
Příloha 1 

 
Soubor cvičení pro rozvoj motoriky a 

percepčních schopností u dětí 

s vývojovou dysfázií 

  



1. HRUBÁ MOTORIKA 
 

1.1. Hra na robota 

Je robot správně nastavený? Dávejte dítěti různé povely. Začínejte těmi nejjednoduššími a 

postupně jsou těžší a těžší.  

 Zvedni prvou ruku 

 Sedni si 

 Postav se na levou nohu 

 Skákej na obou nohách 

 Levou ruku dej dopředu 

 Zvedni pravou nohu i ruku 

 Šáhni si levou rukou na levé koleno 

 Šáhni si pravou rukou na levé ucho 

 Polož si levou ruku na pravé koleno 

 

 

 

 

1.2. Hoď míčky do koše 

 

 

 

 

 

 

  

Připravte si několik malých míčků. Koš nejprve 

umístěte hned před dítě, aby se do něj bez problému 

trefilo. Postupně vzdálenost zvětšujte a pozorujte, 

z jaké vzdálenost se dítě ještě trefí do koše. 



Namalujte si na zem panáka. Dítě skáče po 

jedné noze, ale tam kde jsou dvě políčka 

vedle sebe, skočí na obě. Na hlavě panáka se 

dítě otočí a skáče zpět. Zkoušíme po pravé i 

levé noze. 

Napněte dítěti na zemi šňůru a nechte ho ji přejít na druhou stanu jako po kladině. Udrží rovnováhu 

a nespadne mimo kladinu?  

1.3. Skákání panáka 

 

  

 

  

 

 

 

1.4. Chůze do rytmu 

 

Najděte doma něco, na co by se dalo bubnovat.  

Bubnujte chvíli úplně pomalu, chvíli hodně rychle 

a chvíli zase o něco pomaleji.  

Dítě se snaží chodit do rytmu zvuku bubnu. 

 

 

1.5. Přejít po čáře 

     

   

 

 

  



1.6. Přeskočí snožmo nízkou překážku 

 

 

 

 

 

 

2. JEMNÁ MOTORIKA 
 

2.1. Mačkání papíru 

2.2. Navlékání korálků 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vezměte si barevné papíry a nechte dítě, aby jednotlivé papíry zmačkalo do co nejmenších kuliček. Potom 

si můžete dát kuličky na kraj stolu a dítě fouká do kuliček tak, že se nosem nadechne a pusou co nevíce 

foukne do kuličky. Udáte si tak takový závod. Která kulička bude nejdál? 

 

Udělejte dítěti malou překážkovou 

dráhu. Položte na zem malý 

schůdek, krabici nebo něco 

podobného. Dokáže přeskočit 

překážku snožmo? 

Nechte dítě navléci si třeba náhrdelník 

z korálků. Zadání může být takové, že 

bude vždy jeden korálek červený, 

druhý modrý a tak stále dokola. 



2.3. Zapínání zipů a knoflíků 

 

 

 

 

2.4. Šroubování víčka 

 

2.5. Motání klubíček 

 

 

 

 

 

2.6. Zamykání 

 

 

 

 

  

Dokáže si dítě zapnout např. svetr na 

knoflíky? A bundu na zip?  

Nechte dítě zavírat a otevírat láhev. Ví, na kterou stranu má šroubovat, aby ji zavřelo a naopak? 

Najděte doma klubíčko vlny a udělejte 

třeba závody. Kdo bude mít klubíčku 

rychleji namotané? 

Dejte dítěti klíček a nechte ho, aby se jím nejprve 

trefilo do klíčové dírky a potom aby se naučilo, na 

kterou stranu dveře odemkne a na kterou je zamkne.  



Hru Mikádo si buď můžete za pár korun koupit 

v hračkářství, nebo si ji můžete vyrobit doma sami. Stačí 

vzít špejle a nabarvit je různými barvami. Špejle potom 

rozhodíte na stůl tak, aby byly z části přes sebe: Po jedné 

berete špejle ze stolu tak, aby se ostatní vůbec nehnuly. 

Pokuste se jednotlivé špejle brát pouze palcem a 

ukazováčkem. 

 

2.7. Mikádo 

 

 

 

  
 
 
 

3. GRAFOMOTORIKA 
3.1. Rozcvičení prstů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prsty se pozdraví 

Každý prst prvé ruky se postupně pozdraví 

s palečkem. Nejdříve palec s ukazováčkem, potom 

s prostředníčkem, s prsteníčkem a nakonec 

s malíčkem. To samé zkusíme na levé ruce a 

nakonec obě dvě dohromady. 

Hra na klavír 

Dáme si nejdříve pravou ruku na kraj stolu. Ťukáme 

postupně palcem, ukazovákem, prostředníkem, 

prsteníčkem a malíčkem. Ťukání můžeme 

zrychlovat. Potom zkusíme to samé na levé ruce a 

potom na obou. 



3.2. Dráha 

Nejprve si dráhu umísti tak, aby tvořila ležatou osmičku. Na dráze začni uprostřed. Udělej si 

tam pastelkou puntík, tam autíčko vyjíždí. Nejprve jede doprava nahoru, dál pokračuje 

v osmičkové dráze. Až doje do cíle. Vezmi si jinou pastelkou a dalším autíčkem se pokus jet 

ve stejně stopě, jako jelo předchozí auto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.3. Dokreslení obrázku 

 
 

 

  



3.4. Dokresli nejprve rovné a potom šikmé čáry 

 
 
  
  



3.5. Dokresli a vybarvi obrázky 

  
 
 

  



3.6. Pospojuj body a řekni, co vzniklo za obrázek? 
 

 

 
 

  



4. OROMOTORIKA 
 

4.1 Olizování horního rtu 

 Otevřít ústa a špičkou jazyka olíznout horní ret 

4.2 Olizování spodního rtu 

 Otevřít ústa a špičkou jazyka olíznout spodní ret 

4.3 Jazyk vodorovně před ústa 

 Otevřít ústa a jazyk držet před ústy ve středové linii 

4.4 Jazyk čistí vnitřní stranu zubů 

 Otevřít ústa a špička jazyka olízne vnitřní stranu horních i spodních zubů 

4. 5 Ťuknout špičkou jazyka za horní řezáky 

 Otevřít ústa a špička jazyka ťukne za horní řezáky 

4.6 Boule nalevo 

 Ústa zůstávají zavřená, jazykem zatlačíme do levé tváře a vytvoříme tak bouli 

4.7 Boule napravo 

 Ústa zůstávají zavřená, jazykem zatlačíme do pravé tváře a vytvoříme tak bouli 

4.8 Špička jazyka se dotkne horního rtu 

 Otevřeme ústa a špičku jazyka udržíme uprostřed horního rtu 

4.9 Jazyk k bradě 

 Otevřeme ústa a špičkou jazyka se snažíme dotknout brady 

4.10 Jazyk vpravo – vlevo 

 Otevřeme ústa a pohybujeme jazykem z levého koutku do pravého a naopak 

  



5. SLUCHOVÁ PERCEPCE 
 

5.1. Lokalizace sluchu 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Rozlišení slova s vizuálním podnětem 

Na obrázcích jsou slova, která se liší jedním fonémem (pes-les, koza-kosa, křída-třída, miska-

myška). Dítěti řekneme vždy jedno slovo z dvojice a dítě vybere správný obrázek. Pozná, 

kterou hláskou se slova liší? 

 

      PES LES 

 

 

 

 

 

 

        

  

Dítě se postaví doprostřed místnosti a zavře oči nebo si je 

zaváže. Vezmeme si zvoneček, bubínek nebo cokoli jiného, 

co vydává zvuk. Zvoníme ve všech různých směrech od 

dítěte – před ním, za ním, vedle něj, nad ním, pod ním atd. 

Dítě musí vždy ukázat tam, odkud zvuk vychází. 

 



      KOZA KOSA 

 

 

 

 

 

 

 KŘÍDA TŘÍDA 

 

 

 

   

  

 

 MISKA MYŠKA 

 

 

  



5.4. Rozlišení slov bez vizuálního podnětu 

Stejně jako u předchozího cvičení máme vždy dva pojmy, které se liší jednou hláskou. Teď už 

je cvičení o něco těžší, protože už k pojmům nemáme obrázky. Řekněme dítěti dvojici slov a 

dítě nám řekne, která hláska je jiná a popíše nám daná slova.  

 

B,P,M V,F C,S,Z Č,Š,Ž D, T, N 

buk – puk vlek – flek koza – kosa šije – žije dým – tým 

bál - sál váha – váhá mísa – míza žabka – čapka data – vata 

mouka – louka fouká – houká sebe- zebe šaty – paty dole – pole 

pije – myje zoufá – zouvá miska – myška šátek – pátek tudy – dudy 

pije – bije  pás – pár pláč – pláž dám – rám 

bláto – dláto  pás – pas bučí – buší vata – vana 

  noc - nos leží - letí  

 

  

K, G J L, R, Ř Ď, Ť, Ň H, CH 

kost – host jáma – dáma horký – hořký míň – mít had – sad 

guma – puma jedna- bedna lupen – pupen dělo  - tělo houká – souká 

květ – svět jih – líh láme – dáme laťka – laňka chata - pata 

křída – třída jídlo – sídlo  koně – kotě chyba – ryba 

gáza – váza jahoda - lahoda   chobot – robot 

gatě - latě    hodina – rodina 

kůže - může    hluk - kluk 



5.5. Kolik slabik? 

Říkejte dítěti postupně jednotlivá slova a nechte ho, aby vytleskalo slabiky. Začněte od 

jednodušších slov, tedy od těch, které mají méně slabik. Potom si můžete na kolečkách okázat, 

kolik slabik každé slovo má. 

Jednoslabičná slova: Pes, les, ves, kos, list,  

Dvojslabičná slova: Prase, kolo, sešit, tužka, konev 

Trojslabičná slova: Babička, dědeček, maminka, tatínek, žížala, polštářek, lízátko 

Čtyřslabičná slova: nejmilejší 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Analýza a syntéza 

Vyhláskujte slovo, např. P-E-S. Dokáže vaše dítě rozluštit, které slovo se v těchto hláskách 

schovává? A pozná, na které písmeno toto slova začíná, případně končí? Postupně zkoušeje 

s těžšími slovy.  

Zkuste i naopak, jestli dítě dokáže samo slovo vyhláskovat. Pozná, které písmeno je na začátku 

a které na konci slova?  

  

1 2 3 4 
 



6. ZRAKOVÁ PERCEPCE 
6.1. Bludiště 

Pomůžeš nají myšce cestu k sýru? 

 

  



6.2. Puzzle – zraková analýza a syntéza 

Obrázek rozstříháme na několik dílů jako puzzle. Nejdříve začneme s jednodušeji a obrázek 

rozstříháme na dvě části, potom na čtyři části. Máme před sebou ještě jeden úplně stejný 

obrázek jako předlohu. Necháme dítě skládat dílky přímo na obrázek předlohy. Dále můžeme 

zkusit rozstříhat a poskládat obrázky z více dílků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.3. Tvary a barvy 

Máme před sebou malá a velká kolečka, malé i velké čtverce a malé i velký trojúhelníky ve 

čtyřech barvách – modrá, žlutá a zelená a červená. Nechtě dítě obrázky vystřihnout a potom 

obrazce roztřídit: 

 Podle barev 

 Podle tvarů 

 Podle velikosti 

 Podle tvaru a velikosti 

Dále nechte dítě využít svou fantazii a nechte ho z kostiček něco postavit. 

  



 

 

  



6.4. Odlišný obrázek v řadě 

6.4.1. Výrazně odlišný obrázek v řadě 

 

(Bednářová, Šmarádová, 2015, s.100) 



6.4.2 Odlišný obrázek jiné velikosti v řadě 

(Bednářová, Šmarádová, 2015, s.101) 

 



6.4.3 odlišný obrázek v řadě lišící se horizontální polohou 

 

(Bednářová, Šmarádová, 2015, s.103) 

  



6.4.3 odlišný obrázek v řadě lišící se detailem 

(Bednářová, Šmarádová, 2015, s.104) 

 



6.4.4. Odlišný obrázek v řadě lišící se vertikální polohou 

 

(Bednářová, Šmarádová, 2015, s.106) 

  



6.4.5. Dva shodné obrázky v řadě 

 

(Bednářová, Šmarádová, 2015, s.107) 

 

  



6.5. Zapamatuj si obrázek 

Dáme dítěti tři obrázky a necháme ho, aby si je dobře prohlédlo. Po chvíli obrázky schováme a 

dítě nám zopakuje, co na obrázcích vidělo. Postupně přidáváme víc a víc obrázků. Kolik si jich 

zapamatuje na příklad z pěti nebo deseti?  

 

 

 

 

  



6.6. Najdi rozdíly 

Vedle sebe máš dva stejné obrázky. Když se na ně ale podíváš pořádně, zjistíš, že se v pár detailech 

liší. Kolik je na obrázku rozdílů?  

 



ZÁZNAMOVÝ ARCH 

 

 Hrubá motorika 

 Cvik Zvládá Spíše 

zvládá 

Spíše 

nezvládá 

Nezvládá Poznámky 

1.1. Hra na robota      

1.2. Míčky do koše      

1.3. Panák      

1.4. Chůze do rytmu      

1.5. Přejít po čáře      

1.6. Přeskočit snožmo      

 

  Jemná motorika  

 Cvik Zvládá Spíše 

zvládá 

Spíše 

nezvládá 

Nezvládá Poznámky 

2.1. Mačkání papíru      

2.2. Navlékání korálků      

2.3. Zapínání knoflíků, zipu      

2.4. Šroubování láhve      

2.5. Motání klubíček vlny      

2.6. Zamykání      

2.7. Sbírání palcem a 

ukazovákem/mikádo 

     

 

  



 Grafomotorika 

 Cvik Zvládá Spíše 

zvládá 

Spíše 

nezvládá 

Nezvládá Poznámky 

3.1. Rozcvičení prstů      

3.2. Dráha      

3.3. Skoky      

3.4. Čáry      

3.5. Dokresli obrázky      

3.6. Spoj body      

 

 Oromotorika 

 Cvik Zvládá Spíše 

zvládá 

Spíše 

nezvládá 

Nezvládá Poznámky 

4.1. Olizování horního rtu      

4.2. Olizování spodního rtu      

4.3. Jazyk vodorovně před ústa      

4.4. Jazyk čistí vnitřní stranu 

zubů 

     

4.5. Ťuknout špičkou jazyka za 

horní řezáky 

     

4.6. Boule nalevo      

4.7. Boule napravo      

4.8. Špička jazyka se dotkne 

horního rtu 

     

4.9. Jazyk k bradě      

4.10. Jazyk vpravo - vlevo      

 



 Sluchová percepce 

 Cvik Zvládá Spíše 

zvládá 

Spíše 

nezvládá 

Nezvládá Poznámky 

5.1. Lokalizace zvuku      

5.2. Rozlišení slova s vizuálním 

podnětem 

     

5.3. Rozlišení slova bez 

vizuálního podnětu 

     

5.4. Kolik slabik?      

5.5. Analýza a syntéza      

 

 Zraková percepce 

 Cvik Zvládá Spíše 

zvládá 

Spíše 

nezvládá 

Nezvládá Poznámky 

6.1. Bludiště      

6.2. Puzzle      

6.3. Tvary a barvy      

6.4.1 Výrazně odlišný obrázek 

v řadě 

     

6.4.2 Odlišný obrázek jiné 

velikosti v řadě 

     

6.4.3 Odlišný obrázek v řadě 

lišící se horizontální 

polohou  

     

6.4.4 Odlišný obrázek v řadě 

lišící se detailem 

     

6.4.5 Odlišný obrázek v řadě 

lišící se vertikální polohou 

     



6.4.6 Dva shodné obrázky v řadě      

6.5 Zapamatování si obrázků      

6.6. Rozdíly      
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https://www.alza.cz/hracky/woody-zahradni-mikado-d5274587.htm?kampan=adpla-hr_obecna_na-ven_medium_c_9062893_1o6_HRAif7245_~10620903581~&gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFo2ghIyEzfm4TAnQf6BWD4NWPAB5zaOjqg_taM6spsvcfiRPg646eQaAs69EALw_wcB


Příloha 2 
 

Informovaný souhlas rodičů 

 
Jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a studuji obor Speciální pedagogika. 

Píší bakalářskou práci na téma „Rozvor motoriky a percepčních schopností u dětí s vývojovou 

dysfázií“. Má práce obsahuje soubor cvičení na rozvoj motoriky a percepčních schopností a 

cílem práce je ověřit přínos tohoto souboru cvičení pro děti s vývojovou dysfázií. Tímto vás 

žádám o souhlas, že se vaše dcera/váš syn absolvuje cvičení na rozvoj motoriky a percepčních 

schopností a že autorka práce (Kateřina Novotná) může anonymně využít výsledky tohoto 

cvičení ve své bakalářské práci. 

 

 

Souhlasím/nesouhlasím, aby má dcera/můj syn ………………………………., narozen/a dne 

…………………………… absolvoval/a cvičení na rozvoj motoriky a percepčních schopností. 

Dále souhlasím/nesouhlasím, že bude průběh práce dítěte, včetně výsledku, anonymně uveden 

v bakalářské práci Kateřiny Novotné.  

 

Dne…………………………   Podpis ……………… 


