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V dnešní době je dokázaná spojitost hudebně pohybové výchovy a rozvoje matematických 

schopností (např. dítě, které nemá smysl pro rytmus, má ve škole problémy v oblasti funkcí). 

 

Základ by měly dostávat děti v předškolním věku. Propojení pohybové a intelektuální 

oblasti včetně jazyka probíhá nejlépe na úrovni plného zvědomění (ne dril, ale časté 

opakování s možnostmi obměny).  

Z pohledu matematiky jde o určitý obecný způsob myšlení, ne o práci s čísly (= přípravné 

momenty, které mohou vytěžit z kinestetické zkušenosti). 

Pokud v MŠ chybí manipulace a pohyb, mají děti problémy i až na druhém stupni ZŠ. Pohyb 

a manipulaci nelze nahradit ani dohnat pracovním listem, proto se žáci na školách často musí 

vrátit k manipulacím procvičovaných v předškolním období. 

 

Pohybová výchova rozvíjí: 

prostorovou orientaci, rytmizaci, pravidelnosti, závislosti, dělení prostoru, kombinatoriku, 

číslo (klíčové je 1, 2, 3), nadanější děti mohou zkoumat i sudovost (sudá čísla v předškolním 

věku = menší chybovost v součtu přes 10 ve škole) 

Dále umožňuje dítěti dozrát v egocentrické oblasti = dítě umí opustit své vědomosti a umí je 

porovnat s ostatními a na základě vyhodnocení opustit své řešení a přijmout řešení jiné či 

jiného. 

Pohybová výchova v MŠ pomáhá dětem dojít ke stupni abstrakce (úplně dozrává až okolo 12 

let) 

 

Prostorová orientace 

Nelze ji trénovat v omezeném prostoru (omezení prostoru = omezení logických vývojových 

struktur). Přehlcení prostoru skříňkami, hračkami, výzdobou, aj. ruší dítě v soustředění a 

blokuje tvorbu představivosti (v MŠ by měla být jedna stěna o rozměru cca 3x4 m bílá nebo 

bez ničeho = tvorba představivosti v mozku dítěte a zároveň bod prostorové orientace – stejné 

s nácvikem toček u baletek). Lze využít pohyb a hry v přírodě. 

 

Pro nácvik prostorové orientace jsou nevhodné věkově smíšené třídy (2 – 7 let) = čím menší 

dítě, tím více opakování a naopak. Čím starší děti, tím je nutné jim vytvářet náročnější 

časoprostorové struktury. Ve smíšených třídách je nutné aktivity pro děti dělit. 

 

Pohybová choreografie je z pohledu matematiky, pohybovým řešením prostorového 

problému, který je vymezen časem, místem, rychlostí a rytmem a orientačními body. 

 

Choreografie nelze kategorizovat dle věkové skupiny. U dětí jsou velké individuální 

rozdíly v rozvoji prostorové orientace, paměti, představivosti, přičemž nejde pouze o 

zkušenost, ale i o vrozený potenciál (dítě neobratné s malým smyslem pro rytmus je 

v prostorové orientaci nejisté, neví na co se má přesně soustředit a to i v jednoduchém 

uzavřeném prostoru). Pro slabší děti je vhodné, aby choreografii nejprve sledovali v roli 

pozorovatele nebo je vedla učitelka (ale ne pořád, dítě se nenaučí spolehnout se sám na sebe a 

prostorovou orientaci nerozvíjí). 

Pokud děti u pohybu říkají ještě říkadlo nebo zpívají, je vhodné, aby text znali před 

choreografií. Některé děti nedokážou mluvit/zpívat při tanci. Jde o nácvik kooperace 

nervových center (tyto děti se zastavují, pokud jsou k tomu nuceni) 



 

Součástí je i slovní zásoba, kterou běžně používáme a kterou dítě bude později potřebovat 

v matematice na stimulaci prostorové představivosti (kolem, rovně, po úhlopříčce nebo 

diagonále, nahoru, dolů, dokola, průpletem nebo slalomem, po osmičce, po oválu, před, za, 

vedle, mezi, doprostřed, na kraj, v řadě, v zástupu, uvnitř, vně nebo mimo, ležet – a jak = na 

boku, na zádech, na břiše; sedět – a jak = v tureckém sedu,....; ve dřepu, v kleku, stát – proti, 

čelem, bokem, zády; chodit, procházet se, obejít, přeběhnout, oběhnout, vyběhnout, běhat, 

poskočit, skočit, poskakovat, vyskočit, a jiné) 

 

 

Pohybové hry v kruhu 

 

Představit si pro dítě obvod kruhu je složité pokud nemá hmatatelnou zkušenost. Ještě 

složitější je postavení do obvodu kruhu jako jeho jedna součást. 

Pozn.: 

Stejně tak je těžké kruh namalovat (to nedokáže ani dospělý člověk). Je nesmyslné chtít po 

dětech u zápisu či v MŠ, aby malovaly kruh. Kruh se musí vybarvit, jde o prostor. Pozor, u 

dětí, které tvrdí, že kruh neumí namalovat nebo mlčí a nenamalují ho ještě neznamená, že 

nevědí, o co jde, že ho neznají. Tyto děti si pouze mohou uvědomovat, že kruh je natolik 

pravidelný, že ho namalovat prostě nedokážou. 

Použití šablon na nácvik kreslení kruhu je mylné – dítě se plně soustředí pouze na technický 

problém vedení čáry okolo šablony, nikoliv na tvar samotný. 

Vodorovná a svislá čára je také nepodstatná a to nejen v matematice, ale i v oblasti psaní. 

Děti svislou čáru mění za šikmou a vodorovnou lze vyměnit za oblouček. 

 

Pokud se nelze při hrách pohybovat v kruhu můžeme utvořit ovál. POZOR, neříkat elipsa. 

Elipsa je specifický tvar, který nemá střed, ale dvě ohniska, kdy děti stojící po obvodu elipsy 

mají všichni k ohniskům vždy stejně daleko = využití v montessori pedagogice, kde se tvrdí, 

že při kruhu se svádí boj o střed (= boj o moc, protože střed je pouze jeden), proto střed 

zaplňují a vynechávají. Ve čtvercové místnosti při obsazení všech rohů se spory a pranice 

nejčastěji odvíjejí ve středu místnosti. V tomto případě stačí obsadit střed a je klidnější den. 

 

Nácvik kruhu: 

Nejprve musíme dětem dát hmatatelný a očividný důkaz kruhu. 

Děti se postaví na obvod gymnastického kruhu a to špičkami na obvod a chytí se za ruce. 

Pak se děti spojené za ruce od kruhu oddálí o jeden krok = zvětšení a dostanou pokyn 

k vyrovnání kruhu s optickou podporou kružnice před nimi. 

A zase zmenšit – opakovat několikrát, trénujeme při tom i větší menší 

Potom se děti opět vyrovnají na kruh a kruh se jim vezme a položí se vedle nich. Děti se musí 

přemístit na nové místo = to proto, aby si děti nefixovaly kruh s jedním místem, ale učily se 

ho vytvářet na základě parametru nikoliv místa v představě. 

Další fáze je, aby se děti postavily do kruhu samy bez podpory kruhu (už by měli vizuálně 

zvládnout a opravovat děti, které stojí chybně). Provedeme důkaz s kruhem. 

Po této zkušenosti teprve přecházíme na kruh s více dětmi. Při hrách by děti měli umět držet 

postavení kruhu. 

 

Hry: 

Opakování = hry opakujeme nejvíce 3 – 5x = děti nenaplní touhu a příště se na hru těší, pokud 

dojde k přesycení, děti o hru přestávají mít zájem 

 



V kruhu 

Děti stojí v kruhu, pustí se. Na koho učitelka sáhne, ten udělá krok dozadu. Děti v kruhu se 

zase spojí za ruce. 

Otázky a úkoly:  

Jsou nespojené děti v kruhu?  

Jak se dostanete do kruhu? nechat děti vymýšlet varianty 

Dostaňte se z kruhu ven. opět nechat děti vymýšlet různé varianty 

Děti spojené v kruh mají mezi sebou mezery a pohybují se přísuny do strany (bokem po kruhu 

krok a přísun), děti mimo kruh se snaží dostávat do kruhu a zase ven. 

Děti se vymění. 

 

Myšky 

Polovina dětí stojí v kruhu, polovina jsou myšky. Děti se v kruhu točí přísuny do strany a 

ostatní myšky se během říkadla dostávají dírami v kruhu do vnitř a ven. Na „mňau“ si děti 

dělající kruh dřepnou. Myšky, které nestihly opustit kruh, jsou lapeny kocourem. 

Děti se učí: předvídat konec, jestli stihnou ještě vyjít ven z kruhu = časová orientace, 

plánování krátké budoucnosti; orientace v prostoru; schopnost opustit jedno řešení a hledat 

jiná = probíhání jinými dírami než, kterými do kruhu vlezlo; koordinace pohybu 

 

Tancujte myši, 

která z vás slyší. 

Která je hloupá, 

ať se jen kouká. 

Která je veselá, 

tu vezmeme do kola. 

Tancujte myši, 

kocour neslyší. 

mňau 

 

Jehlička 

Děti stojí v kruhu s mezerami. Jedno dítě je jehla, cca 4 děti jsou nitka (vázaný zástup – had). 

Jehla vede nitku během básničky libovolně dírami (nemusí dodržet přesný slalom, může jít ob 

dvě nebo od tři děti, jak chce). Pokud se nit přetrhne, přeruší se básnička a vyberou se jiné 

děti. Pokud se jehla a niť nepřetrhne mění se po konci básničky 

Starší děti jdou za jehlou bez držení ve volném zástupu, musí si pamatovat, kudy jehla šla a 

další kudy šel ten před ním, udržovat stejné tempo s jehlou, optická paměť, vyhodnotit 

případné chyby a držet se vlastního úsudku. 

 

Šiju, šiju, košilku, 

ušiju ji za chvilku. 

Pak ušiju kabátek, 

Toníkovi na svátek. 

Když to všechno zašívám, 

k tomu já si zazpívám. 

 

Zajíček ve své jamce 

klasická hra – hrát klasicky = zajíc sedí uprostřed má hlavu skloněnou k zemi s dětmi se 

neotáčí, skočí na toho, který je před ním, nevybírá si 

nedávat do prostřed více zajíců = písnička vyjadřuje matematický pojem čísla jedna (= sám je 

také číslovka 1) 



jedná se o hru výměna jednoho za jednoho = proměnná za proměnou 

děti se učí předvídat, na koho zajíček skočí = děti, který předvídají, dokážou zrychlovat nebo 

zpomalovat točení v kruhu 

 

Vrabeček 

Obdoba zajíčka v jamce, ale opačný systém. Dítě má hopkat v rytmu říkanky, musí se 

odpoutat od svého přání se vyměnit s kým on chce, ale s tím ke komu opravdu doskáče. 

Děti stojí v kruhu, jedno dítě je vrabeček a hopká během říkadla po obvodu kruhu. U koho se 

zastaví na konec říkačky, za toho se vymění (jeden za jednoho). 

 

Je kulatý dvoreček, 

na něm skáče vrabeček. 

Skákej, skákej vrabčáčku,  

zazpívej svou písničku. u malých dětí můžeme skončit básničku zde. 

Vrabeček si poskakuje,  

přitom pěkně prozpěvuje. 

Čimčarára to jsem já,  

já vrabčáček popleta. 

 

nebo 

 

Je kulatý dvoreček, 

skáče na něm vrabeček, 

kam doskáče, kdo to ví, 

možná ty nám odpovíš výměna jeden za jednoho 

 

Opět je důležité nechat v kruhu pouze jednoho. Určuje nám to slovo vrabeček. Je tedy zřejmé, 

že musí být pouze jeden. (pokud toto porušujeme, fixujeme dětem představu, že pro jednotku 

platí počet více a ve starším věku tím děti chybují v matematice, např.: ve slovních úlohách) 

 

Chodí Pešek okolo – stejný princip jako zajíček 

 

Vlci v lese 

Polovina dětí stojí po obvodu kruhu a představují stromy. Druhá polovina jsou zlí vlci a po 

dobu básničky se plouží v lese (uvnitř kruhu). Na slova „huš z lesa ven“ musí opustit kruh 

(pozor, děti, které se postaví na obvod kruhu – tedy mezi stromy, jsou na kraji lesa, nikoliv 

uvnitř – pokud to děti udělají a ostatní jsou proti je potřeba o tom s nimi diskutovat) 

 

Močálem a louží, 

zlí vlci se plouží, 

vrčí, skučí, vyjí a ten, 

kdo se bojí, huš z lesa ven 

 

Vlk 

Obměna vlků v lese. 

Ťapy, ťapy, čtyři tlapy, děti představují chlapy, kteří se bojí nebo vlky 

vyděsily v lese chlapy, 

dal bych za to krk, 

že ty čtyři tlapy, 

byl jen jeden vlk. útěk z lesa ven 



Mám šáteček, mám 

hra výměna dva za dva nebo tři za tři 

Děti stojí v kruhu. Dvě nebo tři děti mají šátečky a při písničce obcházejí vnitřní kruh, na 

konec písničky dítě se šátečkem položí na zem šátek před dítě stojící v kruhu, pohladí ho a 

vymění se spolu.  

U starších dětí na poslední verš dítě se šátkem vezme za ruku dítě v kruhu a otočením se 

vymění (děti jsou tak připravené hrát hned dál) 

 

Mám šáteček mám, 

komu já ho dám, 

nikomu jinému, 

jenom svému milému, 

tomu já ho dám 

 

Prší, prší 

Prší, prší, jen se leje, děti jdou nebo běhají spojené v kruhu dokola 

kam koníčky pojedeme,  

pojedeme na luka změníme směr pohybu dovnitř kruhu 

až kukačka zakuká ven z kruhu 

pojedeme na luka změníme směr pohybu dovnitř kruhu 

až kukačka zakuká ven z kruhu 

druhá sloka opět začíná točením po obvodu kruhu 

 

Nemelem, nemelem 

nácvik pro budoucí dělení celku (chápání zlomků) 

nejideálnější počet pro dělení je 16 členů v kruhu (jde rozdělit až na jednotlivce), dělíme 

během písničky na poloviny (jeden kruh o šestnácti členech, dva po 8, čtyři po 4, osm po 2 a 

šestnáct po 1). Pokud nemůžeme dělit na přesné poloviny, nedělíme (upozornit na to děti, 

při debatách, zdali můžeme ještě kolo rozdělit na stejné poloviny). 

Dělíme na pokyn (tlesknutí, aj.), nebo na sloky písničky 

 

Dělení: Děti stojí v kruhu a hledají polovinu (dobré nechat děti, aby si na to přišli samy). 

Můžeme s dětmi kruh za stálého držení zploštit = stojí dítě proti dítěti = polovina a děti vidí 

jasně, kde se budou rozpojovat (zvládli to i 3leté děti s vedením jedné učitelky).  

Další dělení je jednodušší, protože se děti v menším kroužku dokážou odpočítat (záleží na 

dítěti, některé odpočítává, některé polovinu vidí) 

 

Nemelem, nemelem, točíme jeden kruh 

nemelem, nemelem, 

sebrala nám voda mlejn.  

Nemelem, nemelem, dělíme na dva kruhy 

nemelem, nemelem, 

sebrala nám voda mlejn. 

Sebrala nám všechna kola dělíme na čtyři kruhy 

i tu pilu s vantrokama, 

Nemelem, nemelem, dělíme na osm kruhů 

nemelem, nemelem, 

sebrala nám voda mlejn. dělíme na jednotlivce – můžeme a nemusíme 

 



Pokud jsou děti zdatné a dělení ovládají dobře, můžeme s nimi zkusit i skládání zpět. Ale to je 

velice těžké, protože i v matematice je pravidlo, že celek se rozbíjí lépe a jednodušeji než 

skládá z dílů do celku. 

 

Pleta kytku  

Děti stojí v kruhu vždy dvojice naproti sobě. Nejprve za zpívání písničky jde jedem směr dětí, 

druzí z dvojice stojí. Na konec písničky by měl mít každý někoho do dvojice (když to 

nevyjde, nevadí, je to pouze nácvik na proplétání). Pak se děti vymění, ty co stály, jdou, ty co 

šly, stojí. 

Jakmile vyjdeme všichni s podáváním rukou, je dobré dětem označit ruce barevnými šátky 

(levou modře, pravou žlutě). Pravidlo je, podávají se ruce se stejnou barvou šátku. 

 

Pletla v kytku, 
rozmarýnku 

devatero divný květ. 

Pletla v kytku, 

rozmarýnku, 

devatero divný květ, 

házela ji po voděnce, 

házela ji po voděnce, 

aby plula v širý svět, 

házela ji po voděnce, 

házela ji po voděnce, 

aby plula v širý svět. 

 

Po voděnce nehluboké, 

která teče v tu stranu 

Po voděnce nehluboké, 

která teče v tu stranu, 

pověz ty mě rozmarýnko, 

pověz ty mě rozmarýnko, 

kam až se já dostanu, 

pověz ty mě rozmarýnko, 

pověz ty mě rozmarýnko, 

kam až se já dostanu 

 

 

Tekla voda podél mlýna 

do splavu se vylila 

Tekla voda podél mlýna 

do splavu se vylila 

a ta milá rozmarýnka 

a ta milá rozmarýnka 

na kola se chytila, 

a ta milá rozmarýnka 

a ta milá rozmarýnka 

na kola se chytila 

 

 

Hry v zástupech 

 

Cesta 

učí se nejprve s jednou skupinou, ostatní se dívají 

skupina = vázaný zástup (had) cca 5 – 6 dětí 

První (vedoucí) během říkanky vede děti po místnosti, sám má nataženou ruku před sebou, 

aby si lépe projektoval cestu, kterou děti vede (důležité – nejde pouze o chození po prostoru, 

jde o zapamatování si cesty, kterou šli a to všichni v zástupu) 

 

Od města k vesnici, 

od města k městu 

maluji silnici, 

maluji cestu. 

Točí se, klikatí, 

utíká, běží, 

nikdy se nevrátí, 

chytím ji stěží. 

 

Vedoucí nesmí při chůzi opisovat kruh, ale opravdu vést děti různě. 

Děti, kterým to nejde, řadíme do menších skupinek a pomůžeme jim rozmístěním 

orientačních bodů po třídě (cca 2 – 3 stejné velikosti a barvy, nesmí to být děti samy), okolo 

kterých děti musí projít a zatočit u nich. 

Problémy mají děti, které se nejsou schopny samy rozhodnout – dle svého. Čekají na pokyn 

(rodiče či učitelky jim zafixovali „dělej to přesně jako já). 



 

Po nácviku pustíme na plochu více skupinek najednou = nejen sledování a fixování cesty, ale 

i pozornost, aby se skupinky nezamotaly nebo nesrazily = vyhodnocování situací, tvoření 

úsudku, volba strategie, odpoutání se od jediného řešení a rychle volit jiné. 

 

Podle říkadla můžeme i zrychlovat nebo zpomalovat tempo chůze. 

 

Po ukončení říkadla, děti zastaví. Učitelka vyzve nějakou skupinku, aby ukázala, kudy přesně 

prošla = opakovala přesnou trasu (slabším dětem pomáhají orientační body). Můžeme vyzvat 

i dítě v zástupu, aby cestu zopakovalo (těžší, protože nebylo vedoucí a nemohlo si pomoci 

rukou sledovat cestu, také to není jeho vymyšlená cesta, což se lépe pamatuje). Děti se ve 

vedoucích pozicích střídají. 

 

Hřej, sluníčko, hřej 

podobné jako cesta 

Děti během písničky chodí ve vázaných zástupech za vedoucím. Na poslední verš se musí 

spojit ze zástupu do kola. 

Pozor je důležité, aby se děti hned od začátku nesnažily soustředit na spojení do kola (nesmí 

chodit v kruhu). Učitelka se jim může ostavit do cesty, aby děti musely změnit směr. 

 

Hřej, sluníčko, hřej, vázané zástupy chodí po třídě 

hory, doly krej. 

Povyskoč si výše, 

na tý naší střeše 

kolo udělej. Udělat kruh 

 

Ježci 

Stejné jako „hřej sluníčko“ 

Leze ježek po trávníčku, vázané zástupy chodí po třídě 

leze ježek po lese, 

když se blíží nebezpečí,  

bodlinami brání se. 

Když si vůbec neví rady, 

do klubíčka schoulí se. Udělat kruh 

 

Motýl třepetálek 

Stejné jako „hřej sluníčko“ 

Malý motýl třepetálek  vázané zástupy chodí po třídě 

přiletěl k nám z velkých dálek. 

Vybírá si kytičku, 

kam by složil hlavičku. Udělat kruh 

 

Je dobré dětem činnosti měnit v podobných strukturách = mozek potřebuje nové a nové 

stimulace 

 



Spirála 

Děti stojí v kruhu spojeny za ruce, dvě děti se pustí, tím udělají začátek a konec žížaly. Na 

říkačku hlava žížaly zamotává klubíčko směrem do středu, na konec je uprostřed a za ní 

stočená spirála. Potom konec žížaly začne spirálu rozmotávat. 

 

Žížalička lezla z hlíny, 

do kopečka (chůze po špičkách) po rovině (chůze) do kolečka, 

to si dala, na uzel se zavázala zastavit točení do spirály 

Kdo ten uzel rozváže? 

Na koho prst ukáže (hlava ukáže na ocásek a ten rozmotává spirálu zpět do kruhu, důležité je, 

aby děti počkaly a vyšly, až když vyjde dítě před ním) 

 

Jednotlivci 

Pokud děti nemají zkušenosti s pohybovou výchovou, nemají rozvinuté strukturované myšlení 

Důležité dětem neříkat, že jsou šikovné = dítě se přestává snažit (říct: dneska ti to šlo a zítra ti 

to půjde určitě ještě lépe) 

Důležité je dětem dávat limit času = mozek se aktivuje na určitý čas výkonu = hospodaření 

těla s energií, děti nejsou vyčerpaní = platí i v MŠ 

Některé děti okolo 6 let neumí ještě couvat (chůze vzad). Pokud při pohybu vzad dítě 

vypadává z rytmu, je předkloněné nebo se soustředí na sledování cesty nezvládá ještě chůzi 

vzad = diagnostická hodnota 

 

Jedeme, jdeme 

Chůze libovolným směrem ve vymezeném prostoru. Je možné zrychlovat a zpomalovat 

tempo, použít hudební doprovod, při jeho přerušení hru zastavit. 

Rytmická chůze, vyhýbat se, nevrážet do nikoho, nesrazit se, při říkadle: 

 

Jdeme, jdeme, kudy chceme,  

pěkně my se rozejdeme, 

jeden tam, druhý sem,  

pěkně my se rozejdem. 

 

Důležité je, aby děti začaly s říkadlem a s říkadlem taky skončily = děti pociťují začátek a 

konec (v matematice dolní a horní mez) 

Některým dětem vyhovuje rytmizovat z místa, než se rozejdou = pohupovat se nejprve na 

místě, ještě dříve než se začne říkat básnička, aby bylo možné na začátek básničky vykročit. 

Je dobré to trénovat oběma způsoby (naostro i z místa) 

Děti si cvičí sledování rytmu a zároveň sledování více pohyblivých orientačních bodů. 

Pokud toto nerozvíjí, nedokážou si v matematice spojit pohyb bodů (auto jelo z bodu A do 

bodu B a kde se potkalo s autobusem, ....) nebo předpovídat jestli stihne přejít silnici než 

dorazí auto, nebo nevidí, že auto jede z boční ulice a vůbec problémy s odhadem vzdálenosti. 

 

Koordinace pohybu: Jsou děti, které neumí koordinovat v chůzi pohyb rukou a nohou 

(= neumí střídat pohyb rukou a nohou). To lze nacvičit pouze s těžšími předměty v rukou 

(např. PET lahve naplněné vodou), které budou vahou přehoupávat rytmicky paže. 

 



Ve dvojici 

Děti si vytvoří dvojice a postaví se naproti sobě. 

 

Ty a já, my jsme dva,  ukazujeme v rytmu ukazovákem na kamaráda a na sebe 

procházíme se.  chytnout se za ruce a chodit spolu 

Ty a já, my jsme dva,  ukazujeme v rytmu ukazovákem na kamaráda a na sebe 

procházíme se.  chytnout se za ruce a chodit spolu 

Teď mi podej pravou,  podáme si s dvojicí pravou ruku a pustíme 

teď mě podej levou   podáme si levou ruku 

a ty mě podej obě dvě   přeběhneme k jinému kamarádovi a chytíme ho za obě ruce 

a zatočíme se.   točíme se s vyměněným kamarádem 

hned opakujeme několikrát 

 Pozn.: pokud děti nevědí, která je pravá a která je levá ruka říkáme: Teď mi podej jednu ruku 

a teď mi podej druhou. Důležité je zachovat křížení. 

 

Bouda 

Nácvik prostorové orientace v nezvyklé pozici, sledování více pohyblivých orientačních bodů 

ve ztížené poloze. 

Děti jsou ve dvojici. Jeden z dvojice stojí s rozkročenýma nohama = bouda, druhý sedí na 

kolenou mezi rozkročenýma nohama kamaráda = pes v boudě. Na pokyn (jakýkoliv 

domluvený signál) psi vyběhnou z boudy a běhají po prostoru (po čtyřech s nataženýma 

nohama). Na další smluvený signál se psi musí vrátit zpět do své boudy. Pak se děti vymění. 

Obměna: psi vyběhnou na začátek básničky a musí se vrátit na konec básničky zpět tak, aby 

při dořeknutí posledního slova byli v už boudě  

= předvídání konce, odhad časoprostorové vzdálenosti 

 

Pejsek v dešti 
Prší, prší velké kapky, vyběhnout z boudy 

pejsek už má mokré tlapky. 

Kam se půjde usušit? 

V boudě má svůj malý byt. zaběhnout do boudy 

 

pro starší děti pokračování 

Má tam sucho, teplíčko, dítě, které dělá boudu hladí pejska po zádech 

stočí se tam v klubíčko. pejsek si lehne 

Kapky na strop bubnují, stojící dítě pleská rukama do stehen 

za chvilku už pejsek spí. kapky dál bubnují na „spí“ přestanou, pejsek zavře oči 

 

Klokánek 

To samé co bouda. 

Děti jsou ve dvojicích. Jeden je klokanice maminka, sedí na zemi s rozkročenýma nohama. 

Druhý je klokánek, sedí u maminky před ní mezi nohama. 

 

Klokánek, klokánek, vyběhnout od maminky 

maminčin je schovánek, 

jak uvidí lišku, 

hned je u ní v bříšku sednout si k mamince 

 



Ráček 

Děti stojí ve dvojici naproti sobě, drží se za ruce. Jeden z dvojice má za kalhoty zasunutý 

šátek. 

 

Leze ráček přes potůček, jedno dítě ve dvojici jde dopředu, druhé couvá 

leze ráček přes potok. opačně - zpět 

Pojď má milá, chytnem ho jedno dítě ve dvojici jde dopředu, druhé couvá 

do šátečku bílého (za ocásek) zpět 

po ukončení básničky se snaží dítě ve dvojici bez šátečku vzít ho druhému dítěti 

 

Trojice 

rozvoj kombinace = zárodek permutací a výměny proměnných ve vzorcích, rozvoj prostorové 

orientace, projektování v prostoru. 

Trojice dětí stojí za sebou ve vláčku, drží se za ramena. Vyjíždějí na začátek říkačky, zastaví 

se na konec říkačky. První je lokomotiva a vede děti. 

  

Vláček motoráček 

Jede vláček motoráček, 

jede, jede do zatáček, 

hú, hú, hú, 

vláček už je v tunelu. 

 

Děti se zastaví a dostanou pokyn vyměnit si mezi sebou pozici ve vlaku tak, jak ještě nejely. A 

jede se dál, můžeme použít druhou sloku a tyto dvě mezi sebou střídat tak dlouho dokud se 

děti ve vlaku nevystřídají na ve všech variantách (při 3 dětech ve vlaku je to 6 jízd přičemž 

platí, že každý musí vystřídat každou pozici ve vlaku 2x – děti si pamatují kolikrát byly první 

lokomotiva a kolikrát poslední vagón = emoční záležitost, prostřední vagón si nepamatují) 

 

Jede vláček motoráček, 

jede, jede do zatáček, 

hú, hú, hú, 

vláček vyjel z tunelu. 

 

Skupina dětí 

Pohybová hra. Práce s podmínkou, prostorová orientace. Reakce na správný signál se 

sledováním řečového projevu. 

Děti leží na zemi na břichu. Učitelka zadá podmínku = koho klepnu pomlázkou např.: 2 krát 

vstane a zapojí se za mě do hada. Koho klepnu méněkrát, či vícekrát zůstane ležet a po 

doříkání říkačky ho budeme honit. Po dobu odříkávání říkanky učitelka chodí okolo dětí a 

klepe je pomlázkou po zádech. Děti reagují podle zadání. Koho klepně 2 krát vstává a 

zapojuje se za ruce k učitelce do hada, ostatní po ukončení říkačky vstávají a utíkají. Říkačka 

je v této hře brána jako časový prostor pro plnění podmínky. 

Dynovačka z proutí, 

vine se a kroutí, 

pentličky jsou na ni bílé, červené. 

Ten, kdo skákat nechce, 

švihne po něm lehce, 

pak ho po trávníčku pěkně prožene. 

 



 

 

Záznam choreografie 

U dětí v předškolním věku je možné rozvíjet prostorovou orientaci i pomocí záznamů 

choreografií pohybových her ve 3D modelu. Využíváme pro to jakoukoliv desku a figurky 

(kamínky, dřívka), které rozestavujeme na desce = prostor třídy. Figurky mám, 

zaznamenávají rozestavění dětí a orientačních bodů. Děti mohou buď zaznamenávat 

proběhlou choreografii (znázornit orientační body) či naopak vymyslet si ji (určit orientační 

body na ploše) a potom ji podle rozestavění zrealizovat v prostoru. 

Některé děti potřebují nejprve pohybovku vidět a pak jsou teprve schopné výkonu (a to u 

těchto dětí platí i pokud se jede na výlet nebo se má dělat jakákoliv jiná aktivita – pořád se 

ptají, co bude, jak to bude, potřebují popis než se to stane) = jedná se o nejistotu nikoliv o 

nechopnost – jim ukázka pohybů ve 3D pomáhá. 

Plánky ve 2D nákresu jsou ze začátku těžké a musí se cvičit. Dobré tvořit schémata na papír. 

Např.: Jak se dneska posadíme děti, když víte, že jsem na plánku označená jako černá tečka? 

 

 

 

 

 

 

Dále si můžeme vytvořit schémata počátečního rozestavění pohybových her (které jsme si 

nejprve ukázali na 3D modelu). Děti by po ukázání měly vědět, o jakou hru se bude jednat a 

postavit se do základního postavení (např.: vláček, zajíček, chodí Pešek, aj.) 

 

Děti s ADHD nezvládají ani 3D ani 2D vyznačení. 

 

Důležité je klást dětem otázky (je tohle kruh? atd.). Děti by měly umět vidět a opravit chyby 

(= znamená to umět chyby přijmout), což je právě možné ve 3D modelu.  

Děti, které toto neumí nebo nerozvíjí, nejsou ve škole schopné vidět chybné řešení nebo nejsou 

schopné opustit své přání směrem k realitě (pokud je podle něj šiška kruh, tak to tak bude, 

nebude schopné přijmout jiné vysvětlení ani po očividném důkazu). Jedná se většinou o děti, 

za které plánují rodiče, musí vše být podle nich a ne podle dítěte. 

 

Cvičení na místě – rozcvičky 

Při rozcvičkách používat říkadla a ukazovat logicky podle slov (tráva roste = ukazujeme 

rukama zdola nahoru, protože to tak ve skutečnosti je) 

V tureckém sedu (zajistit narovnání páteře) = rozvoj kombinatoriky 

učitelka začne např.: ruce dáme na kolena, na zem, na ramena – děti pohyby opakují 

vyzve děti, aby vymyslely sestavu o třech pohybech jinak, a cvičí se podle dítěte, které je 

vyzváno k předvedení. 

Ostatní děti potom hledají různé varianty, které ještě nebyly (jsou zapojené, cvičení je baví)  

 

Dále můžeme pohyby zaznamenávat pomocí symbolů na papír a podle toho cvičit. Na 

symbolech se děti společně domluví (např.:     = rukama o zem, - = rukama o stehna, x = 

tlesknutí, aj.) Děti si mohou před cvičením zaznamenat na papír svoji, krátkou sekvenci 

pohybů a děti ji pak společně předvádějí (záznam je dobré dělat na bílý papír a černou 

fixou = je lépe viditelná pro ostatní, dítě nemusí vynakládat pozornost na vedení linky, ale 

může se soustředit na kombinování znaků; lze provádět záznam na měkčí podložce – lehký 



přítlak; barevný záznam není vhodný pro emocionální zatížení = děti se nesoustředí na čtení 

znaků, ale na barvu, která se jim líbí a odvádí tak jejich pozornost – stejné jako u barevného 

sudoku) 

 

Příklad záznamu cvičení:                                 X  X 

 

Zrcadlení pohybů při cvičení v kruhu je pro děti náročné.  

Děti, které jsou pohybově méně obratné si při cvičení posadit vedle sebe. 

Vynechat v názvosloví pravou a levou stranu (nácvik pravé a levé strany provádět tak, že cca 

2 -3 měsíce mluvíme pouze o pravé straně, ruce a levou nazýváme jako tu druhou, až zafixují 

pravou pojmenováváme levou). Levou a pravou stranu též neuvádět v kontextu s točením 

(jinak se točí člověk sám a jinak v kruhu v držení s druhým) 

 

Prstíkové rozcvičky s říkankou – kombinatorika, jemná morotika, u dětí povzbuzovat různé 

způsoby 

základní poloha = turecký sed 

Každá ruka malá, zvednout jednu ruku z kolene 

ráda by si hrála, zvednout druhou ruku z kolene 

každý její prstíček, hýbat prstíky 

palec i ten malíček spojit prsty obou rukou k sobě, nebo spojit pouze palce a malíčky 

 

Hádej, hádej tatíčku, rozevírat a zavírat prsty do dlaně, obě ruce současně = blikat 

kolik já mám prstíčků, 

ukaž ručku, spočti hned, blikat střídavě 

jako já máš prstů pět. rozevírat prsty postupně do vějíře = od palce po malíček 

 

Jedna ruka na nanuka, turecký sed, vysouváme ruku za zády a ukazujeme dlaň a schováme 

zpět 

druhá ruka na cukroví, vysouváme druhou a schováme zpět 

třetí ruka, kde je kdo ví, opřeme se rukama za zády o zem a nadzdvihneme zadeček, nohy 

natažené 

kam se asi schovala? opakujeme nadzdvihnutí 

Spočítáme si je znova, znovu turecký sed a ruce za záda 

ať se slova procvičí, 

jedna ruka, druhá ruka, vysuneme jednu ruku a druhou ruku 

to jsou ruce klučičí (holčičí) zatleskáme 

 

Orientace v rovině 

V jedné řadě jdeme dopředu na říkanku, pak se otočíme a vracíme se zpět na říkanku na místo 

odkud jsme vyšli. Důležité je zachovávat rytmus říkanky, pak se podaří vrátit se na stejné 

místo. Učíme děti zvládat opačný směr (početní řady od jedné, ale i k jedné) 

 

Umím chodit pomaličku, vyjdeme dopředu 

umím si hrát na trávníčku. 

otočit 

Umím chodit jako rak vyjít zpět 

Věřte mi to, je to tak! 

 



Levá, pravá, levá pravá, dopředu 

tak se chodí do světa, 

otočka 

kdo to splete můj ty světe, jdeme zpět 

to je velký popleta. 

otočka 

Levá, pravá, levá, pravá, dopředu 

ze schodů i ze vrátek, 

otočka 

kdo to splete můj ty světe, jdeme zpět 

nevrátí se nazpátek. 

 

Když děti zvládají obrátky, můžeme je nechat couvat – těžké nevypadnout z rytmu při 

soustředění se na chůzi vzad. 

 

Ve dvou řadách – nutný oční kontakt, možné i proplétání dětí = nácvik matematických 

funkcí 

 

My jsme se k vám přišli ptát 

hra tzv. škádlivá 

děti stojí ve dvou řadách naproti sobě. 

 

My jsme se k vám přišli ptáti, první řada vyjde k druhé řadě, zastavíme se před ní 

umíte-li ...(zatleskati, zadupati, zapískati,...) provedeme 

my jsme se k vám přišli ptát  první řada couvá zpátky tam, kde stála 

umíte-li ...(zatleskat, zadupat, zapískat,...) provedeme společně s druhou řadou. 

Po té vychází druhá řada a vymýšlí si svůj úkol. Několikrát opakujeme. 

 

Ouvej 

škádlivá hra 

Děti jsou rozděleny na dvě skupiny, které stojí v zástupech. Jedna skupina dává otázku, druhá 

na ni odpovídá. Střídají se. Při textu jdou v zástupu za prvním a předstírají kulhání. Když 

mluví druhá skupina, stojí na místě. 

 

Ouvej, pojď domů 

Ouvej, nemohu, 

ouvej, procopak, 

ouvej pro nohu, 

ouvej co je s ní, 

ouvej trn je v ní, 

honem si ho, honem si ho, honem si ho vytáhni – obě skupiny v zástupu poskakují 

 

Hry s hudebními nástroji 

 

Xylofon – nechat pouze 3 kameny 

 

Hra televize – učitelka zahraje na tři kameny (3 údery). Toto je moje televizní znělka. Kdo 

zahraje jinou = sluchová paměť, hledání kombinací 

 



Stoupající + klesající řada = hrajeme na xylofon stupnici nahoru i dolů, děti zvedají ruce 

nebo si stoupají a naopak = rytmus k podpoře početních řad + odhad – čím kratší panel, tím 

vyšší tón 

 

Co to je? – po xylofonu necháme běhat kuličku, váleček, přejíždíme kostkou, děti poznávají, 

co se hýbe na xylofonu. 

 

Experimentování s tóny = 4x ťukni, jde to i jinak? Děti vymýšlejí jak jinak by zahrály 4x 

ťuknutí přičemž nejde o rozlišení tónů, ale o dynamiku úhozů 

 

Hry se třemi hudebními nástroji 

- součinnost, repetice, pravidelnosti (i v matematice např. násobení) 

- bez rytmizace chybují děti v násobilce i při dělení 

 

nástroje: např.: bubínek, xylofon, tamburína 

Děti hrají nejprve postupně = bouchne bubínek, potom xylofon, potom tamburína, 

pak všichni najednou 

potom děti hledají kombinace, jak by mohli nástroje zaznít jinak (např.: jeden dvakrát, ostatní 

jednou; všechny dvakrát,....) 


