
střídavě skládáme plátek mozzarelly a plátek 
rajčete. Bazalku nasekáme či natrháme na menší 
části a nasypeme ji na talíř. Celé dílo zakápneme 
olivovým olejem. 


Ovesné placičky 

Na plech si připravíme pečící papír. V  míse 
smícháme sypké ingredience – ovesné vločky, 
mouku, cukr a jedlou sodu. Dále přidáme rozinky, 
ořechy a semínka - vše dle naší chuti. Přidáme 
javorový sirup či med. Rozklepneme do směsi 
vajíčko a následně dodáme máslo. Vše pořádně 
rukama promícháme. Z těsta pak děláme malé 
placičky a ty klademe na připravený plech. Dáme 
do předehřáté trouby a pečeme na 180C. 



Pizza 

Můžete koupit již hotové, vyválené těsto na pizzu. 
Těsto si děti mohou nakrájet na několik menších 
dílku, podle toho, zda chtějí dělat jen jeden druh, 
či si udělat více druhů. V  mističkách si připraví 
různé ingredience, kterými se pizza bude zdobit. 
Rajčatové pyré, nakrájenou mozzarellu, rajčata, 
na kousky nakrájenou šunku, kousky ananasu, 
kukuřice, oliv…atd. Prostě cokoliv mají děti rády a 
na pizzu chtějí dávat. Děti si pizzu nejdříve potřou 
rajčatovou omáčkou a následně posypou čímkoliv 
budou chtít. Každý kousek klidně jinak. Dáme do 
předehřáté trouby péct.



Americké těstoviny se sýrem 

A jako poslední už „opravdové vařené jídlo“, že 
kterého budou děti jásat. Těstoviny a sýr, nic 
jiného. Uvaříme těstoviny, ale ne úplně do měkka 
(pomůžeme dítku scedit, tak o 2 minuty dříve než 
normálně), necháme si cca 1 hrnek vody, ve které 
se těstoviny vařily. Troubu si předehřejeme na 200 
°C. Nastrouháme cca 250g tvrdého sýra. Ve 
velkém hrnci nebo pánvi si mezitím rozehřejeme 
máslo, na které vsypeme oregano a krátce 
orestujeme. Těstoviny nasypeme do hrnce s 
máslem a oreganem. Přidáme mascarpone a větší 
část směsi nastrouhaného sýru. Trochu si necháme 
na posypání. Můžeme ještě dochutit solí, je-li to 
potřeba, a pepřem. Promícháme a dáme na mírnou 
teplotu na plotýnku. Přidáme vodu z těstovin a 
mícháme, dokud se sýr nerozpustí. Směs můžeme 
ještě přendat do zapékací mísy, posypat 
strouhaným sýrem a dát na deset minut zapéct do 
předehřáté trouby.



Děkujeme
Moc děkujeme za vaši pozornost, shlédnutí těchto pár stránek a případně také za vaše 

komentáře a zpětnou vazbu - velmi ji oceníme. 


Přejeme vám nádherné chvíle plné lásky, klidu, radosti a smíchu, 
nejen při vaření s dětmi! 

Děkujeme Monice Vrbkové z Learning Tower za poskytnutí několika fotografií. 
A díky patří také Kristýně Wernerové a Mili Pažické za pomoc s textem a tipy na recepty. 


Knihu pro vás dala dohromady Lucie Tamášová. 


