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PŘEDŠKOLNÍ PŘEDSTAVY DĚTÍ O KŮŽI
Barbara BAJD, Manica VERBOVŠEK BREČKO

Abstrakt: Kůže je největším orgánem v těle a slouží nám mnoha funkcemi.
I když děti nějaké představy o kůži mají, neuvědomují si, jak mnoho důležitých rolí sehrává v jejich těle. V našem šetření jsme chtěli zjistit, jaké představy mají a jak vnímají
kůži pětileté až šestileté děti. Zjistili jsme u nich mnoho mylných představ a potvrdil se
očekávaný předpoklad, že si ještě nejsou vědomy všech funkcí a významu, které lidská
kůže má. Výsledky šetření nám napomohou vhodně připravit vyučovací hodinu s tímto
obsahem.
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Úvod
Kůže pokrývá celé tělo a dosahuje velikosti 1,2 až 2,2 metru čtverečního
a představuje asi 7 % celkové tělesné hmotnosti u dospělého. Kůže plní mnoho funkcí,
včetně ochrany, regulace a pocení. Kůže napomáhá procesu hojení ran a z pokožky
vyrůstají vlasy a nehty. Bez kůže bychom se stali obětí bakterií a zahynuli bychom
z vody a tepelných ztrát.(Marieb, 1999)
Předškolní děti již mají jisté znalosti o svém těle, přirozeně toho více ví o jeho
viditelných částech než o vnitřních orgánech a soustavách. I malé dítě, které ještě
nechodí, pozoruje své ruce a nohy a další vnější části těla. Děti již znají bolest, teplo
a chlad.
Nagy (1953) zkoumal, jak děti ve věku 4–11 let vnímají funkce lidského těla,
Gellert (1962) podal zprávu o faktu, že děti ví, že z jídla rostou, ale neví, jak jídlo prochází lidským tělem. Její zjištění poukazuje na fakt, že předškolní děti si nebyly vědomy
biologické proměny jídla ve fungování těla.Většina dětí ví, že by měla jíst, ale už neví,
co se s jídlem děje v trávicí soustavě, a tak si nepropojují přeměnu jídla s konečným
produktem, když jdou na záchod.
Přestože existují výzkumy o dětských znalostech o těle, nemáme z poslední doby
zprávy o představách dětí o kůži. I když víme, že jsou si vědomi existence kůže. Vědí,
že kůže je orgán, který plní celou řadu důležitých funkcí? Vědí, že povrch těla některých
zvířat je pokrytý peřím, srstí nebo šupinami?
V našem výzkumu jsme zkoumali představy předškolních dětí ve věku 5–6 let
o kůži. Chtěli jsme zjistit, zda tato témata jsou příliš složitá pro děti daného věku.
Výsledky nám pomohou připravit výuku zaměřenou na kůži a její funkce.
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Metody a materiály
V našem výzkumu jsem se dotazovali 78 předškoláků ve věku 5-6 let formou
individuálního interview. Položili jsme jim 11 otázek týkajících se kůže. Otázky byly
následující:
1. Co je kůže?
2. Proč máme kůži?
3. Proč se potíme?
4. Mají všichni lidé stejnou barvu pleti?
5. Jak se staráš o kůži a jak ji chráníš?
6. Proč mají některá zvířata pokrytou kůže peřím a některá mají šupiny?
7. Čím je pokryta kůže ptáků?
8. Můžeš jmenovat nějaké zvíře, které má na těle šupiny?
9. Můžeš cítit svojí kůží? Co cítíš?
10. Co se stane s Tvou kůží, když se poškrábeš nebo když se řízneš?
11. Kdo Ti vyprávěl o kůži?
Jednotlivé odpovědi byly rozděleny do kategorií a převedeny do tabulek.

Výsledky
1. CO JE KŮŽE?
Odpovědi
Urči barvu své pleti
Pokrývá kosti
Lidské tělo
Oblečení, slupka na jablko, ochrana
Není
Jiné

%
22
8
13
5
23
30

Na tuto první otázku jsme obdrželi různé odpovědi. 23 % dětí nevědělo, co je to
kůže, 21 % ukázalo na kůži, místo aby se vyjádřilo slovy. Někteří respondenti odpovídali jinak:
„zabraňuje krvi aby vytekla z našeho těla”; „zvířata mají kůži také”; „kůže je
tlustá.”
2. PROČ MÁME KŮŽI?
Odpovědi
Pokrývá kosti
Zabraňuje vykrvácení
Aby nebylo vidět maso(svaly)
Abychom mohli žít
Abychom se mohli chránit
Aby nám nebylo vidět pod kůži

%
20
27
5
5
5
3

Na otázku, ,,Proč máme kůži?” 20 % dětí řeklo: „pokrývá kosti“ a 27 % odpově234

dělo: „aby krev nevytekla z těla“. Tři děti (4 %) zmínily, že kůži máme proto, abychom
se mohli dotýkat. Jiné odpovědi:
• abychom necítili bolest
• abychom mohli jíst
• abychom si mohli hrát na zemi
3. PROČ SE POTÍME?
Odpovědi
Protože je nám horko
Kvůli slunci
Protože máme dlouhé rukávy
Protože skáčeme, cvičíme
Jiné
Protože se koupu a sprchuji
Nevím
Tekutina vyteče z našeho těla

%
40
9
3
6
15
4
22
1

V odpovědích na dotaz: ,,Proč se potíme?” 40 % dětí vědělo, že se tak děje, protože je jim horko. 22 % dětí neznalo odpověď, zatímco ostatní odpovědi byly spojovány
s teplem a sportem, jako např.:
• kvůli slunci
• když skáčeme
• abychom měli svaly
• protože cvičíme
• protože mám dlouhé rukávy
Jedno dítě zmínilo, že krev se proměňuje ve vodu, která z těla odchází, když je
unavený.
4. MAJÍ VŠICHNI LIDÉ STEJNOU BARVU KŮŽE?
Odpovědi
Černoši mají černou barvu pleti, běloši mají bílou
barvu pleti
Ano
Ne
Jiné

%
69
22
4
5

Když jsme se zeptali: ,,Mají všichni lidé stejnou barvu kůže?”91 % dětí vědělo,
že lidé mají různou barvu kůže. 69 % dětí také tvrdilo, že “černoši ” mají černou kůži, “
běloši” mají světlou kůži a někteří hnědou.
5. JAK SE STARÁŠ A CHRÁNÍŠ SVOJI KŮŽI?
Odpovědi
Natírám se opalovacím krémem
Oblečením, čepicí

%
44
17
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Umývám se
Dobře
Snažím se nebýt příliš dlouho na slunci
Nevím
Dám si pozor, abych se nezranil
Nalepím náplast
Jiné

10
4
3
6
4
3
10

V odpovědích na otázku. ,, Jak se staráš o kůži a jak ji chráníš?“ 44 % dětí odpovědělo, že používají opalovací krém, 17 % tvrdilo, že kůži chrání svým oblečením
a 11 % že se chrání tím, že se myjí. Jiné odpovědi:
• jednoduše se starám
• jím
• deštníkem
6. PROČ MAJÍ NĚKTERÁ ZVÍŘATA POKRYTOU KŮŽE PEŘÍM A NĚKTERÁ
MAJÍ ŠUPINY?
Odpovědi
Aby jim nebylo zimy, horko
Aby chránila kůži
Protože existují různá zvířata
Nevím
Aby nebylo vidět dovnitř, aby měla zvířata další vrstvu
Aby je chránila
Jiné

%
46
11
6
11
4
3
18

V odpovědích na otázku.,, Proč mají některá zvířata pokrytou kůži peřím
a některá mají šupiny?” 46 % dětí řeklo, že zvířata mají pokrytou kůži proto, aby jim
nebyla zima nebo horko, 11 % odpovědělo, že kvůli ochraně kůže, a 11 % nevědělo.
Některé děti se vyjádřily takto:
• aby nebyla nahá
• aby mohla utíkat
• aby mohla létat
• protože je zima v některých zemích
• aby nebyla tak ošklivá
7. ČÍM JE POKRYTA KŮŽE PTÁKŮ?
Odpověď
Peřím
Nevím
Vlasy
Jinak

%
68
26
1
5

68 % vědělo, že těla ptáků jsou pokryta peřím. Jedna čtvrtina dětí neuměla zodpovědět otázku a pouze jedno dítě zmínilo srst.
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8. MŮŽEŠ JMENOVAT NĚJAKÉ ZVÍŘE, KTERÉ MÁ NA TĚLE ŠUPINY?
Odpovědi
Ryby
Nevím
Chobotnice, medůza
Ježek
Pes
Co jsou šupiny?
Jiné

%
54
18
6
ježek
3
3
14

V odpovědích na otázku: ,,Můžeš jmenovat nějaké zvíře, které má na těle šupiny?” více než polovina dětí (54 %) odpovědělo, že tělo ryby je pokryto šupinami, ale
18 % nevědělo. Tři děti neznaly slovo ,,šupiny” a někteří zmínili chobotnici, medúzu,
hvězdici, hada, dinosaura, plazy, slona.
9. MŮŽEŠ CÍTIT SVOJÍ KŮŽÍ? CO CÍTÍŠ?
Odpovědi
Mnoho věcí, které můžete držet
Dotek
Když něco lechtá
Nevím
Bolest
Zranění
Poruchy
Teplo a chlad
Kosti
Ano
Jiné

%
14
14
9
5
6
5
8
14
5
9
10

Děti znají dotyk a někteří ví, že mohou cítit díky kůži. 14 % dětí řeklo, že mohou
cítit mnoho věcí (předmětů), 14 % cítí “dotek” a 8 % povrch. Nejčastěji (36 %) zmiňovaly dotek nebo pocit v souvislosti s dotýkáním. 9 % řeklo, že mohou cítit něco, co
píchá, 6 % zmínilo bolest, 14 % zmínilo teplo a chlad. Někteří zmínili svrbění a jeden z
nich uvedl, že cítí jehlu injekce.
10. CO SE STANE S TVOU KŮŽÍ, KDYŽ SE POŠKRÁBEŠ NEBO KDYŽ SE
ŘÍZNEŠ?
Odpovědi
Teče krev
Použijeme náplast
Strup se objeví na kůži
Odpadne kousek kůže
Nevím
Objeví se boule
Je poškozena
Jiné

%
59
8
6
8
4
1
3
11
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V odpovědích na otázku: ,,Co se stane s Tvou kůží, když se poškrábeš nebo když
se řízneš?” 59 % vědělo, že teče krev, 22 % odpovědělo takovým způsobem, který vysvětluje, že by věděly, jak zabránit krvácení (použijí náplast) nebo co je vidět na kůži,
když se řízneš (na kůži se objeví strup nebo kousek kůže odpadne). Jen 4 % nevědělo.
Jiné odpovědi:
• můžeš vidět maso
• bolí to
• jít do nemocnice
• je to červené
11. KDO TI VYPRÁVĚL O KŮŽI?
Odpovědi
Matka
Otec
Otec a matka
Doma
Neví
Získal jsem tuto informaci sám
V mých představách, představuji si to tak
Jiné

%
27
9
8
3
13
15
3
23

Jak jsme očekávaly, hlavním zdrojem informací o kůži se stala rodina (47 %,
maminka a tatínek). Jen 13 % z dotazovaných dětí nevědělo, odkud mají tuto informaci.
17 % dětí tvrdilo, že ví vše o své kůži:
• protože jsou chytří
• řekl jim to mozek
• zdálo se jim o tom
• protože přemýšlím
• protože už mám zkušenost atd.

Diskuse
Naše studie prokázala, že téměř jedna čtvrtina dotazovaných respondentůnevěděla, co je kůže, a 21 % nedokázala vyjádřit nebo popsat svoji kůži, identifikovat
ji. Přestože všechny děti získávají kontinuálně zkušenosti o své kůži, většina z nich
nedokázala pořádně tuto otázku zodpovědět.
Více než polovina dětí jmenovala funkce kůže, např.: jako pokrývá kosti nebo
tělo a zabraňuje vykrvácení těla. Tato odpověď značí, že dětí mají představu o tom, co
je v jejich těle. Jen tři děti spojovaly kůži se smysly: děti si myslí, že například cítí svojí
rukou, a ne že cítí kůží na ruce. Zatímco 12 dětí neodpovědělo uspokojivě, odpovědi
naznačily, že většina 5-6 letých spojuje kůži s ochranou a pokrytím těla.
Zatímco děti mají přirozenou zkušenost s pocením, například když si hrají,
skáčou a běhají, 22 % dětí nevědělo, proč se potí. Jinými slovy i když jsou si vědomi
faktu, že se potí, neznají výsledek pocení, tj.že tělo chladne.
Ve Slovinsku máme velmi málo přistěhovalců z jiných kontinentů, takže Slovin238

ské děti neznají důvěrně lidi s jinou barvou pleti. Není proto překvapivé, že 22 % dětí
si myslí, že mají všichni lidé stejnou barvu pleti. Na druhou stranu 70 % dětí určilo,
že existují lidé s různou barvou pleti. Žádné z dětí si nebylo vědomo faktu, že existují rozdíly mezi jednotlivci v rámci jednotlivých kategorií barvy pleti (mezi „bělochy”
a mezi „černochy” atd.)
Více než polovina dětí věděla, že těla zvířat jsou pokryta srstí, šupinami nebo
peřím z důvodu termoregulace nebo z důvodu ochrany těla. Jen několik dětí nedokázalo
logicky odpovědět na tuto otázku. Stejně tak tři čtvrtiny dětí vědělo, že těla ptáků jsou
pokryta peřím, ale jenom polovina dotazovaných spojovala šupiny s rybou a jen několik
s plazy. Zdá se, že dobrá znalost zvířat ovlivnila zodpovídání této otázky.
Všechny děti si byly vědomy svých zkušeností, co se týká pocitů zprostředkovaných kůží, zmiňovaly dotek, lechtání, bolest, chlad nebo teplo. Všechny děti vyjádřily
pouze jeden pocit. Děti ví, co se stane, když se zraní a poškodí si kůži a že je krev pod
kůží a že když se poraní, teče krev. Některé děti popisovaly, co máme dělat, když se
poraníme, nebo popisovaly co následuje (přilepit náplast, jít do nemocnice, strup se
objeví na kůži).
Není překvapivé, že předškolní děti získaly většinu informací od svých matek
nebo otců, neboť rodina je klíčová pro předávání těchto informací.V tomto ranném věku
děti často míchají realitu s imaginací, tudíž není překvapivé, že tvrdily, že jim nikdo tuto
informaci nepředal, že ji samy objevily, aby ukázaly, že jsou opravdu chytří.
Můžeme vyvodit z této studie, že předškoláci ve věku 5-6 let mají jisté znalosti o kůži, ale neznají všechny důležité funkce kůže. Myslí si, že jim hmatové
prožitky zprostředkovávají ruce, a ne kůže. Stejně tak spojují šupiny s rybou, ale
ne s plazy.
Tyto výsledky nám umožňují dobře porozumět představám dětí o kůži a napomůže vytvořit výukové aktivity, abychom lépe chápali dětské představy o kůži a jejích
funkcích.
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PRE-SCHOOL CHILDREN’S CONCEPTIONS
ABOUT SKIN
Abstract: Skin is the largest organ in our body and serves many functions. Although children have some notions about their skin they do not realise just how many
important roles skin has in the effective regulation of their bodies. In our investigation
we wanted to know what notions and misconceptions 5-6 year old children have about
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their skin. We discovered many misconceptions, and that children are unaware of all
the functions that skin has. The results will help us to prepare a teaching unit with this
content.
Key words: children’s conceptions, pre-school children, skin, human body
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