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STIMULAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI OD PĚTI ROKŮ A DĚTI 
S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU 

 
 

Cílem těchto cvičení je změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Do 

tréninku jsou zařazeni i rodiče a učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a 

respektování jeho základních potřeb. 

U tohoto programu je kladen důraz na pravidelný režim, uvědomělé sezení dítěte, jasné a 

srozumitelné zadávání pokynů dospělým (rodičem, učitelem …), zpětnou vazbu (jak dítě 

porozumělo pokynům), vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole 

plnění úkolů. 

Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který by měl mít maximální 

informace o stavu dítěte (PPP, pediatr, neurolog, pedagog…). Uplatňuje laskavý přístup, 

vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativnímu hodnocení, mentorování a 

napomínání dítěte. 

Nezapomínejme na to hlavní – chvalte, chvalte a úspěchy obdivujte  

Během následujících lekcí se společně s dětmi budete věnovat činnostem, které jsou 

zaměřeny na: 

1. Nácvik nových pohybových stereotypů – stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, 

správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího náčiní. 

2. Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči. 

3. Posílení dílčích funkcí v následujících oblastech: 

a) Oblast zraková  (zrakové rozlišování, zraková paměť, vizuomotorika- 

proces příjmu, zpracování, uložení a znovu vybavení informací 

s možností jejich využití v procesu učení) 

b) Oblast sluchová (rozvoj sluchového vnímání, sluchové rozlišování, 

sluchová paměť, audiomotorika – příjem informací sluchovou cestou a 

jejich zpracování do kreslené, psané nebo verbální podoby) 

c) Oblast prostorové orientace (jedná se o obecnou orientaci v okolí, 

v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje. Orientace na vlastním těle, 

v opozici, na ploše) 

d) Oblast intermodality (intermodalita je schopnost přepínat mezi 

různými způsoby smyslového vnímání. 

e) Oblast seriality (v předškolním věku souvisí s řazením stále se 

opakujících činností, např. oblékání, denní hygiena… Ve škole se pak 

projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i 

čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu atd.) 

4. Grafomotorické dovednosti  - správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní 

pohyblivost všech kloubů, které jsou k psaní potřebné. 

5. Koncentrace pozornosti  - je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění 

se na zadaný úkol.  
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Celý program posiluje rovnoměrně motorickou, grafomotorickou a percepční složku. 

Program je rozdělen do 15 lekcí, v nichž jsou úkoly sestaveny tak, že první část je motorická, 

následuje nácvik grafomotorických dovedností a nakonec rozvoj percepčního vnímání. Je 

kladen i důraz na rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí. 

Pořadí těchto činností je nutné dodržet, z důvodu nácviku stereotypů pracovních postupů, 

respektování stanovených hranic, režimu dne i jednotlivých činností. 

Při všech činnostech učíme dítě postupovat vždy po řádcích zleva doprava a seshora dolů – 

tedy ve stejném směru, jak jsme všichni zvyklí číst a psát. Cílem je posílit motoriku očních 

pohybů důležitých ke správnému rozvoji čtenářských dovedností. V tomto směru dítě 

postupuje při každé nabízené činnosti, jak při práci s pracovními listy, kdy řádky ukazuje 

prstem – tím se učí pracovat podle určitých pravidel, postupně a bez chaosu. 
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1. LEKCE  

Zdravíme všechny děti, ale i jejich rodiče a učitele. My jsme dva kamarádi – předškoláčci a 

brzy půjdeme do školy . Ale protože ještě vše neumíme, hledáme šikovné děti, které by se 

k nám přidaly a se vším nám pomáhaly. 

Troufnete si? Pomůžete nám? I ty Davídku? I Anička? I ostatní děti? 

Tak to je skvělé, už se moc těšíme. Máme před sebou několik různě náročných úkolů, ale 

ničeho se nebojte. Společně to určitě zvládneme. Tak co, jdeme na to? 

1. úkolem bude nácvik dýchání a křížové pohyby 

Dítě leží na zádech, bedra tiskne k zemi, nohy má pokrčené, ruce podél těla. Dýchá 

pravidelně – nejprve se nadechne nosem, tím se bříško nafoukne a výdech ústy. Cvičení 

opakuje, alespoň 10krát. 

Nyní přejdeme ke křížovým pohybům, dítě zůstane ležet na zádech, nohy má stále mírně 

pokrčené, ruce vzpaží nad hlavu (volně položí na zem). Cvičení probíhá tak, že se ruka dotkne 

protějšího kolene a to takto:  

Výdech – ruka ke koleni, 

Nádech  - ruka do vzpažení.  

Rodič či učitel hlídá, aby byly ruce napnuté. Rytmicky střídá vždy protější ruku a nohu. 

A když jsme se trošku protáhli tak jdeme na další úkol  

2. úkolem bude tečkovaná 

Nejprve se dítě správně posadí ke stolu, nohy má mírně u sebe a celá 

chodidla jsou opřena o podlahu, mělo by sedět na celém sedadle a být 

uvolněné. Ramena jsou ve stejné výšce, předloktí na desce stolu a lokty 

mírně vzdálené od trupu. Hlava je mírně vzdálena od papíru a vzdálenost 

očí od papíru by měla být zhruba 25 – 30 cm.  

Nejprve pouze ukazovákem graficky dominantní ruky 

pohybuje zleva doprava po stole, pozornost zaměříme 

na rameno a jeho pohyb ve směru psaní. Když se dítěti 

daří, vezme fix do ruky tzv. špetkovým úchopem. A dělá 

fixem vodorovné čáry na velký formát papíru. Dbáme na 

to, aby se ruka nezvedala nad plochu stolu. Takto 

pracuje 2 dny, cvičení opakujeme nejméně pětkrát.  

A teď se můžeme pustit do práce s pracovními listy  
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1/1. list – Kamínky (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Předškoláčci se rozhodli, že půjdou k babičce, ale protože babička bydlela ve 

vedlejší vsi, museli přejít louku, pole a nakonec běželi kolem rybníka, tam si nasbírali krásné 

kamínky. Když došli k babičce, tak jí je tam všechny chtěli ukázat, a vyskládali je na stůl. 

Pomůžeš jim? 

Úkol: Děti se nejdříve dotknou kamínků prstíkem, dále fixem kamínky otečkují a pak už 

tečkují bez linky v jedné linii. Postupujeme vždy po řádcích zleva doprava seshora dolů. 

Cíl: Uvolnit svaly ruky, klouby, koordinace přítlaku na tužku a další. 

1/2. list – Slepičky (pracujeme 4 dní) 

Motivace: Když předškoláčci ukázali babičce všechny kamínky, poprosili ji, zda mohou 

nasypat zrní kuřátkům. Babička jim to samozřejmě dovolila a moc se jí líbilo, jak k tomu 

kuřátkům povídají básničku. Pojď, nasyp taky kuřátkům  

Úkol: Děti fixem tečkují po papíru kolem kuřátek a do rytmu po jednotlivých slovech (první 2 

dny) opakují říkanku. „Zob, zob, zobe slepička, sypeme jí zrníčka.“ Následující dva dny 

opakují říkanku po slabikách. Celý cvik opakujeme vždy 3 - 5krát. 

Cíl: Uvolnit svaly ruky, klouby, koordinace přítlaku na tužku a další. 

3. úkolem budou obrázky pro rozvoj zrakového rozlišování a početní představivosti – 

příloha P1 

Tak a aby si děti trošku odpočinuly od psaní, tak si zahrajeme nakonec takovou hru, 

podobnou pexesu. Přiložený list s obrázky otočte a na druhou stranu, do příslušných políček 

dokreslete malé kroužky od 1 do 9 (tak jak to je na kostkách). Dítě postřehem tzn. bez 

počítání, ukazuje jednotlivé kartičky podle pokynu  - např. ukaž 3 tečky, 2 tečky, … Když čísla 

dobře zvládá, může srovnat čísla do řady od 1 do 9 i opačně. Jakmile ovládá počet teček 

postřehem, začne obrázkové díly přikládat pokud možno na stejný obrázek na listu. Na 

rozdíly na obrázcích ani na chyby, které dítě během skládání udělá, neupozorňujeme. Dítě se 

nejvíce naučí, když si rozdíly uvědomí samo. Až rozdělí všechny kartičky, otočí je na zadní 

stranu, kde jsou tečky od 1 do 9, a samo si počet teček kontroluje. Špatně položené kartičky 

vyřadí a pokusí se podle stejného postupu seřadit kartičky správně. U skládání si můžete 

povídat, ne ale o práci, kterou právě dělá. 

 

Nezapomínejte na to nejdůležitější – CHVALTE, CHVALTE A ÚSPĚCHY OBDIVUJTE. 
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1/2 
Zob, zob, zobe slepička, sypeme jí zrníčka. 
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P1/A 
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P1/B 
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2. LEKCE 

Zdravíme vás u druhé lekce, už jsme se na vás moc těšili  Tak nebudeme 

otálet a dáme se hned do práce  

1. úkolem bude nácvik dýchání a křížové pohyby 

Dítě leží na zádech, bedra tiskne k zemi, nohy má pokrčené, ruce podél těla. Dýchá 

pravidelně – nejprve se nadechne nosem, tím se bříško nafoukne a výdech ústy. Cvičení 

opakuje, alespoň 10krát. 

Nyní přejdeme ke křížovým pohybům, dítě zůstane ležet na zádech, nohy má stále mírně 

pokrčené, ruce vzpaží nad hlavu (volně položí na zem). Cvičení probíhá tak, že se ruka dotkne 

protějšího kolene a to takto:  

Výdech – ruka ke koleni, 

Nádech  - ruka do vzpažení.  

Rodič či učitel hlídá, aby byly ruce napnuté. Rytmicky střídá vždy protější ruku a nohu. 

A když jsme se trošku protáhli tak jdeme na další úkol  

2. úkolem bude čárkovaná 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

 

2/1. list – Vlaštovky (pracujeme 4 dny) 

Motivace: Jednoho dne, když byli předškoláčci na procházce, tak tu najednou slyší nějaké 

zvláštní ševelení.  Podivují se, co to asi je. Pak se pořádně zakoukají na nebe, ale ne do 

sluníčka, a vidí, jak si spolu hrají vlaštovky a poté usedají na elektrické vedení. Předškoláčkům 

se to moc zalíbilo a rozhodli se, že si také namalují vlaštovky, že jim děti zase pomůžete? 

Úkol: děti si vezmou fix a obtahují elektrické dráty, vždy zleva doprava, zároveň rytmicky 
říkají po jednotlivých slovech (2 dny) básničku „Vlaštovičko, leť, už je na tě čas, 

                             listí žloutne, poletuje, 
                               po strništích vítr duje, 
                                     bude brzy mráz.“ 

Následující dva dny odříkávají stejnou básničku, tentokrát však slabikují. 
 

Cíl: Nácvik rovné vodorovné čáry. 

2/2. list – Plot (pracujeme 4 dny) 

Motivace: Naši předškoláčci jsou moc rádi venku, stejně jako ostatní děti a také mají rádi 

kytičky, k tomu aby je mohli pěstovat, potřebují zahrádku. Rozhodli se, že udělají plot, ale 

něco je od práce odlákalo a nechali plot nedodělaný. Děti, pomůžete jim, prosím, plot 

dokončit?  
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Úkol: Děti nejdříve tužkou obtáhnou předtištěné čáry, poté doplní čárkované čáry a nakonec 

dodělají čáry samy. Při tom do rytmu pohybu ruky dítě odříkává (2 dny) po jednotlivých 

slovech básničku: „Dřevo z lesa nanosíme 

              a plaňky z něj vyrobíme. 

              Postavíme jednu k druhé, 

                       za chviličku plot z nich bude. 

Následující 2 dny odříkává text po slabikách. 

 

Cíl: Nácvik rovné svislé čáry. 

3. úkolem bude Jablíčková skládanka (zde se zaměříme na rozvoj řeči a prostorovou 

orientaci – příloha P2) 

No a teď už si budeme jen hrát a povídat.  Nejprve si děti (popř. s pomocí 

rodiče či učitele) nakreslí strom, o kterém si povídají (koruna, kmen…) Poté 

první dva dny pracují s listem, na němž jsou jablíčka. Dospělý klade dětem 

otázky, např. Jaká jsou ta jablka? (malá, střední velká), Ukaž malé jablko? Kde 

je nejmenší jablko? (vlevo nahoře), Ukaž malé jablko se stopkou vpravo, atd. 

Třetí den jablíčka společně vystřihneme a pracujeme s nimi, dospělý dává úkoly, např. 

spočítej jablíčka, seřaď jablíčka od nejmenšího k největšímu apod. Poté nechá dítě přikládat 

jablíčka na připravený strom dle pokynů, vezmi nejmenší jablíčko a dej ho vpravo na strom, 

apod. Můžeme vystřihnout i obrázky z časopisů, ptáčka, mraky, další ovoce apod. a využít je 

k práci. 

Povídáme si o stromech – jehličnaté, listnaté, jejich názvy a názvy plodů,…. Dětem klademe 

otázky: Kde má kořeny? Co je nahoře? Kdo žije v lese? Kdo na poli? Jaké stromy jsou v sadu a 

jaké v parku? atd. 

 

Nezapomínejte na to nejdůležitější – CHVALTE, CHVALTE A ÚSPĚCHY OBDIVUJTE. 
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Vlaštovičko, leť, už je na tě čas,  listí žloutne, poletuje, po strništích vítr duje  bude brzy mráz.“ 
 

2/1 
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2/2 

 
  

Dřevo z lesa nanosíme a plaňky z něj vyrobíme. Postavíme jednu k druhé, 

za chviličku plot z nich bude. 
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3. LEKCE 

Zdravíme vás u třetí lekce, moc jsme se na vás těšili, tak se dáme do práce   

1. Úkol – zopakujeme si dýchání a křížové pohyby vleže a dnes se ještě naučíme křížové 

pohyby jiným způsobem: 

Cvik koordinuje obě poloviny mozku, oči, uši a obě strany těla, 

zlepšuje dýchání, zvyšuje se schopnost myšlení a paměť.  

Připravíme si listy, které vidíme vpravo a pověsíme je asi 30 cm od 

sebe tak, aby průsečík čar by ve výši očí dítěte. 

Počet cviků hlídá rodič (učitel), zároveň kontroluje správnou koordinaci pohybu 

a dechu. 

Dítě cvičí následovně:  

1. Postaví se do takové vzdálenosti, která mu nejlépe vyhovuje, nohy rozkročené do šíře 

pánve, ruce vzpažené, oči zaměří přesně do průsečíku čar na 1. listu, až pak následuje 

pohyb: 

pravá ruka se dotkne levého kolene – výdech, ruce do vzpažení s nádechem,  

levá ruka se dotkne pravého kolene s výdechem. 

Dítě se zastaví a zůstane stát. Oči přeskočí na 2. list, zrak namíří doprostřed. 

2. Nyní pravou ruku položí na pravé koleno, 

a levou ruku položí na levé koleno. 

3. Zastaví se, pohledem očí přeskočí zpět na X a pokračuje jako ve cvičení 1. 

 

2. Předškoláčci jdou do zoo 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

 

3/1. list – Opice v kleci (pracujeme 5 dní) 

Motivace: Jednoho dne se předškoláčci vydali do Zoo. Moc se jim tam líbilo. Děti, už jste také 

byly v Zoo? Já věřím, že určitě ano. A tak víte, že všechna zvířátka musí být v kleci. Jenže nám 

se tady jedna klec rozbila a předškoláčci slíbili, že pomůžou s jejich opravou. Pomůžete jim, 

děti, aby byla opička zase v bezpečí? 

Úkol: Děti si první dva dny zkouší rovné čáry (samostatně svislé a vodorovné) na prázdný 
papír, poté přejdou k pracovnímu listu. Fixem obtáhnou předtištěné čáry, poté doplní 
chybějící čáry. Vznikne tak čtvercová síť.  První dva dny do rytmu ruky odříkávají text: „Opice 
je ráda, že má kamaráda, houpou se na laně nebo blbnou ve vaně.“ po jednotlivých slovech, 
následující dva dny po slabikách. 
 
Cíl: Procvičení svislých a vodorovných čar na delší vzdálenost. 
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3. úkol – Hra na opice (hra na procvičení orientace na vlastním tělesném schématu) 

Když máme opičku pěkně v bezpečí, tak si teď na opice zahrajeme   

Dítě sedí na židli proti rodiči (učiteli) plochy obou nohou jsou na zemi, záda vzpřímená, 

kolena od sebe ve tvaru písmene V, aby bylo dítě stabilní. 

Dítě napodobuje polohu ukazováku na obličeji rodiče (učitele) tak, jako by samo sebe vidělo 

v zrcadle. 

Rodič (učitel) manipuluje vždy jednou rukou, ukazovák pravé ruky přikládá na jednotlivá 

místa na svém obličeji – pravá ruka na pravé straně, levá ruka na levé straně obličeje – dítě 

pohyby opakuje a snaží se o přesnou polohu prstu. 

Pokud se dítěti daří, lze ruce střídat, avšak vyváženě pravou i levou, rukama manipuluje i 

přes středovou osu těla. 

V případě, že dítě chybuje a celkově se mu nedaří, uchopíme prst dítěte a umístíme jej do 

správné pozice. Pracujeme velmi pomalým tempem, aby mělo dítě čas k zapamatování dráhy 

pohybu. Pohyb ruky vždy začíná i končí na obličeji. 

Čas cvičení se postupně prodlužuje od 1 minuty až do 5 minut. Tím dítě zvyšuje schopnost 

koncentrovat pozornost na danou činnost. 

Nezapomínejte na to nejdůležitější – CHVALTE, CHVALTE A ÚSPĚCHY OBDIVUJTE. 
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Opice je ráda, že má kamaráda, houpou se na laně nebo blbnou ve vaně. 3/1 
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4. LEKCE 

Zdravíme vás už u čtvrté lekce, dnes mám opravdu spoustu úkolů.   

1. úkol – zopakujeme si dýchání, křížové pohyby vleže a křížové pohyby ve stoje: 

Dítě zaujme stabilní postoj – nohy jsou mírně rozkročené, s nádechem jdou ruce do vzpažení. 

Dbá na koordinaci pohybu a dechu, posiluje celkovou stabilitu, cvičí oční pohyby ke čtení, 

uvolňuje napětí, posiluje koncentraci pozornosti. 

 

2. úkol - Kruhy, kroužky… 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

 

4/1. list – Elipsy (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Bylo krásné ráno a předškoláčci se vydali na procházku a při tom si povídali, co 

budou celý den dělat. A jak tak jdou po cestičce, koukají pod nohy a najednou co nevidí. 

Louži, a pořádnou. No není se čemu divit, když večer pořádně sprchlo. Podívali se do kaluže, 

koukají a najednou zjistili, že se v kaluži něco hýbe. No jasně, byli to pulci. A hráli si na 

honěnou, honili se dokola, ale vypadalo to spíše jako takové placaté kolečko. Předškoláčky, 

ta jejich hra natolik zaujala, že se rozhodli ji namalovat. Co děti, zkusíte to s nimi? 

Úkol: pastelkou nebo fixou nejprve natrénovat předkreslený tvar elipsy a poté jej vyzkoušet 
samostatně. Zároveň rytmicky říká básničku: „Skáče malá žabička, říkáme jí rosnička.“ 
 
Cíl: nácvik nového tvaru, uvolnění svalů a kloubů jako příprava na menší kolečka a elipsy. 

 

4/2. list –  Zvířátka z kruhů (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Předškoláčci se při svých toulkách přírodou setkávají s různými zvířátky. Nejvíce se 

jim líbila dvě zvířátka. Velký medvěd je zaujal svoji nebojácností a velikou silou a housenka 

zase jak je maličkatá a přesto se světa nebojí. Pojďte děti, nakreslíme předškoláčkům 

housenku i medvěda jen ze samých koleček. Určitě jim uděláme radost a budou se jim vaše 

obrázky moc líbit. 

Úkol:  Vhodným psacím náčiním nejdříve natrénovat a vyzkoušet zmiňovaná zvířátka pomocí 
předlohy a pak je zkusit nakreslit samostatně. Přitom dodržuje rytmus podle říkanky –
„Medvěd bručí brum, brum, brum, postaví si velký dům.“ Nebo „Housenka se zakuklila, do 
vláken se zabalila. Překvapení pro děti, z kukly motýl vyletí!“-nejprve slova, pak slabiky. 
Opíše celý kruh = jedno slovo, pak slabika. 
 
Cíl: Uvolnění a nácvik různých velkostí kruhu. Ukázat dětem, že z koleček se dají malovat i 

zvířátka a další obrázky. 
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3. úkol  –  Hádanky pro předškoláčky  (sluchová paměť – příloha P4) 

Jestlipak už se předškoláčci polepšili? Nebo jsou stále poplety? Dobře poslouchej a řekni, 

jestli předškoláčci některá slova nenapsali dvakrát.  

Dítěti předříkáme řadu 6 - 8 slov, s tím, že jedno slovo se dvakrát opakuje. Úkolem dítěte je 

určit, které slovo to bylo. Např. myš, kočka, pes, kachna kráva, myš, králík, koza. Pokud dítě 

správné slovo neurčí, celou řadu slov opakujeme (maximálně 3x). Doba potřebná k nácviku je 

2 – 4 minuty, což je asi 10 řádků z přílohy. 

 

Nezapomínejte na to nejdůležitější – CHVALTE, CHVALTE A ÚSPĚCHY OBDIVUJTE. 
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4/1 
 

Skáče malá žabička, říkáme jí rosnička. 
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4/2A 

 
Medvěd bručí brum, brum, brum, postaví si velký dům. 
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4/2B 
 
Housenka se zakuklila, do vláken se zabalila. Překvapení pro děti, z kukly motýl vyletí! 
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P4 
 
Sluchové vnímání 
 
5 – 6 slov 
jablko, hruška, švestka, malina, banán – pomeranč 
strom, list, kmen, větev, jehličí – šiška 
lžíce, nůž, vidlička, naběračka, vařečka – lžička 
hrnec, talíř, podnos, sklenička, pánev – mísa 
slunce, déšť, vítr, duha, kapky – blesk 
hlava, ruka, noha, břicho, krk – palec 
vlasy, oči, nos, pusa, zuby – jazyk 
slepička, králík, husa, kachna, kráva – kůň 
chléb, rohlík, houska, bábovka, cukroví – koláč 
sýr, vejce, salám, párky, šunka – jogurt 
okurka, rajče, paprika, cibule, pórek – mrkev 
pes, kočka, liška, koza, beran – prasátko 
mraky, měsíc, hvězdy, obloha, červánky – hrom 
brouček, beruška, žížala, housenka, ježek – veverka 
auto, autobus, tramvaj, kolo, traktor – koloběžka 
stůl, židle, skříň, polička, koberec – lampa 
kočka, myš, pes, tygr, slepice – kohout 
míč, švihadlo, lyže, raketa, tenis – kolo 
ananas, meloun, broskev, švestka, mango – třešeň 
růže, fialka, karafiát, maceška, pomněnka – mateřídouška 
modrá, bílá, černá, šedá, oranžová – tyrkysová 
Londýn, Praha, Berlín, Brno, Kolín – Frankfurt 
 
5 – 6 – 7 – 8 slov 
klavír, trubka, flétna, kytara, harmonika – bubny – housle – cimbály 
slon, tygr, lev, opice, krokodýl – velbloud – žirafa – lama 
velryba, lachtan, tuleň, delfín, kosatka – tučňák – mrož – bobr 
kamzík, jelen, medvěd, vlk, rys – los – zubr – puma 
orel, sokol, sova, káně, vrána – datel – čáp – netopýr 
rovina, kopce, pahorky, hory, skály - útesy – kaňony – propasti 
červená, zelená, žlutá, modrá, fialová – bílá růžová – hnědá 
obličej, oči, ústa, nos, uši – obočí – zuby – brada 
pokoj, koberec, lustr, závěsy, záclony – nábytek – květina – obraz 
koupelna, umyvadlo, vana, baterie, zrcadlo – nábytek – květina – obraz 
lékař, injekce, léky, recept, operace – nemoc – sirupy – teploměr 
uhlí, saze, kotel, dřevo, sirky – třísky – popel – kouř 
jahody, třešně, švestky, hrušky, rybíz – angrešt – borůvky – jablka 
gulášová, svíčková, koprová, houbová, rajská – zelná – zabijačková – bramborová 
vepřové, hovězí, králičí, kuřecí, krůtí – rybí – telecí – skopové 
máslo, smetana, jogurt, sýr, tvaroh – šlehačka – mléko – podmáslí 
šunka, párek, salám, paštika, sekaná – debrecínka – tlačenka – vuřt 
březen, květen, leden, duben, srpen – říjen – prosinec – červen 
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lesy, louky, močály, pastviny, pohoří – háje – pole – pláně 
svetr, bunda, kalhoty, boty, košile – čepice – klobouk – šála 
ponožky, šaty, sukně, slipy, tričko – tílko – kraťasy – halenka 
zahrada, lopata, hrábě, motyka, kolečko – koště – vědro – sekačka 
tužka, pastelka, barvy, štětec, propiska – guma – pero – pravítko 
snídaně, svačina, oběd, večeře, nápoj – žízeň – hlad – chuť 
Tomáš, Lukáš, David, Jirka, Jarda – Michael – Petr – Jakub 
Monika, Maruška, Anička, Alenka, Petruška – Janička – Hanička – Simonka 
pes, kočka, myš, křeček, andulka – rybička – želva – morče 
koza, kráva, kůň, vepř, králík – býk – beran – ovce 
dům, pokoj, dveře, schody, strop – sklep – balkón – okno 
televize, rádio, magnetofon, video, kino – mobil – mikrofon – počítač 
chodil, skákal, pískal, jezdil, kopal – házel – plaval – zametal 
pít, jíst, číst, psát, malovat – modelovat – odpočívat – hrát 
mluvit, zpívat, foukat, troubit, lovit – pinkat – držet – dupat 
nosit, tahat, válet, vláčet, tlačit – objet – dojet – podjet 
míč, švihadlo, houpačka, brusle, kolo – koloběžka – lyže – sáňky 
tužka, štětec, propiska, pero, fixy – pastelky – barvy – pravítko 
škola, tabule, křída, houba, lavice – nástěnka – třída – učebnice 
bunda, kalhoty, svetr, košile, tričko – čepice – šála – ponožky 
brambory, rýže, nudle, mouka, knedlíky – vločky – fazole – čočka 
rajče, okurka, zelí, paprika, pórek – cibule – květák – mrkev 
citrón, pomeranč, grep, banán, mandarinka – fíky – kiwi – jablko 
čaj, káva, džus, mléko, kakao – minerálka – limonáda – šťáva 
strom, kůra, větev, míza, list – plod – květ – kmen 
moře, vlny, písek, mušle, kraby – ryby – korále – medúzy 
ubrus, talíř, příbor, sklenice, váza – slánka – popelník – ubrousek 
růže, narcis, fialka, karafiát, gerbera – begonie – muškát – tulipán 
kuchař, letec, technik, voják, řidič – zedník – truhlář – rybář 
motýl, včela, vosa, chroust, můra – moucha – beruška – komár 
smát, plakat, křičet, dupat, hádat – vztekat – mlčet – šeptat 
nůžky, papír, pravítko, guma, sešit – kniha – lepidlo – kružítko 
malý, velký, tlustý, tenký, ostrý – hladký – studený – teplý 
odvážný, bojácný, úspěšný, plachý, sebevědomý – vstřícný – sobecký – laskavý 
ruka, prsty, dlaň, klouby, nehty – zápěstí – prsten – žíly 
noha, pata, chodidlo, palce, kůže – koleno – stehno – lýtko 
vteřina, minuta, hodina, hodinky, budík – hodiny – kukačky – stopky 
jikry, vajíčko, larva, kokon, červ – housenka- hmyz – živočich 
daleko, blízko, nízko, vysoko, mělko – hluboko – sucho – vlhko 
kapradí, pařez, močál, houby, stromy – krmník – posed – hájenka 
moucha, komár, chroust, pavouk, beruška – sršeň – kůrovec – včela 
límec, rukáv, nohavice, kapsy, kapuce – zapínání – knoflíky – zip 
spánek, sny, postel, pyžamo, polštář – peřina – prostěradlo – noc 
prázdniny, dovolená, léto, slunce, výlety – stan – motel – plavání 
koblihy, šátečky, bábovky, zákusky, záviny – dorty – koláče – buchty 
auto, motor, volant, kapota, podvozek – spojka – brzda – plyn 
hlava, krk, ramena, dlaně, hrudník – břicho – kolena – chodidla 
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5. LEKCE 

Ahoj, jsme rádi, že vás s námi baví pracovat, dnes nás čeká už pátá lekce, 

kde budeme trénovat šikmé čáry  

1. úkol – křížové pohyby ve stoje 

Každý den dítě cvičí tak, jak se naučilo v minulých týdnech, přidá k tomu ještě hlasité 

počítání. Rytmicky počítá do šesti. Počet cviků můžeme zvýšit, záleží na zdatnosti dítěte. 

1) Pravou ruku položí na stehno levé nohy a vysloví číslo jedna.  

Levou ruku položí na stehno pravé nohy a řekne dvě. 

Plácnutí do kolene a vyslovené číslo by mělo zaznít zároveň, ani dříve ani později. 

Až dopočítá 6, zastaví se a zůstane stát. Oči přeskočí na 2. list, zrak namíří 

doprostřed. 

2) Nyní pravou ruku položí na stehno pravé nohy, vysloví číslo jedna. 

Levou ruku položí na stehno levé nohy, vysloví číslo dvě. 

Až dopočítá do 6, zastaví se a zůstane stát. Oči přeskočí zpět na první list, zrak 

namíří doprostřed. 

3) Cvičí křížové pohyby (pravá ruka k levé noze, levá ruka k pravé noze a hlasitě 

počítá do šesti). Dítě dbá na správnou koordinaci pohybu a dechu, stabilitu, 

posiluje koncentraci, procvičuje oční pohyby. 

 

2. úkol – Šikmé čáry 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

 

5/1. list – Šikmý déšť z mraků (pracujeme 4 dny) 

Motivace: Jednou předškoláčky probudilo divné šveholení. Promnuli si ospalá očka a vykoukli 

ven. A jejda, takové provazy deště. To si nebudou moc jít hrát ven. Ale to nevadí, řekli si 

předškoláčci a dohodli se, že si namalují déšť, jak padá z nebe. Jenže do deště se ještě opíral 

vítr, který měnil směr, ze kterého pršelo. Děti, co kdybychom předškoláčkům pomohli? 

Úkol: pastelkou nebo fixou obtáhnout předtištěné čáry, poté pospojovat čárkované a doplnit 

všechny do stejné délky u všech mraků. Do toho rytmicky odříkávají písničku „Prší, prší, jen 

se leje, kam koníčky pojedeme.“ První dva dny celá slova, následující dva dny slabikují. 

 
Cíl: nácvik šikmé čáry za dodržení správného postavení ruky, držení a sklonu tužky. 
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5/2. list –  Sluníčko (pracujeme 4 dny) 

Motivace: Když venku déšť neustával, začalo se předškoláčkům stýskat po sluníčku a 

jahodách, které sluníčko barví do červena. Předškoláčky napadlo, že když nemůžou vidět 

sluníčko přes dešťové mraky, že si ho namalují. Nejdříve si namalovali tři kolečka, ale dál už si 

moc nevěděli rady. Proto vás šikovné děti, prosí o radu jak nejlépe dokreslit paprsky. 

Úkol:  Vhodným psacím náčiním nejdříve obtáhnout předtištěné paprsky a pak zkusit správně 
pospojovat předtištěné čárky do paprsků. Do rytmu opět říkáme básničku - první dva dny 
celá slova, následující dva dny po slabikách – Sluníčko se probudilo, paprsky nám zasvítilo, 
pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky. 
 
Cíl: Nácvik šikmých čar v různém směru, orientace v prostoru. 

 

3. úkol  –  popletené obrázky (zrakové rozlišování, úvaha, rozvoj řeči – příloha P5)  

Na přiloženém listu je obrázek, ale předškoláčci to asi popletli. Pomůžete jim? Obrázek si 

prohlédni a řekni, co je tam za nesmysly.  

Dítě ukazuje prstem to, o čem mluví. K vyjadřování by měl používat celé věty. Např. Místo 

sluníčka je namalovaný balón. 

Vybereme si jeden obrázek a s ním pracujeme více dní, každý den splníme část popletených 

obrázků. První tři dny dítě necháme najít maximálně 5 chyb, později kolik zvládne za 3 – 5 

minut. Může vyprávět příběhy a propojovat situace.  

 

Nezapomínejte na to nejdůležitější – CHVALTE, CHVALTE A ÚSPĚCHY OBDIVUJTE. 
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5/1 
 
Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme. 
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5/2 
 
Sluníčko se probudilo, paprsky nám zasvítilo, pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky. 
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P5 
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6. LEKCE 

Ahoj kamarádi, setkáváme se už u šesté lekce a budeme cvičit horní a dolní 

oblouk.  

1. úkol – čapí chůze 

Dítě využívá pohyby naučené v minulých týdnech. Stojí, nohy rozkročené do šíře pánve, ruce 

vzpažené nad hlavou, lokty nesmí být pokrčené. 

Naučené křížové pohyby dělá v chůzi. 

Pravá ruka se dotkne levého kolene a dítě vysloví číslo jedna a posune se o 1 krok vpřed. 

Levá ruka se dotkne pravého kolene a dítě řekne dvě a posune se o další krok vpřed. Pohyb 

opakuje rytmicky, než napočítá do šesti. 

Dotek ruky na koleno a vyslovené číslo zazní zároveň – nikdy dříve ani později, což bývá 

problém. Když dopočítá do 6, zastaví se a zůstane stát, tělem se otočí do protisměru a cvičení 

v chůzi opakuje ještě jednou. 

 

2. úkol – horní a dolní oblouk 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

6/1. list – Horní oblouk (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Předškoláčci si moc rádi hrají s míčem. Když si hází s míčem, lítá jim pěkně do 

obloučku. Přesně tak, jak to máte namalované. Zkuste si ten oblouček několikrát obtáhnout 

a až půjdete ven, podívejte se, jestli vám míč létá podobně jako předškoláčkům. 

Úkol: Pastelkou nebo tužkou děti nejdříve obtahují předtištěnou linii a poté přidávají vlastní 

tahy horního oblouku. Cvičení provádí při rytmizaci říkanky: „Skáče, skáče míč, poskakuje 

pryč.“ 

 
Cíl: Nácvik horního oblouku zleva doprava a zpět po stejné linii. 

 

6/2. list – Kyvadlo hodin (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Bim, bam, bim, bam slyší předškoláčci z dálky. Tápou v hlavičkách, ale na nic 

nepřichází a tak se jdou podívat blíž. A už to vidí, jsou to přece hodiny s kyvadlem. Kyvadlo 

kmitá ze strany na stranu. Předškoláčci jej se zájmem sledují a přemýšlí, jak by si to 
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namalovali. Hodiny zvládli, ale to neposedné kyvadlo jim dělá starosti. Nakonec to vyřeší 

houpavou čárou. Zkuste si to taky děti, není to jen tak. 

Úkol:  Děti pastelkou nebo tužkou zkouší psát spodní oblouk bez přerušení, s dodržením 
správného sklonu a úhlu ruky, přítlaku a dalších faktorů. Při cvičení rytmicky odříkají 
básničku: „Bim, bam, bim, umím další rým.“ 
 
Cíl: Nácvik dolního oblouku zleva doprava a zpět po stejné linii. 

 

3. úkol  –  Předškoláčkovi obrázky (sluchová analýza slova se zrakovou oporou – příloha P6)  

Obrázky učitel nebo rodič rozstříhá na jednotlivé kartičky, se kterými pak děti pracují. 

Kartičky s obrázky zamíchají, dají je na hromádku a pak si berou vždy jen jednu kartičku do 

ruky, hlasitě řeknou, co vidí na obrázku a na jaké písmeno začíná. Snažíme se je naučit, aby 

mluvili ve větě, např. Na kartičce je šašek, šašek začíná na Š. 

Pokud se dítěti nedaří rozpoznat první hlásku, můžete si ji společně zazpívat (ŠŠŠŠŠŠŠŠašek). 

Když se dítěti daří, hledá i poslední hlásku a dále také další hlásky podle pořadí, pokuste se o 

to. Např. pes – začíná na P, pes končí na S, P-E-S 

Lze použít i jiné kartičky, např. od pexesa apod. 

 

Nezapomínejte na to nejdůležitější – CHVALTE, CHVALTE A ÚSPĚCHY OBDIVUJTE. 
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6/1 
 
Skáče, skáče míč, poskakuje pryč. 
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6/2 
 
Bim, bam, bim, umím další rým.   
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P6 
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7. LEKCE 

Ahoj kamarádi, to máme radost, že s námi pořád pracujete, už jsme u 

sedmé lekce, tedy skoro v polovině a budeme dál trénovat horní a dolní oblouky.  

1. úkol – Čapí chůze 

Dítě využívá pohyby naučené v minulém týdnu, počet kroků zvýší na 8 – 10. 

 

2. úkol – Horní a dolní oblouk 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

7/1. list – Vlnobití (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Vlny a vlnky jsou u předškoláčků oblíbené. Mají vodu moc rádi. A co vy děti? Máte 

také rády vodu? Určitě ano, tak pojďme, zkusíme si namalovat vodní hladinu a pak také 

samostatné vlny. 

Úkol: Děti pastelkou nebo fixem nejdříve malují libovolně zvlněné čáry různě přes sebe. Ve 
druhé části je jejich úkolem domalovat dvě samostatné vlnky. Při cvičení se učí říkanku: 
„Houpy, houpy, kočka snědla kroupy a koťata jáhly, po vodě se táhly.“ 
 

Cíl: Uvolnění ruky, nácvik nového tvaru, dodržení plynulosti linie čáry a přiměřeného přítlaku 

na tužku. 

 

7/2. list – Tričko (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Předškoláčci jsou také tak trošku parádníci a někdy ani neví, co by si na sebe 

oblékli. Jednou je napadlo, že si namalují vlastní tričko. Nejprve ho ale museli navrhnout, 

pomůžete jim s tím děti? 

Úkol:  Děti pastelkou nebo tužkou obtáhnout předkreslené tvary, na rukávky již zkouší vlnky 
udělat samy. Při cvičení rytmicky odříkají básničku: „Houpy, hou, houpy, hou, běží vlnka za 
vlnou.“ 
 
Cíl: Procvičování horních a dolních obloučků. 

 

3. úkol  –  Předškoláčkovi hádanky (sluchové vnímání – pohádková knížka)  

Učitel nebo rodič předčítá z knížky, pokud možno příběh, který dítě nezná. Děti klepnou 

tužkou o stůl po každé, když uslyší určité, předem domluvené slovo (ve všech tvarech – např. 
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pes, pejsek, pejsánku…). Tužku drží dítě v ruce, kterou píše. Příběh by neměl být moc dlouhý, 

postačí jedna až dvě stránky, vhodné jsou např. Logopedické pohádky. 

Pokud dítě správné slovo neurčí, opakuje učitel (rodič) celou větu ještě jednou, aniž by 

upozornil na chybu. 

Určené slovo se každý den samozřejmě změní, stejně jako příběh. Slova bychom měli vybírat 

srozumitelná a dětem známá. 

Po přečtení příběhu by mělo dítě obsah jednoduchým způsobem převyprávět. Pokud si dítě 

obsah čteného nepamatuje, může mu učitel (rodič) klást návodné otázky. V případě, že toho 

není dítě schopno ani s pomocí otázek, trenér sám krátce obsah převypráví a dítě jej 

zopakuje.  

 

Nezapomínejte  CHVÁLIT.  
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7/1 
 
Houpy, houpy, kočka snědla kroupy a koťata jáhly, po vodě se táhly. 
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7/2 
 
Houpy, hou, houpy, hou, běží vlnka za vlnou.  
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8. LEKCE 

Ahoj kamarádi, tak už jsme u osmé lekce a dneska se zaměříme na trénování 

horních oblouků.  

1. úkol – Čapí chůze 

Dítě využívá pohyby naučené v minulém týdnu, počet kroků zvýší na 8 – 10. 

 

2. úkol – Horní a dolní oblouk 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

8/1. list – Kopečky (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Předškoláčci chodí moc rádi do přírody a jednoho dne se vydali na túru do hor, 

viděli tam krásné lesy, kterými protékaly čisťounké potůčky. Ale nebylo to vůbec snadné, 

chvíli šli do kopce, pak zase z kopce a dost je to vyčerpalo. Rozhodli se, že si ty kopce 

namalují na památku. Pojďme je s nimi také namalovat.  

Úkol: Děti pastelkou nebo fixem obtahují horní oblouk ve směru šipek. Cvičení opakují 2krát 
Při cvičení říkají básničku: „Hop a skok přes potok.“ Po dvou dnech se naučí novou říkanku: 
„Hopsa, hejsa, do Brandejsa.“ 
 

Cíl: Uvolnění ruky, opakování horního oblouku bez přerušení linie. 

 

8/2. list – Skoky (pracujeme 2 dny) 

Motivace: Předškoláčci se jednoho dne až podivili, kdo a co všechno kolem nich může skákat. 

Nikdy dříve si toho nevšimli. Dnes toho kolem předškoláčků skákalo moc. Viděli skákat 

ptáčka malinkými skoky, taky kamarádku žábu, která dělala skoky o něco větší. V Dálce 

uviděli skákat králíka, a ten už měl pořádně dlouhé skoky. A samy předškoláčci si hráli 

s míčem a ten přece také skáče. Zkuste si to děti všechno namalovat. Pěkně skok za skokem. 

Poté si budete moci prohlédnout, jaký je mezi jednotlivými skoky rozdíl. 

Úkol:  Tužkou nebo pastelkou děti obtahují naznačené oblouky. Poté zkouší napsat oblouky 
samy. Při cvičení odříkávají děti do rytmu říkanku: „ Skáčou všichni hop a skok, přes potůček, 
přes potok.“ U míče mohou použít jinou básničku: „Poskakuje míč, skočí a je pryč.“ 
 
Cíl: Nácvik plynulého tahu psacího náčiní se zastavením bez přerušení linie a různých délek 

horního oblouku. 
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3. úkol  –  Obrázky pro předškoláčky (zraková paměť – příloha P8 – tři sady obrázků) 

Dítě si nejprve připraví pracovní plochu – má 2 hromádky stejných karet – obě dobře 

zamíchá. 

Jedna hromádka karet zůstává leže otočená obrázkem dolů, druhou před sebe rozloží do 

řady v náhodném pořadí, dbáme na postup zleva doprava. Na karty se může dívat tak 

dlouho, až bude mít pocit, že si pamatuje, jak jdou za sebou. Nyní řadu karet otočí obrázkem 

dolů a postupně pokládá karty z druhé hromádky do dolní řady tak, jak si je zapamatovalo. 

Správnost zkontroluje dítě tím, že otočí postupně všechny kartičky obrázkem nahoru opět 

zleva doprava. Může spočítat, kolik karet se mu podařilo položit správně. 

Pokud se dítěti nepodaří kartičky položit správně, dolní řadu karet posbírá, zamíchá a znovu 

rozdává – postup práce je stejný. 

Nejprve pracujeme se šesti kartičkami, pokud se dítěti daří, přejdeme na sedm a poté na 

osm karet. 

 

Nezapomínejte CHVÁLIT.  
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8/1 
 
Hop a skok přes potok. 
Hopsa, hejsa, do Brandejsa, říká jedno říkadlo, koníčka však přivázali, copak je to napadlo. 
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8/2 
 
Skáčou všichni hop a skok, přes potůček, přes potok.“ 

 
 
 
 
          
          
          
          

           
           
           
           
           
           

            
          
          
          
          
          
          
          

            
      
A teď zkus oblouky úplně sám. Obloučky udělej tak velké, jakými skáče míč, když si s ním 
hraješ.   Přitom si říkej básničku: Poskakuje míč, skočí a je pryč.   
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P8/A 
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P8/B 
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P8/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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9. LEKCE 

Ahoj kamarádi, setkáváme se už u deváté lekce, už toho hodně umíme a 

dnes potrénujeme dolní oblouk a naučíme se také nové cvičení.  

1. úkol – Nácvik pravolevé orientace a psychomotorické koordinace 

Dítě stojí, nohy rozkročené do šíře pánve, ruce předpažené, lokty nesmějí být pokrčené. 

Pravá ruka směřuje dlaní k zemi, levá ruka dlaní vzhůru – oba palce směřují vlevo. Pohyb 

spočívá v otáčení rukou vždy tak, že palec směřuje střídavě na levou a pak na pravou stranu. 

Pohyby je rytmicky propojen s řečí – při otočení rukou dítě vysloví levá, po změně směru 

pravá. Pohyb opakuje 10krát. 

 

2. úkol – Horní a dolní oblouk 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

9/1. list – Houpačka (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Děti, máte rády houpačky? Naši předškoláčci ano. Rádi na houpačkách dovádí, 

stejně jako vy.  A zkoušely jste někdy houpačku pozorovat? Předškoláčci ano a jak už je u 

nich zvykem, chtěli si to namalovat. Pomůžete jim s tím děti. Není to vůbec jednoduché, ale 

šikovné děti jako vy, to určitě hravě zvládnou. 

Úkol: Psacím náčiním děti nejdříve obtáhnout předtištěnou čáru a plynule na ní navážou 

samostatnou linií. Opakujeme několikrát. Děti by měli dodržet houpavý pohyb čáry se 

zastavením v jednom bodě a plynule navázat se změnou směru. Dbáme i na dodržování 

dalších faktorů. Při psaní rytmicky odříkávají „Těšíme se na houpačku, houpy, houpy, hou, 

vznášíme se s tebou, ptáčku, modrou oblohou.“ 

Cíl: Natrénovat houpavý pohyb, který se vždy v jednom bodě zastaví, pokračuje druhým 

směrem dál bez zvednutí psacího náčiní z papíru. 

 

9/2. list – Vlnky (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Vzpomínáte si děti, jak si povídali o tom, jak mají předškoláčci rády vodu? Určitě 

ano, ale nejraději mají vlnky, které jsou jedna jako druhá. Klidně se houpají na hladině a 

nesou předškoláčky třeba na loďce. Rozbouřené a neklidné vody se bojí. Co kdybychom jim 

tedy pro radost nakreslily takové poklidné vlnky, aby se nemuseli bát.   
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Úkol:  Děti nejdříve obtáhnou předtištěné vlnky a poté dokončí započaté vlnky. Důležité je 
dodržet velikost a střídání obloučků a stejnou vzdálenost vlnek mezi sebou. Při práci 
odříkávají básničku: „Vlnky a vlny okolo tebe, rybník je plný modrého nebe.“ 
 
Cíl: Nácvik dodržení stejné vzdálenosti a plynulosti linie, přiměřeného tlaku na psací náčiní. 

 

3. úkol  –  Předškoláčkovi hádanky  (intermodalita – příloha P9) 

Na přiloženém listu jsou obrázky, které nakreslila zvířátka. 

První den naučíme dítě ukazovat a pojmenovávat obrázky. Říkají a zároveň ukazují na 

obrázky.  

Pamatuj si:  První obrázek nakreslil ptáček. Dítě ukazuje prstíkem a opakují po nás. Dále 

postupujeme stejně. 

  Druhý obrázek nakreslil medvěd. 

  Třetí obrázek nakreslila žirafa. 

Opakujeme naučené tři obrázky. Můžeme využít i opačný postup: Který obrázek nakreslil 

ptáček? Atd. Až dítě bezpečně určí tyto tři obrázky, pokračujeme dalšími. 

  Čtvrtý obrázek nakreslila opice. 

  Pátý obrázek nakreslil slon. 

  Šestý obrázek nakreslil koník. 

Druhý den zopakujeme a ptáme se: Který obrázek nakreslila opice? Ukaž mi co nakresli 

medvěd. Atd. 

Třetí den – nyní vše zopakujeme a pak obrázky rozstříháme na jednotlivé kartičky, které dítě 

pojmenovává a řadí podle pokynů učitele (rodiče). Např. Ukaž mi, co nakreslila opice. Kdo 

nakreslil tento obrázek? (ukážeme na vybraný obrázek prstem a dítě odpoví) 

 

 

Nezapomínejte  CHVÁLIT.  

  



 
 

48 
 

9/1 

Těšíme se na houpačku, houpy, houpy, hou, vznášíme se s tebou, ptáčku, modrou oblohou. 
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9/2 

Vlnky a vlny okolo tebe, rybník je plný modrého nebe. 
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P9 
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10. LEKCE 

Ahoj kamarádi, začínáme desátou lekci a budeme si tu hrát na rysa, který 

skvěle slyší, tak schválně jestli budeme taky tak dobří.  

1. úkol – Nácvik psychomotorické koordinace 

Dítě stojí, nohy rozkročené do šíře pánve, ruce předpažené, obě dlaně směřují k zemi, lokty 

nesmějí být pokrčené, dítě nesmí hlavou pohybovat, oči míří vpřed (můžeme využít list 

X, s tím že se dítě soustředí se na střed čar). 

Dítě cvičí následovně: 

Pravá ruka se dotkne nosu, dítě zároveň vysloví slovo „nos“ a při natažení ruky v rytmu 

pohybu vysloví „šup“. 

Pak se levá ruka dotkne nosu – dítě vysloví „nos“, s natažením ruky „šup“. 

Pohyb je rytmicky propojen s řečí.  Děti cvik opakují 6krát. 

 

2. úkol – Ostrý obrat 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

10/1. list Ptačí budka – (pracujeme 2 dny) 

Motivace: Jednou se předškoláčci toulali po krajině, jenže nekoukali dostatečně pod nohy a 

bác. Do něčeho narazili a natloukli si. Byla to kulatá tyč, předškoláčci se podívali nahoru a 

vidí, že na té tyči je něco připevněné. Ale co to je? Popošli kousek dál a zjistili, že je to nějaká 

„krabička s otvorem a bidýlkem. Ale ať přemýšlí, jak přemýšlí, nemůžou si vzpomenout co to 

je. V tom však přiletěl ptáček a vše jim vysvětlil. Už víte, co to bylo za krabičku? Předškoláčci 

vám to nakreslili, tak to také zkuste.  

Úkol: Tužkou či pastelkou děti obtáhnou předtištěný tvar střechy a poté jej samostatně 

zkouší realizovat. Do rytmu odříkají básničku: „Já jsem ptáček jarabáček, malinký mám já 

zobáček.“ 

Cíl: Nácvik změny směru a plynulosti tahu bez zvednutí tužky z papíru. 

 

10/2. list Zuby – krokodýl a pily (pracujeme 4 dny) 

Motivace: Naši předškoláci jsou takoví nenechavci. Nedají si říct a jsou strašně zvědaví. Říkají 

si, zuby, proč bychom se jich měli bát. Když se díváme v zoo na krokodýla tak ten má 
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panečku zuby, ale naštěstí nám neublíží, protože je za sklem nebo mřížemi a na nás 

návštěvníky nemůže. Předškoláčky ale zajímalo, jestli se dají najít zuby i doma na věcech, ne 

jen na zvířatech. Chvilku pátrali po dvorku a našli. Víte co? Správně, pilu, ta má velké zuby. 

Tak je našim pilám domalujte, ať můžou pořádně řezat. Bez zubů jim to totiž nejde. A 

nezapomeňte ani na krokodýla. 

Úkol:  Děti musí správným psacím náčiním doplnit zuby krokodýlovi a pilám. Upozorníme 
děti na poslední pilu, kde se střídá i velikost jednotlivých zubů. Děti by během tahu neměly 
zvednout tužku nebo pastelku z papíru. Při psaní opět rytmicky odříkávají: „Žila, byla jedna 
pila, co si zuby pokazila.“ 
 
Cíl: Procvičení změny směru tahu a změny velikosti kreslených tvarů. 

3. úkol  –  Příběh pro předškoláčky (sluchové rozlišování – příloha P10) 

Uhodni, jestli jsou předškoláčci popletové. Slova, která teď uslyšíš, nesmíš opakovat. Dobře 

poslouchej a řekni, jestli předškoláčci slova popletli, nebo zda ti připravili dvě stejná slova. 

Učitel (rodič) čte připravené dvojice slov. Dítě řekne, zda jsou slova stejná nebo různá. Může 

též odpovídat: zní stejně -  zní různě. 

Dítě nahlas a zřetelně vysloví odpověď, jiná možnost, jako je kývání hlavou nebo odpověď 

ano/ne nepřipouštíme! 

Z připraveného listu čteme každý den 3 – 5 řádků, dle individuálních možností dítěte. Pokud 

chybuje, bez komentování neúspěchu čtěte další dvojice slov a po chvíli problematickou 

dvojici slov zopakujte. 

 

Stále nezapomínáme CHVÁLIT.  
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10/1 

Já jsem ptáček jarabáček, malinký mám já zobáček. 
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10/2 
 
Žila, byla jedna pila, co si zuby pokazila. 
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P10 
 
SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ 
 
 
cous – cous, vři – vřem, stoři – stoř, feko – feke, delke – delke, jek – jekt, chole – choli, háva – 
hávor, ábož – ábož, kotr – rotr, plta – pleta, sapo – sopa, lecta – levta, klip – hlep, jupí – japí, 
mekl – melk, medle – mendle, smelt – smet, mačle – načle, dat – det, polč – počl, olsev olves, 
trikot – tritor, delku – pelku, ketep – kotep, kropi – grobi, cert – cerť, jůmar – jůmař, preve – 
breve, tyk – dyk, šlim – šlim, jeřo – jeřo, kílu – kélu, lacho – lašo, miše – maši, kíbut – týbut, 
jemur – murje, tente – temte, jape – jabe, blim – plim, ajon – ajon, abjo – atvo, azer – azert, 
akce – jakso, keňo – keni, lachi – lechi, cien – cen, kanov – tanov, ketů – kletů, tábu – tábe, 
chlík – klík, reza – revza, rjc – rejm, chal – chlal, kínot – kínot, cová – dcová, dus- jdus, vodo – 
vido, zlov – zlom, liki – koli, šaše – šiša, dmil – dnil, jako – jiko, lipe – peli, maj – jam, vele – 
veli, trabo – trapo, june – neju, levír – vírel, tuj – tuj, klam – klan, devur – devor, šulpík – 
šulpík, devor – devur, samoj – mojas, teple – teplu, jvlaj – vujlaj, trep – drep, trego – frego, 
seva – sefa, maš – maš, tava – ktava, jach – jech, drim – drim, chemo – chremo, bak – bav, 
tákos – kostá, mletó – ótelm, jiver – revij, vekmó – kmóve, lívaj – lvaj, klevo – klevo, mutaj – 
jamtu, tuva – duva, jamík – pamík, lepor – hepor, rumbaj – zumbaj, peklá – klápe, šlik – šlim, 
temta – tomte, jovír – rívoj, šauder – šaumer, hohe – hohe, jíbok – jívok, tep – tup, líkoj – 
blíkoj, hlik – hlek, aten – atem, nejte – najte, dun – dům, ešle – ešle, žar – raž, udr –utr, lan – 
lam, grek – grek, glé – gló, bha – bhu, muj – mluj, rup – rup, haj – hej, mnam – mnam, cif – 
caf, ujk – ujk, flen – fler, deb – dib, šip – šep, htá – htu, flé – flé, vuk – vul, vod – vot, ují – ují, 
neg – neg, ant – ent, dluj – duj, fuké – fké, jaj – joj, nek – nek, kli – keli, jum – jem, cvil – cvel, 
fer – fer, pdo – pde, nut – nat, fas – fes, žas – žes, čop – čop, šuj – šul, žáže- žežá, šeř – šjeř, 
klup – lup, dec – dic, cen – cem, mná – mné, žáj – žej, zuz – zuz, bna – bnu, tag – tag, verk – 
ferk, ujlík – ujlek, netu – nertu, juf – juf, hed – hud, laf – laf, tur – tar, zer- zerd, žík – žuk, jer – 
jar, klé – klé, glu – glu, fuf – fef, lef – lif, beno – bneno, hje – hje, fed – femd, hup – hlup, vlen 
– vlem, het – heť, naň – naň, žuv – žuv, cve – cva, gege – gega, huha – huha, mnav- ted – teď, 
fje – fjá tuč – teč, nují – nují, kiv – kev, fert – ferť, hejá – hejó, bed – beť, tež – teže, tule – 
tuli, hejá – hejó, sed – seĎ, hják – hják, jel – lej, pdef – def, mnál – mná,   bhu – bhu, xaf – xal, 
dná – dné, dasva – dasve, brode – brodo, mone – mome, len – lem, klen – klen, hed heĎ, dij 
– dij, kuj – kej, hám – hán, fef – fed, bne – bni, ved – ve%d, fral – flar, psel – psel, pen – pem, 
klij – klij, rat – lat, ojm – ojn, škaf  - škal, ajpem – apjem, dlek – dlech, plujm – plijm, freto – 
freto, fejm – rejn, rčem – rčen, telp – delp, femžer – fežmer, žli – lži, jar – raj, urs – uls, resa – 
ersa, škan – škan, inšpe, inpeš, jez – zje, luj – lul, likr – litr, jem – jen, ojme ojne, vlip – vlin, jav 
– jov, ploj – plov, šalp – šavpl, mipjo – mibjo, jip – jap, lalk – palk, štum – štem, tlepl – tlepl, 
peklaš – eklaš, kaku – klaku, famt – famt, zní – zmí, ploj – plov, fabt – fabt, žlan – žlam, jans – 
jans, lal – laj, poj – pol, hejv – hejp, spon – spom, latal – lataj, klam – klan, poli – ploli, ert – 
erd, zje jez, zyz – zus, kajn – kajm, mokl – molk, tuzí – ftuzí, míj – mív, žampl – žapl, mují – 
nují, trví – drví, šlm – šolm, drf – dref, klem – klim, kvep – kvep, zujo – zulo, ržej – ržel, žba – 
žla, vopl – vobl, obí – opí, huný – humý, pokl, polkl, tred – tret, kol – lok, srší – vrší, sadý – 
dadí, verm – vem, lipe – libe, zivu – zin, devt – devt, blta – blataa, bemta – pemta, élo – élo, 
lala – pala, šče – šeče, hovl – hopl, tral – tlar, trlí – trelí, bhuní – bhumí, asfa – aspa, trvlí – 
vrlí, pelm – peln, kes – kes, iklo – iglo, pol – polk, bert – burt, aja – maja, jank – ank, acam – 
cam, rtzu – rzu, def – dref, denk – denk, ilo ivo, veve – vele, plej – lej, mjov – mnov, pjak – 
pjap, feb – feb, vlav – lav, pukl – bukl, sept – sevt, klam – klav,valo – valo, mleft – pleft, kšu –
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chšu, pipajl – pivaj, makl – jbakl, kdev – kdel, zuf – zup, šivjo – šivlo, fifka – fikfa, klemr – 
kemr, opo – ovo, blim – plim, šplakl – pakl, pdok – dok, vtí – ptí, pobž – povž, juplí – julíp, 
jívta – jípta, jejo – joje, javo – jova, kin kim, mžam – mžav, moruš – mošur, iglú – igló, sutr – 
sudr, jakl – jalk, žlab – žlav, šupl – šulp, mrko – mroko, jep – jep, hrky – hreky, ome – oume, 
kvale – kvele, krasc – kras, aný – amí, bled – blet, ank – ank, oum – oun, man – mam, blen – 
blen, frot – frod, olím – olín, mílas – misal, pjeko – pkejo, mlel – mlal, trsek – drsek, mip – 
mep, mněv – nev, chat – chat, ryt – rut, dovka – kovka, mlert – mletr, žli – lži, žle – žleb, 
žabro – žabro, lipra – litra, lemchu – lemchu, chumaj – chumaj, sevok – sefok, pektr – perkt, 
juchoj – chujoj, čeb – čep, konž – kon, fek – sek, džum – džun, frip – frip, kreve – krefe, jakol 
– jaolok, otek – otpek, eped – pedta, trikoš – trikš, manta –mamta, rovs – ros, slave – slave, 
želík – želk, tuňka – tuňko, jkaka – jkako, leve – pleve,fraš – flaš, tmes – dmes, tost – tost, 
kjám – kján, kveš – kveš, frak – flak, frč – frč, tres – ztes, člok – člok, trsš – strč, stuk – strok, 
mlak – mlak, strask – stresk, klín – klíň, tmel – tlem, ptroš – ptroš, šptroš – ptroš, terf – tref, 
čít – čít, treš – treš, ždan – ždaň, kvaš – vkaš, nulík – nulek, pstref – stref, fakrt – fakt, šplest – 
plést, jeluj – lejuj, kloč – kloč, akrft –afkrt, vlám – vlán, akle – akle, šublík – suplík, rask – raks, 
tan – tam, mat- mat, čok – čop, okr – ork, pečl – pečl, svít – svít, vašk – šavk, břet – řbet, spěl 
– pěls, tert – tert, tetr – tert, cest – cest, jde – dje, jind – jind, dlak – dlak, džery – ždery, nákl 
–nálk, vnír – nír, rež – drež, bugl – vugl, lap – lab, nuf – nuf, flak – flek, treč – trič, ždem – 
žden, span – spam, zbam – zbam, mošl – mošl, nošl – fošl, vltý – dltý, truk – truk, páve – áve, 
vočl – počl, fáz – váz, mocht – mecht, lebe – leve, sink – sink, lang – leg, raus – rauch, vart – 
vatr, edu – edu, atry- arty, kobt – kobt, ofne – ofen, lent – letne, lamt – lamt, lent – lern, 
šochen – šonchen, bret – betr, praf – praf, trak – trek cirk – cirk, facl – falc, zajt – zejt, velch –
vechl, reng – gern, derb – debr, klo – klo, kyd – kyd, pust – pust, farch – farche, jeman – 
janem, lavo – lavo, frich – frich, verb – verb, hlan – hlon, inem – inen, grau – drau, bed – deb, 
hand – band, klu – kla, hvid – dvih, delk – delk, delko – delko, kobt – komt, lupin – nipul, svil 
– sfil, opral -  oplal, ink – imk, juls – luls, sma – sma, splo – sblo, krač – krač, sto – sdo, ehl – 
echl, lan – lan, rokl – rokl, agra – akra, shol – schol, pre – bre, klej – klejm, sparn – spurn, pelt 
– velt, vrap – prav, rest – tres, rtu – tru, heru – hru, kalb – kalb, bakl – aklub, ledo – ledo, 
tram – tran, kont – bont, huli – buli, dpl – pedl, vers – vurs, librt – lebrt, ment – memt, preis –
prais, fugi – fungi, fja – fji, tunge- tenge, utli – ulti, stors –stors, navde – bande, boden – 
boden, nicht – nicht, knout – knút, part – part, patr – part, vzni – vzni, jste – jtse, pent – pint, 
jekl – jelk, pan – pam, trnk – vrnk, lary – lery, ponto – pomto, fary – lary, tviks – tviks, gago – 
gage, sprál – sprál, fako – fago, mři – mziz, prot – prot, skrolan – skloran, dretyj – retyj, 
slumej – smulej, srytí – srytí, mlesír – mlesír, amňu – aňu, est – est, mlat – nlat, slej – sjej, sac 
– sac, afek – avek, subaj – subal, lébas – lébes, itl – idl, dyjm – dilm, mchol – mhol, apl  - abl, 
sklej – skej, šures – resuš, furga – furga, kreval – kreval, vina – vane, sopu – supo, šnochr – 
šnochr, dřem – dřem, rosko – vrosko, nýmo – nýmo, frunes – frumes, džebor – džebor, 
prusol – prosul, skýre – skýre, ksavír – skavír, blesam – blesam, mnájo – nájo, kicbus – kicbus, 
nesko – neskoj, šotyr – šotyr, skyrej – skylej, testro – tesro, šefl – štefl, klak – klalk, norb – 
nord, kvapo – kvapo, kabas – kaab, ladáj – ledáj, hleč – hreč, crob – crob, řepel – řepel, isko –
ikos, štou – štou, blek – blek, tuhý – ťuhý, mouř – nouř, listom – liston, tleb – tleb, iled – ilad, 
rasl – rasl, cavir – casir, fejgl – fajgl, krop – krup, mnán – mnám, kojala – kolaja, snou – smou, 
hork – kokr, ptom – pton, aspo – aspo, slup – slut, vled – vleď, parcl – pracl, tlep – tlap, traco 
– traco, cína – címa, oras – oras, cept – cept, nujo –nujo, říca – čícla, vnou –vmou, peld – 
peld, pedl – peld, hode – hody, trnc – drnc, kled – klet, mnrak – mnrak, hule – helu, jáje – 
jéja, tiď – tiď, ens - eňs, bre – bre, sjul – sjur, kiln – kijn, šral – šrar, ong – omg, adro – atro, 
tčan – tčaň, žebl – žabl, shas – schas, miřt – nizt, askrt – askrt     
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11. LEKCE 

Ahoj kamarádi, už toho opravdu hodně umíme a dneska se začneme učit 

horní kličky. Tak jdeme na to.  

1. úkol – Nácvik pravolevé orientace a psychomotorické koordinace 

Dítě stojí, nohy rozkročené do šíře pánve, ruce předpažené, obě dlaně směřují k zemi, lokty 

nesmějí být pokrčené, dítě nesmí hlavou pohybovat, oči míří vpřed (můžeme využít list 

X, s tím že se dítě soustředí se na střed čar). 

Dítě cvičí následovně: 

Pravá ruka se dotkne levého ucha, dítě zároveň vysloví slovo „levé“ a při natažení ruky 

v rytmu pohybu vysloví „šup“. 

Pak se levá ruka dotkne pravého ucha – dítě vysloví „pravé“, s natažením ruky „šup“. 

Pohyb je rytmicky propojen s řečí.  Děti cvik opakují 6krát. 

 

2. úkol – Horní klička 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. Dítě již necháme pracovat se zápěstím. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

11/1. list Letadélko – (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Při svých toulkách narazí předškoláčci na cokoliv. Například dnes, když koukali na 

nebe, je zaujalo letadlo. Bylo to docela malé letadélko. To letadélko, ale neletělo přímo 

rovně, ale dělalo spoustu smyček po obloze. Přesně takových jako se je předškoláčci snažili 

namalovat. Ono to letadélko bylo totiž akrobatické, jak jim později vysvětlila maminka. 

Předškoláčkům se moc líbilo. Zkuste si děti taky namalovat dráhu letu letadla, určitě vám to 

půjde. 

Úkol: Vhodně zvoleným psacím náčiním děti nejdříve obtahují předkreslené smyčky a poté je 

zkouší doplnit samy za předtištěné smyčky. U toho do rytmu říkají: „Letí, letí letadlo, něco tě 

snad napadlo?“ 

Cíl: Nácvik nového tvaru, snaha o dodržení pravidelnosti smyček a jejich velikosti. 

 

11/2. list Komíny – (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Když předškoláčci malovali smyčky, které na obloze vytvořilo letadlo, byli 

překvapení, jak jsou smyčky podobné těm, co vychází z komínů. Nevěřícně nad tím kroutili 
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hlavami. Ale je to tak. Úplně stejné smyčky to ale nejsou, tak si je děti taky nakreslit, stejně 

jako to před vámi zkoušeli předškoláčci. 

Úkol:  Pastelkou, tužkou nebo fixem děti nejdříve obtáhnou předtištěné smyčky a poté 
pokračují v linii samy. Důležité je dodržet plynulost tahu linie, správné tvoření smyček, 
přiměřený tlak na tužku a zabránit natáčení papíru. Do rytmu říkají: „Na svatého Martina, 
kouřívá se z komína.“ 
 
Cíl: Nácvik nového směru točení smyček, dodržení plynulosti tahu, vzdálenosti a velikosti 

jednotlivých ok. 

3. úkol  –  Sluníčková skládanka (prostorová orientace, jemná motorika, rozvoj slovní 

zásoby  – příloha P11) 

První den děti vystřihnout sluníčko a polovinu paprsků podle čar. Všechny díly poskládají na 

modrý papír tak, aby sluníčko krásně zazářilo. Učitel (rodič) dává pokyny (polož paprsek 

nahoru, další polož vpravo, vlevo dolů…) a dohlíží na to, aby byly paprsky pravidelně 

uspořádány. 

Druhý den děti dostříhají druhou polovinu paprsků a znovu je poskládají ke sluníčku 

společně s těmi ostatními. 

Třetí den skládáme sluníčko a využijeme i jablíčka ze druhé lekce. Děti nejprve skládají podle 

pokynů učitele a následovně podle své fantazie. Přiložené obrázky můžeme vytisknout na 

barevný papír nebo je děti vybarví a vystřihnou a další dny dítě vždy seskládá všechny tvary, 

svou činnost doprovází popisem toho, co právě dělá. (Vezmu jablíčko, dám ho nahoru na 

pravou stranu, pod jablíčko posadím ptáčka,…..) 

 

CHVALTE, CHVALTE A ZASE CHVALTE.  
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11/1 
 
Letí, letí letadlo, něco tě snad napadlo? 
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11/2 
  

Na svatého Martina, kouřívá se z komína.       
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12. LEKCE 

Ahoj kamarádi, horní kličku už umíme a tak se začneme učit dolní kličku.  

1. úkol – Uvolnění velkých kloubů 

Dítě stojí, nohy rozkročené do šíře pánve, stoj je pevný, dítě hledí rovně před sebe, nejlépe 

do jednoho bodu, ruce má upažené, dlaně rukou směřují vždy k zemi, prsty jsou natažené a u 

sebe. 

Při cvičení dbáme na koordinaci pohybu a mluveného slova, tzn., že dítě nahlas a rytmicky 

počítá kruhy. Číslo vysloví vždy při návratu do výchozí pozice, tedy do upažení. 

Tři čelní kruhy vedou k uvolnění ramenního kloubu. Dítě kříží ruce před očima, neohýbá 

lokty. Pohyb rukou směřuje nejprve 3x vzhůru, pak 3 x směrem dolů. 

Tři kruhy pro uvolnění loktů, opět oběma směry, pomáháme dítěti podepřením paží, dítě 

cvičí a počítá raz – dva…..Postup se opakuje jako u předchozí fáze cvičení. 

Tři kruhy pro uvolnění zápěstí – postup je stejný viz výše. 

Dbáme na správný stoj a přesné provedení cviků. Tzn. nejprve 3x ramenní kruhy, pak 3x 

loketní kruhy a nakonec 3x zápěstní kruhy. 

Učitel (rodič) je vždy nablízku, aby mohl pomáhat s prováděním cviků. Cviky musí být 

prováděny vědomě a co nejpřesněji, neboť cílem je, aby se v mozku vytvářela správná 

pohybová schémata!!! 

 

2. úkol – Dolní klička 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. Dítě již necháme pracovat se zápěstím. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

12/1. list Tkanička – (pracujeme 2 dny) 

Motivace: Protože i naši předškoláci vědí, že by už měli umět zavázat tkaničku na své botce, a 

protože si v tom ještě nebyli tak jistí, rozhodli se, že to natrénují. Trénovali celé odpoledne a 

věřte děti nebo ne, teď už to umí i poslepu. A vám děti namalovali smyčky na papír.  

Úkol: Vhodně zvoleným psacím náčiním děti nejdříve obtahují předkreslené. U toho do 

rytmu říkají: „Motám, motám tkaničku, zavážu si botičku.“ 

Cíl: Nácvik nového tvaru, snaha o dodržení pravidelnosti smyček a jejich velikosti. 
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12/2. list Letadélko – dolní kličky – (pracujeme 2 dny) 

Motivace: Předškoláčci se rozhodli, že když už umí namalovat i dolní kličky, že si namalují 

zase obrázek letadélek, ale tentokrát s dolními kličkami.  Museli, ale někam odběhnout a tak 

obrázek zůstal nedodělaný. Děti, pojďme, doděláme to za ně.  

Úkol:  Pastelkou, tužkou nebo fixem děti nejdříve obtáhnou předtištěné smyčky a poté 
pokračují v linii samy. Důležité je dodržet plynulost tahu linie, správné tvoření smyček, 
přiměřený tlak na tužku a zabránit natáčení papíru. Do rytmu říkají: „Letí, letí letadélko, 
vzhůru do oblak.“ 
 
Cíl: Procvičení dolních kliček, dodržení plynulosti tahu, vzdálenosti a velikosti jednotlivých ok. 

12/3. list Šálky – (pracujeme 2 dny) 

Motivace: Předškoláčci, když je jim ouvej, nebo je zebou nožičky, poprosí maminku, o jejich 

oblíbenou čokoládu do hrníčku. Jsou to pěkní mlsouni, ale maminka jim jí vaří ráda a ví, že je 

pěkně zahřeje. Když dostali své hrníčky s čokoládou, zaujal je dým, který z hrnečků stoupal, 

zjistili, že by ho mohli zkusit namalovat.  

Úkol:  Nejprve vhodným psacím náčiním děti obtáhnou předtištěný čárkovaný dým z hrníčku 
a poté jej doplní nad dalšími hrníčky. Děti by měly dodržet vzdálenost i směr točení 
jednotlivých smyček. Přitom říkají: „Láda, láda, čokoláda, lepší je než marmeláda.“ 
 
Cíl: Procvičení předchozích smyček v jiném směru. Důležité je dbát na správné držení tužky, 

nedovolit dítěti natáčení papíru, dodržet jednotlivé vzdálenosti a velikosti smyček. 

 

3. úkol  –  Učíme se básničky (sluchová paměť) 

Vždy vybereme básničku, kterou děti neznají. Vhodné je vybírat básničky, které se váží na 

obrázek. Navzájem si neskáčeme do řeči! 

Každý den se děti naučí jednu básničku dle návodu: 

Učitel (rodič) přečte nejprve celé čtyřverší, dítě poslouchá a při tom si prohlíží obrázek. 

Poté přečte učitel  1. řádek – dítě ho zopakuje. Žába leze do bezu, 

Pak přečte 2. řádek – dítě opakuje.   já tam za ní polezu. 

Nyní přečte 1. a 2. řádek – dítě opakuje.  Žába leze do bezu, já tam za ní polezu. 

 

Pokud dítě chybuje, učitel (rodič) bez komentování neúspěchu přečte znovu celý text a dítě 

ho zopakuje. Tak postupujeme až do správnosti. 

Až po zvládnutí prvních dvou řádků můžeme postupovat dále: 

Přečteme 3. řádek – dítě opakuje.   Kudy ona, tudy já, 

Přečteme 4. řádek – dítě opakuje.   až ji chytím, bude má. 

Přečteme 3. a  4. řádek – dítě opakuje.  Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. 
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Pokud dítě chybuje, opět bez komentování neúspěchu přečteme znovu celý řádek a dítě text 

opakuje. Tak postupujeme až do správnosti. 

Nakonec přečteme celé čtyřverší – dítě opakuje 2x. Žába leze do bezu, 

        já tam za ní polezu. 

        Kudy ona, tudy já, 

        až ji chytím, bude má. 

 

Další krásné básničky můžeme najít např. v knize „Já mám v krabici, cukr a krupici.“ 

 

Nezapomínáme stále na to nejdůležitější – CHVÁLIT, CHVÁLIT, CHVÁLIT.  
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12/1 

Motám, motám tkaničku, zavážu si botičku. 
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12/2 

Letí, letí letadélko, vzhůru do oblak.  
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12/3 

Láda, láda, čokoláda, lepší je než marmeláda. 
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13. LEKCE 

Ahoj kamarádi, vítáme vás u třinácté lekce, pomalu se blížíme k cíli a tak si 

zopakujeme horní a dolní kličky.  

1. úkol – Uvolnění velkých kloubů 

Pokračujeme v uvolnění velkých kloubů podle návodu z minulého týdne. 

Nejprve 3x ramenní kruhy, pak 3x loketní kruhy a nakonec 3x zápěstní kruhy. 

Učitel (rodič) je i nyní stále nablízku, aby mohl pomáhat s prováděním cviků. Cviky musí být 

prováděny vědomě a co nejpřesněji, neboť cílem je, aby se v mozku vytvářela správná 

pohybová schémata!!! 

 

2. úkol – Procvičení horní a dolní kličky 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. Dítě již necháme pracovat se zápěstím. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

13/1. list Jiřička – (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Když šli předškoláčci ze školky, všimli si, jak na elektrických drátech sedí malí 

rozkošní ptáčci. Hned je zajímalo co je to za ptáčky, maminka jim řekla, že jsou to jiřičky. 

Předškoláčkům se tak líbily, že hned jak přišli domů, vzali papír a zkusili natrénovat jiřičku, 

byla to vlastně taková klička, kterou už uměli. A když se jim dařila velká jiřička, namalovali 

plno malých jiřiček, jak sedí na drátech. Pojďte to děti také zkusit. 

Úkol: Tužkou nebo fixou děti nejdříve obtahují jednu velkou kličku, poté obtáhnou jiřičky, 

které sedí na drátech a kde ještě nějaká chybí, tak ji domalují již samy. Přitom říkají: „Jiřičky, 

jiřičky na drátě, proč vy se dnes tak hádáte?“ 

Cíl: Opakování a procvičení horních kliček. 

 

13/2. list Rybička – (pracujeme 3 dny) 

Motivace: To že mají předškoláčci rádi vodu, to už je známá věc, ale oni mají rádi i rybičky ve 

vodě. Když byly na procházce, viděli v jezírku spoustu zlatých rybiček, které si přáli mít i 

doma. Maminka jim slíbila, že když jí namalují krásný obrázek s rybičkami, tak že jim domů 

pár malých rybek do akvária pořídí. No a předškoláčci samozřejmě ani nezaváhali. Děti, 

pomůžeme jim s obrázkem, aby maminka rybičky koupila? 
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Úkol:  Pastelkou, tužkou nebo fixem děti obtáhnou velkou kličku a poté obtahují čárkované 
rybičky v akváriu. Mohou přidělat i další rybičky. Do rytmu říkají: „Plave jedna rybička, za ní 
malá lodička.“ 
 
Cíl: Opakování a procvičení dolních kliček. 

 

3. úkol  –  Říkadla (intermodalita, psychomotorická koordinace) 

Protože už toho děti hodně zvládnou, propojíme pohyb se slovem, dbáme při tom na 

pravidelnost rytmu. 

 

Příklad: 

 

Leze žába po žebříku,   ruce ve vzduchu napodobují lezení po žebříku 

natahuje elektriku.   paže jsou napnuté podél těla, napodobují let křídly 

Nejde to, nejde to,   dlaně se otáčí do rytmu po slabikách 

necháme to na léto.   opět rytmicky tleskáme rukama po slabikách 

 

Pokud se dětem daří a vše dobře zvládají, pokračujeme v dalších říkadlech. 

 

Nezapomínáme stále na to nejdůležitější – CHVÁLIT, CHVÁLIT, CHVÁLIT.  
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13/1A 

Jiřičky, jiřičky na drátě, proč vy se dnes tak hádáte? 
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13/1B 

Jiřičky, jiřičky na drátě, proč vy se dnes tak hádáte?  

Vždyť my se radíme lidičky. Smály se vesele jiřičky. 
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13/2A 

 
Plave jedna rybička, za ní malá lodička. 



 
 

74 
 

13/2B 

Rybko, rybko, rybičko, vyskoč z vody maličko.       
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14. LEKCE 

Ahoj kamarádi, kličky už nám jdou skvěle, tak se naučíme ležatou osmičku. 

1. úkol – Uvolnění velkých kloubů 

I nadále pokračujeme v uvolnění velkých kloubů podle návodu z minulých lekcí. 

Nejprve 3x ramenní kruhy, pak 3x loketní kruhy a nakonec 3x zápěstní kruhy. 

Cviky by měly být prováděny vědomě a co nejpřesněji, ale už samostatně bez dopomoci 

dospělého. 

 

2. úkol – Ležatá osmička 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. Dítě již necháme pracovat se zápěstím. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

14/1. list Nekonečno – (pracujeme 4 dny) 

Motivace: Naši předškoláčci se nadchli pro letadélko a chodily několik dní se zakloněnou 

hlavou k oblakům, aby zase uviděli letadélko. A poštěstilo se jim. Jednoho dne zase uviděli 

letadélko létat po obloze. Ale tentokrát létalo jinak. Protože to předškoláčci nedokázali 

pojmenovat, tak to pro vás děti předkreslily. Pomozte jim teď vše pěkně dokreslit. 

Úkol: Nejprve učitel nebo rodič připraví velký formát papíru, dítě dva dny kreslí ležatou 

osmičku tak, že klečí na zemi, opírá se o ruku, kterou nekreslí. Tělo v kleku i hlava jsou 

stabilní, pohybuje se pouze ruka od středu osmičky směrem vlevo dolů. Rukou manipuluje 

tak, jak slyší v říkance: „Vidím malíček, vidím paleček.“ Poté přejdou na další list, kde již sedí 

u stolu a obtáhnout předkreslenou osmičku a poté stejný tvar zkouší zopakovat v menší 

podobě. Zároveň říkají básničku: „Éro letí, to je sláva, pilot dětem z okna mává.“ 

Cíl: U těchto cvičení nejde o přesnost, ale cílem je uvolnění svalů a kloubů ruky používané při 

kreslení. 

 

14/2. list Navazující nekonečno – (pracujeme 3 dny) 

Motivace: Když maminka viděla, jak předškoláčkům malování pěkně jde, zeptala se jich, zda 

by si nechtěli vyzkoušet něco nového. Že viděla létat jejich oblíbené akrobatické letadélko. 

To předškoláčci rádi slyšeli. Maminka jim tedy předkreslila, jak viděla letadélko létat a 

předškoláčci se to pokusily napodobit. Zkuste to děti, určitě to zvládnete. 

Úkol:  Děti nejdříve plynule pastelkou nebo tužkou obtáhnou předtištěné smyčky. Poté 
naváží na předtištěné a samostatně pokračují v linii smyček. 
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Cíl: Nácvik a procvičení změny směru tahu jedné linie. Děti by se měli snažit o dodržení tvaru 

i vzdálenosti jednotlivých smyček. 

 

3. úkol  –  Indián (intermodalita, psychomotorická koordinace) 

Při této hře u dětí rozvíjíme hrubou motoriku, pohybovou koordinaci, pravo - levou orientaci, 

rytmicitu a intermodalitu. 

 

Indi, indi, indi, indiáni jdou, dlaně na plocho před sebou a vždy při každém slově se 

rytmicky překříží 

halí úkrok doprava, pravá ruka na pravou tvář, voláme do 

strany 

haló úkrok doleva, levá ruka na levou tvář, voláme do strany 

indiáni jdou dlaně se na plocho před sebou kříží do rytmu 

pěkně, pěkně, pěkně, pěkně, dlaně se rytmicky kříží 

pěkně za sebou 

halí úkrok doleva, levá ruka na levou tvář, voláme do strany 

haló úkrok doprava, pravá ruka na pravou tvář, voláme do 

strany 

pěkně za sebou, dlaně se opět rytmicky kříží 

šel první, levá ruka stíní oči, pravá jako orlí pero 

šel druhý, pravá ruka stíní oči, levá napodobuje pero 

šel třetí levá ruka stíní oči, pravá napodobuje pero 

indián, tleskat po slabikách 

šel čtvrtý, levá ruka stíní oči, pravá jako orlí pero 

šel pátý, pravá ruka stíní oči, levá napodobuje pero 

šel šestý levá ruka stíní oči, pravá napodobuje pero 

indián, tleskat do rytmu 

šel sedmý, levá ruka stíní oči, pravá jako orlí pero 

šel osmý, pravá ruka stíní oči, levá napodobuje pero 

šel devátý levá ruka stíní oči, pravá napodobuje pero 

indián tleskat do rytmu 

a ten desátý byl poslední. tleskat do rytmu 

 

Na závěr indiánský pokřik. 

 

Nezapomínáme stále na to nejdůležitější – CHVÁLIT, CHVÁLIT, CHVÁLIT.  
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14/1A  Učitel nebo rodič připraví tento obrázek na velký formát papíru. 
 
Vidím malíček, vidím paleček. 
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14/1B 
 
Éro letí, to je sláva, pilot dětem 
z okna mává. 
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15. LEKCE 

Ahoj kamarádi, dostali jsme se k poslední lekci, máme z vás velikou radost, 

že jste to všechno zvládli a teď už nemusíte mít žádné obavy ze školy. Protože už jsme se 

toho hodně naučili, budeme v této lekci malovat obrázky jedním tahem.  

1. úkol – Uvolnění velkých kloubů 

I nadále pokračujeme v uvolnění velkých kloubů podle návodu z minulých lekcí. 

Nejprve 3x ramenní kruhy, pak 3x loketní kruhy a nakonec 3x zápěstní kruhy. 

Cviky by měly být prováděny vědomě a co nejpřesněji, ale už samostatně bez dopomoci 

dospělého. 

Tento cvik opakujeme s dítětem denně po dobu dalších nejméně 4 týdnů po ukončení celého 

tohoto programu. 

 

2. úkol – Pracovní listy pro uvolnění ruky 

Dítě se správně posadí ke stolu a vezme si fix do grafomotoricky dominantní ruky ve 

špetkovém úchopu. Dítě již necháme pracovat se zápěstím. A jdeme na to.   

Každý následující grafomotorický list dítě vždy zpracuje nejprve po slovech a pak po 

jednotlivých slabikách. 

 

15/1. list Šneci – (pracujeme 2 dny) 

Motivace: Předškoláčci mají moc rádi všechna zvířátka, stejně jako vy děti. Nevím proč, ale 

zrovna je moc zaujaly ulity hlemýžďů. Pokoušeli se je namalovat na památku, ale moc se jim 

to nedařilo. Byli z toho nešťastní. Že jim s tím nelehkým úkolem děti pomůžete, ať nám 

nesmutní. 

Úkol: Tužkou či pastelkou obtáhnout několikrát předlohu a poté se pokusit předlohu 

samostatně napodobit. Říkáme: „Šnečí děvče, chlapeček, má na zádech domeček.“ 

Cíl: Nácvik nového tvaru, souvislého tahu tužky do spirály, změny směru. 

 

15/2. list Jednotažky – (pracujeme 4 dny) 

Motivace: Za odměnu, že předškoláčci všechny křivky zvládli, jak nejlépe uměli, je maminka 

odměnila hrníčkem jejich oblíbené čokolády, ale také jim za odměnu namalovala několik 

obrázků jedním tahem. Předškoláčci z toho měli velikou radost a chtěli to ukázat i vám, děti. 

Jsou to moc hezké obrázky. Zkuste si je také obtáhnout, určitě to zvládnete, protože jste moc 

šikovní. 

Úkol:  Obtáhnou veverku jedním tahem bez zvednutí tužky z papíru. Zamezit podpůrnému 
natáčení papíru. 
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Cíl: Uvolnění svalových skupin a kloubů, procvičení změny směru v jedné linii a pohybu po 

celé ploše papíru. 

 

3. úkol  –  Tajemství  

Učitel nebo rodič před dítě předloží vybranou sadu 6 – 8 předmětů. Předměty v sadě by měly 

být ze stejného materiálu, přibližně stejné velikosti, co nejvíce podobné. Využít můžeme 

různé figurky, sady umělohmotných zvířátek. 

Dítě jednotlivě předměty ohmatává a pojmenuje je. Učitel pojmenování respektuje, může si 

názvy zaznamenat.  

Předměty i ruce dítěte, částečně i ruce učitele, jsou skryty šátkem, učitel podá dítěti 

předmět. Dítě skrytý předmět ohmatá, pojmenuje a předá učiteli. Pokud je odpověď 

správná, pokračuje v činnosti stejným způsobem. Pokud dítě chybuje, cvičení opakuje znovu. 

Dítě pracuje alespoň pět minut. 

 

 

 

 

 

Milý kluku nebo holčičko, 

každý den v dalším týdnu si vyber to, co ti udělá radost.  S pomocí maminky, tatínka 

nebo paní učitelky si připrav hru, která se ti líbila.  

A kdyby se ti něco nedařilo, pilně cvič a opakuj tak dlouho, až neuděláš ani chybičku. 

Držíme ti palce. 

Tvoji PŘEDŠKOLÁČCI 
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15/1 
 
Šnečí děvče, chlapeček, má na zádech domeček. 
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15/2A 
 
Letí světem letadlo, zpátky na zem přistálo.   
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15/2B 
 
Králíčci se mají rádi, jsou to velcí kamarádi.   
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15/2C 
 
Traktor jede, sláva, sláva, Mikešek mu z okna mává. 
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15/2D 
 
Láry, fáry čarujem, ovečka už leze ven. 
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CHCEŠ-LI DOBŘE ČÍST A PSÁT, POJĎ SI S NÁMI JEŠTĚ HRÁT.  
BUDEM SKÁKAT, KROKOVAT, PRSTÍKAMA BUBNOVAT.  
TEČKY, ČÁRKY MALOVAT, Z ÚSPĚCHU SE RADOVAT. 
 
1) Poznáváme počet slov ve větě. 
 
Postup při cvičení pro praváka (pro leváka je postup stejný, akorát u stolu – bod č. 5 - začíná 
od malíku levé ruky): 

1. Učitel zadá větu a dítě ji zopakuje. Začínáme holými větami a postupně, když se 
dětem daří, zadáváme delší věty. Příklad: Ptáci umí zpívat. 

2. Dítě větu rozloží na slova a ukazuje na prstech jejich počet.  
Příklad: Ptáci – umí – zpívat. Ukazuje 3  

3. Dítě větu vyskáče snožmo, tzn. 3 skoky vpřed a na konci vždy vyskočí na místě (tečka 
= konec) 

4. Dítě větu krokuje, tzn. 3 kroky vpřed, střídá při tom nohy, délky kroků odpovídají 
délce skoků, na konci opět vyskočí na místě. 

Nyní dítě usedá ke stolu – hlídá si správné sezení, levá ruka leží na levém stehně (u leváků je 
to pravá ruka). 

5. Palec pravé ruky zavěsí o hranu stolu, hlasitě řekne první slovo a pak postupuje dál 
s dalšími slovy a prsty, posledním udělá i tečku. Příklad: Ptáci – zavěsí palec; umí – 
ukazováček; zpívat – prostředníček; tečka – prsteníček.  
Vymění si ruce a levou rukou od malíku postupuje stejně. 

6. Dítě větu napíše fixem tak, jak ji rozkládalo. Příklad: III. (tečka = konec, zvyká si tím 

na tečku za větou. 
7. Učitel se zeptá: „Je to správně?“ 
8. Dítě si to zkontroluje, případně doplní nebo opraví chyby. 

 
Každý den dítě píše pět vet do zvláštního sešitu (s širokými linkami), určeného k tomuto 
účelu. 

 
2) Rozkládáme slovo na slabiky. 

 
Postup při cvičení pro praváka (pro leváka je postup stejný, akorát u stolu – bod č. 5 - začíná 
od malíku levé ruky): 

1. Učitel zadá slovo a dítě ho zopakuje. Příklad: máma 
2. Dítě slovo rozloží na slabiky a ukazuje na prstech jejich počet.  

Příklad: má – ma, ukazuje 2  
3. Dítě slovo vyskáče snožmo, při dlouhé slabice skočí dlouhý skok, při krátké krátký a 

na konci vždy vyskočí na místě (tečka = konec) 
4. Dítě slovo krokuje, střídá při tom nohy, na konci opět vyskočí na místě. 

Nyní dítě usedá ke stolu – hlídá si správné sezení, levá ruka leží na levém stehně (u leváků je 
to pravá ruka). 

5. Palec pravé ruky zavěsí o hranu stolu, hlasitě řekne první slabiku a pak postupuje dál 
s dalšími slabikami a prsty, posledním udělá tečku a přitom lehce prstem ťukne do 
stolu. Příklad: má – zavěsí palec; ma – ukazováček; tečka – prostředníček. 
Vymění si ruce a levou rukou od malíku postupuje stejně. 
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6. Dítě slovo napíše fixem tak, jak jej rozkládalo. Příklad: I· (při dlouhé slabice čárku, při 

krátké tečku). 
7. Učitel se zeptá: „Je to správně?“ 
8. Dítě si to zkontroluje, případně doplní nebo opraví chyby. A až poté přecházíme na 

další slovo. 
 
Každý den dítě píše pět slov do zvláštního sešitu (s širokými linkami), určeného k tomuto 
účelu. 

 
 

3) Rozkládáme slovo na hlásky. 
 
Postup při cvičení pro praváka (pro leváka je postup stejný, akorát u stolu – bod č. 5 - začíná 
od malíku levé ruky): 

1. Učitel zadá slovo a dítě ho zopakuje. Příklad: máma 
2. Dítě slovo rozloží na hlásky a ukazuje na prstech jejich počet.  

Příklad: m - á – m – a, ukazuje 4  
3. Dítě slovo vyskáče snožmo, při dlouhé samohlásce skočí dlouhý skok, při krátké 

krátký a na konci vždy vyskočí na místě (tečka = konec) 
4. Dítě slovo krokuje, střídá při tom nohy, na konci opět vyskočí na místě. 

Nyní dítě usedá ke stolu – hlídá si správné sezení, levá ruka leží na levém stehně (u leváků je 
to pravá ruka). 

5. Palec pravé ruky zavěsí o hranu stolu, hlasitě řekne první hlásku a pak postupuje dál 
s dalšími hláskami a prsty, posledním udělá tečku a přitom lehce prstem ťukne do 
stolu. Příklad: m – zavěsí palec; á – ukazováček; m – prostředníček; a – prsteníček; 
tečka – malík. 
Vymění si ruce a levou rukou od malíku postupuje stejně. 

6. Dítě slovo napíše fixem tak, jak jej rozkládalo. Příklad: · I · · (při krátké hlásce čárku, 

při dlouhé tečku). 
7. Učitel se zeptá: „Je to správně?“ 
8. Dítě si to zkontroluje, případně doplní nebo opraví chyby. Nad jednotlivé znaky 

napíše slovo velkými tiskacími písmeny, tak která nezná, přepíše z přiložené tabulky. 
A až poté přecházíme na další slovo. 

 
Každý den dítě píše pět slov do zvláštního sešitu (s širokými linkami), určeného k tomuto 
účelu. 
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