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ABSTRAKT: 

Využití pohybových her v přírodě jako součásti ozdravného programu. Pomocí 

dotazníku a osobního rozhovoru zjišťuji, jak jsou v praxi mateřských škol využívány 

Pohybové hry v přírodě, dále pak zda mají mateřské školy vypracován svůj ozdravný program 

a skrze jaké složky jej naplňují. Mé očekávání se potvrzuje, neboť se ukazuje, že většina 

mateřských škol svůj ozdravný program nemá, přesto však jednotlivé složky, jako je 

dodržování pitného režimu, pravidelný pobyt venku, preventivní cviky pro správné držení těla 

relaxační cvičení apod., do svého každodenního programu zařazují. Pohybové hry v přírodě 

Jsou dle možností využívány, ne však přímo v souvislosti s ozdravným programem. 
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Úvod 

Ve své práci se budu zabývat, jak je patrno již z názvu, pohybovými hrami 

v přírodě a možnostmi jejich využití v ozdravném programu. Toto téma jsem si vybrala 

především proto, že mám poměrně bohaté zkušenosti z této oblasti z nejrůznějších akcí 

v přírodě s dětmi předškolního věku. ať to byly školy v přírodě, letní, ale i zimní tábory 

a pobyty v přírodě nebo jen kratší výlety do přírody. 

K přírodě mám od dětství velmi blízko a hraní her v přírodě jsem vždy měla 

velice ráda. Proto jsem také vždy považovala za vhodné, ba žádoucí a potřebné vodit 

děti do přírody a umožnit jim totéž. Myslím, že je to dobrý způsob, jak přírodě 

porozumět, naučit se ji vnímat, ctít ji a mít ji rád. 

Pokusím se prokázat souvislost mezi pohybovými hrami a ozdravným 

programem a navrhnout možnosti jejich využití v ozdravném programu. Tedy obecněji 

vzato, upřesnit souvislosti pohybových her se zdravím vůbec. Proto se zde nabízí 

možnost skrze pohybové hry dětem ukázat správnou cestu, jak být zdravý a jak o své 

zdraví pečovat. 

V předškolním věku si dítě utváří postoje, přijímá normy a vytváří základy pro 

životní hodnoty. Pohybové hry v přírodě jsou jednou z možností, jak dětem nenásilně 

tyto hodnoty vštěpovat. 

Nebudu dlouze rozepisovat, jak jsou právě tyto hodnoty v dnešní 

přetechnizované době opomíjeny a jak je potřebné a zároveň obtížné jim děti učit. 

Dnešní děti mají rády pohodlí a možná proto mají k přírodě dost daleko. Je přeci značně 

nepohodlné cestovat někam vlakem a tam se trmácet několik kilometrů lesem, být celý 

umazaný, a to vše bez svého oblíbeného počítače či televizního programu. 

Hry v přírodě, a to v jakémkoli věku, mají opravdu mnoho pozitivních vlivů. 

Díky jim se můžeme učil překonávat sama sebe, objevovat v sobě, ale i v druhých, 

dosud nepoznané hodnoty. Příroda sama, díky svému rozmanitému prostředí, vybízí k 

spontánnímu pohybu. Obzvláště u dětí předškolního věku je taková pohybová aktivita 

velice důležitá pro správný fyzický vývoj a rozvoj pohybových schopností a dovedností. 

Pobyt v přírodě má nesporně pozitivní vliv na naše zdraví. 
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Dále se pokusím zjistit a zmapovat, zda a v jaké míře jsou pohybové hry 

v přírodě využívány jako prostředek ozdravného programu v konkrétních mateřských 

školách na Praze 6. 

Nejprve jsem však v teoretické části shrnula obecné poznatky o ozdravných 

programech a teoretické poznatky o hrách a pohybových hrách. Důležitou součástí je 

také charakteristika předškolního věku a potřeba pohybu dítěte předškolního věku. 

Hry v přírodě hrajeme při různých příležitostech. Takových příležitostí není u 

pražských dětí bohužel, během školního roku mnoho. Jednou z takových příležitostí 

může být škola v přírodě. Proto je součástí práce návrh různých ozdravných činností a 

pohybových her v přírodě pro školu v přírodě. Dále také uvádím alespoň základní 

informace o organizaci škol v přírodě a k tomu se vztahující právní předpisy. 
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1 Ozdravný program a jeho aplikace v MS 

Obecně by se dalo charakterizovat, že ozdravný program je zaměřen na zdravý a 

spokojený vývoj dítěte, posilování imunitního systému a rozvíjení tělesného i duševního 

zdraví dětí. 

Tyto požadavky mohou být plněny a podporovány mnoha různými činnostmi, 

zásadami. Nazveme si jednotlivé prostředky pro potřeby práce jako „složky ozdravného 

programu". Vzhledem k tématu se budu věnovat především složkám, které souvisí 

s tělesnou výchovou a tělesným zdravím. Patří mezi ně například: 

pitný režim 

pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu 

pravidelné turistické vycházky a výlety do přírody 

školy v přírodě 

pohybové hry 

předplavecká příprava 

preventivní cvičení pro správné držení těla 

dechová gymnastika 

relaxační cvičení 

otužování 

Existuje samozřejmě mnoho dalších opatření, která pečují spíše o zdraví duševní 

či o zdraví obecně. Jsou to například různá opatření k prevenci vzniku alergií, využívání 

čističek vzduchu, horského sluníčka k desinfekci lůžkovin. Další jsou opatření v oblasti 

výživy. 

Zastavme se alespoň krátce u některých složek ozdravného programu a shrňme 

si, v čem spočívají, čím jsou prospěšné a jak je můžeme naplňovat a realizovat 

v mateřské škole. 
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1. 1 Pitný režim 

Ještě v nedávné době se o pitném režimu příliš nemluvilo, a aby si dítě neslo do 

školy láhev s pitím, bylo nevídáno. Dnes je snad již situace jiná a o potřebě pít 

dostatečné množství vhodných tekutin se ví a mluví poměrně často. 

Již nejmenší děti by si měly zvykat často a dostatečně pít. Dítě v předškolním 

věku by mělo vypít okolo 1,5 1 tekutin denně. V teplejších dnech a při zátěži je třeba 

příjem tekutin zvýšit. Záleží i na skladbě jídelníčku: pokud je základem zelenina, ovoce 

a mléčné výrobky, může být příjem tekutin formou nápojů o něco nižší (viz tabulka 

Obsah vody v potravinách). Příjem tekutin by měl být plynulý v průběhu dne. Důležité 

je však nejen množství tekutin, ale také jejich kvalita. Základem pitného režimu mají 

být nekalorické nápoje, hlavně voda, nejlépe minerální s nízkou až střední mineralizací, 

s vyváženým poměrem minerálů. Pro děti jsou nesmírně lákavé různé sladké nápoje, ty 

však, jak víme, neprospívají zdraví zejména chrupu a jsou příliš kalorické. 

Jaká jsou rizika nedostatečného příjmu tekutin? 

Nedostatek tekutin způsobuje dehydrataci organismu, což vnímají ze všeho 

nejdříve mozkové buňky. Proto dochází k bolestem hlavy, ve vážných případech při 

dlouhotrvající dehydrataci až poruchám psychiky. Akutní nedostatek tekutin se 

projevuje žízní (při ztrátě 2% tělesné hmotnosti), větší ztráty vody vedou k poklesu 

fyzické i psychické výkonnosti, pocitu slabosti, nevolnosti až křečím. Chronický 

(dlouhodobý) nedostatek tekutin má za následek stálou únavnost, pokles výkonnosti 

(často u sportovců) a samozřejmě větší pravděpodobnost vzniku ledvinových kamenů. 

Děti mohou mít horší školní výsledky, jsou podrážděné, perspektivně mají větší 

tendenci k onemocnění ledvin a močových cest. 

Obsah vody v potravinách (g/100 g): 

bramborové chipsy 2,3 

Sušenky 5 

Vlašské ořechy 5 

cornflakes 6 

ovesné vločky 13 

sušené meruňky 17 

rozinky 26 

Bageta 30 
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parmezán 30 zelené olivy 75 

džem 35 brambory 78 

čedar 36 jablko 84 

chléb 40 meruňky, mrkev 86 

Šunka 42-62 mandarinky 87 

hranolky 43 mléko, jogurt 88 

černé olivy 44 jahody 90 

Eidam 49 paprika 91 

Tuňák v oleji 52 meloun, rajčata, žampiony 94 

mozzarella 57 hlávkový salát 95 

Kuřecí prsa 71 okurka salátová 96,5 

Banán, vejce 74 

Co můžeme dělat v mateřské škole? 

Důležité je, aby měly děti možnost se kdykoli během dne napít, nejen u jídla a to 

i venku na zahradě, obzvláště v horkých dnech. Je vhodné pití dětem nabízet a 

připomínat, neboť v zaujetí různých činností si samy nevzpomenou, často si ani 

neuvědomí, že mají žízeň. Pro dítě předškolního věku je, jak známo, nejúčinnější, 

předáme-li mu veškeré nové a zásadní informace formou hry. Proto i v případě pitného 

režimu je vhodné využít motivačních prostředků, jako je např. vyprávění o potřebě 

vody pro kytičky, zvířátka a všechno živé, různé pohádky o vodě, nebo soutěže (např. 

mezi třídami, kdo vypije více vod za týden, získá nějakou prémii apod.). 

1. 2 Pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu 

Potřeba pravidelného pobytu venku je obzvláště v předškolním a mladším 

školním věku velmi důležitá. Je třeba zdůraznit, že nejde jen o pobyt venku v teplých 

obdobích, ale důležitý je i pobyt v chladnějším prostředí. 
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O potřebě pohybu na vzduchu za každého počasí v souvislosti s otužováním píše 

např. Pernicová a kol. (str. 6, 1993): 

„Pravidelná cvičení zejména ve volné přírodě a na hřišti podporuje adaptační 

schopnosti na horko a chlad. Takto adaptované dítě snáze odevzdá teplo vznikající při 

pohybu a naopak v chladu zabraňuje ztrátám tepla zvýšeným stažením cév. Nedochází 

pak k prochladnutí a eventuelně ani k proniknutí infekčních činitelů sliznicemi. Toto 

otužování vniká rychleji a je mnohem účinnější, pokud je spojeno s tělesnou činností." 

1. 3 Pravidelné vycházky a výlety do přírody 

Vycházkami a výlety do přírody doplněnými vhodnými činnostmi, zejména 

hrami, můžeme u dětí podnítit zájem o přírodu a o její ochranu, pomoci tak budovat 

dobrý vztah k přírodě. Důležitou stránkou je i cvičení vytrvalosti a překonávání sebe 

sama. V neposlední řadě chůze na vzduchu prospívá našemu tělu, zejména vnitřním 

orgánům, které jsou vlivem zátěže lépe prokrvovány. 

1. 4 Předplavecká příprava a výcvik 

Cílem plavání menších dětí je dát dítěti především radost z pohybu ve vodě. 

Plavání je výbornou zdravotní prevencí, při které dochází ke správnému usměrňování 

psychomotorického vývoje. Přirozeným pohybem dochází k protažení a posílení 

prsních, zádových a břišních svalů a posílení paží. Zároveň však učíme děti základním 

plaveckým dovednostem, jako je dýchání do vody, skoky do vody, orientace pod vodou. 

Další velkou úlohou plavání je také otužování celého organismu. Otužování má 

vedle zvyšování odolnosti proti nákazám i další výhody: stimuluje látkovou výměnu, 

aktivizuje organismus, zlepšuje chuť k jídlu a navozuje pohodu tělesnou i duševní. 

Ovšem aby otužování mělo pozitivní efekt, je důležitá pravidelnost a postupnost, tedy 

pozvolné zvyšování otužovacích procedur. Na prudké změny tedy pozor. Netrénovaný 

organismus může dostat šok (viz kap. 1. 8). 
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Různé plavecké styly napomáhají při rehabilitaci a při některých specifických 

potížích. Například kyfotickému zakřivení páteře napomáhají znakové způsoby, kdy je 

hlava přitisknutá na prsa, naopak při způsobu prsa je lépe, drží-li děti hlavu 

v prodloužení páteře, nikoli zvednutou. Kraulové způsoby, kde se uplatňuje rotace, jsou 

velice vhodné jako prevence skoliózy. Pružnost a pohyblivost páteře zlepšuje delfínové 

vlnění, pro začátečníky je vhodné válení sudů na hladině a různé přetáčení ve vodě. 

1. 5 Preventivní cvičení pro správné držení těla 

Nejprve si ujasněme, jak má vypadat správné držení těla: 

hlava vzpřímená, brada mírně přitažena k hrudi, osa šíje vertikální 

hrudník mírně vyklenutý, jeho osa vertikální, při pohledu ze stran není vidět 

lopatky 

břišní stěna zatažená 

osa celého těla při pohledu za strany je vertikální 

(Berdychová, 1982, str. 28) 

Bohužel již v předškolním věku se poměrně často setkáváme s vadným držením 

těla. Projevuje se hlavou nakloněnou dopředu, poklesem ramen, stažením ramen 

dopředu, plochým hrudníkem, zvětšenou hrudní kyfózou a odstávajícími lopatkami a 

případně i zvětšenou bederní lordózou. Tyto projevy v mládí většinou nedělají větší 

obtíže, ale velmi často mohou být v pozdějším věku příčinou značných obtíží. Proto je 

třeba věnovat jim dostatek pozornosti již v dětství. 

Pro nácvik správného držení těla volíme účinné vyrovnávací a přímivé cviky 

tak, aby děti protáhly, posílily nebo uvolnily příslušné svalové skupiny a tak vytvořily 

předpoklad k jejich žádoucímu tonu. Procvičujeme tak posturální svalstvo, tedy svaly, 

které se v největší míře podílejí na vzpřímeném postoji člověka. Je to svalstvo šíje, 

svaly zádové a prsní, bederní a břišní svaly, hýžďové svalstvo a svaly nohou, zejména 

zadní strany a dále pak svalstvo klenby nožní. 
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U přímivých a vyrovnávacích cviků je velmi důležitá přesnost provedení. 

S malými dětmi cvičíme nejčastěji v nízké poloze, v sedu, kleku nebo v lehu, abychom 

zajistili správné postavení pánve, které dítě ve stoji nezvládne. Dále platí zásada, že 

méně je někdy více. Lépe provést správně stejný cvik víckrát, než nepřesně cvičit 

mnoho různých cviků. (Berdychová, 1972, str. 37-39) 

Co dělat proti vadnému držení těla? 

dodržovat správný režim dne, dbát na poměr pohybu, spánku, práce, odpočinku 

- dbát na správnou výživu - dostatek bílkovin, vitamínů, minerálů, nízký obsah 

tuků a uhlohydrátů 

pohyb na čerstvém vzduchu a otužování (pohybové hry v přírodě) 

Mezi způsoby vadného držení těla zahrnujeme i vady chodidel, tedy ploché 

nohy, s nimiž se také setkáváme dosti často již v předškolním období. 

Příčiny vzniku plochých nohou jsou vrozené nebo získané. Mezi získané patří: 

předčasné stavění dětí. není-li pohybový aparát dostatečně zralý 

přílišné zatěžování - dlouhé časté stání, zejména u obézních osob 

chabé svalstvo, které není v dětství dostatečně aktivováno pohybem 

nevhodná obuv 

v dospívání a dospělosti přetěžování nadměrnou prací 

choroby kostí a kloubů - záněty, úrazy 

Ploché nohy se diagnostikují vyšetřením, které se nazývá palantogram nebo 

podogram. Jde o otisk chodidla a spočívá v tom, že při zatížení je vidět na otisku 

přitlačení klenby nožní k podložce. Je-li noha plochá, je zřetelně vyplněna větší část 

celého obrysu chodidla. 

Není tedy pochyb o tom, že již v předškolním věku je nutné péči o nohy věnovat 

dostatečnou pozornost. Rodina je zodpovědná především za péči v nejranějším dětství a 

Péči a starost o obuv. Zde je myslím na místě zmínit, že mnozí rodiče si neuvědomují, 

jak velký podíl na zploštění chodidel má právě nevhodná obuv. Tím myslíme jednak 
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nekvalitní „levné" boty, ale značnou škodu napáchá i chození v botách poděděných, 

které jsou již vytvarované podle jiné nohy. 

V mateřské škole pak můžeme na děti působit v otázce správných návyků, co se 

týče péče o nohy a boty, učit děti nejrůznější cviky na podporu klenby nožní a prevenci 

ploché nohy. Předkládáme je nejlépe nenásilně formou různých pohybových her a 

soutěží (viz kap.5. 5 . 2 ) . Dále pak je velmi vhodná v rámci prevence plochých nohou 

chůze naboso na měkčím povrchu - v trávě, písku apod. To však je možné pouze tehdy, 

je-li zaručena bezpečnost. Proto je nutné terén předem pečlivě prohledat, aby se 

eliminovala možnost zranění o ostré předměty. 

1. 6 Dechová gymnastika a cvičení 

V léčebné tělesné výchově rozumíme dechovou gymnastikou systém cviků 

zaměřených na mechaniku dýchání, porušenou nebo poškozenou patologickým či 

fyziologickým procesem. Dechová gymnastika není celkově tak namáhavá jako léčebná 

tělesná výchova (LTV), proto se může uplatnit i tam, kde jsou těžší cviky LTV 

kontraindikovány. 

Dechová cvičení doprovázená pohyby hlavy a krku, hrudníku, pánve a končetin 

významně působí na funkční rozvoj pomocného vdechového a výdechového svalstva. 

Úkolem těchto cvičení je zlepšit ventilační funkci, harmonizovat svalové napětí a 

udržovat pružnost a pohyblivost hrudníku (Pernicová, H a kol., 1993, str. 12). 

„Správné dýchání je nejen základní životní nutnost, ale i předpoklad zdraví a 

dobré výkonnosti. Současný způsob života, nejprve škola a později zaměstnání 

způsobuje, že dýcháme nedokonale a nedostatečně. K tomu výrazně přispívá psychické 

napětí spojené s častými stresy a silnými emocemi. Uvedené okolnosti postupně vedou 

k fixaci návyků nesprávného způsobu dýchání a dříve nebo později se projeví na našem 

zdraví a celkové výkonnosti." (Pernicová, H. 1993, str. 115) 

Co dělat v MŠ? 

Opět je zde důležitá forma podání cviků. Nabízí se mnoho her s různými 

dechovými činnostmi. Zábavné je například foukání do vody, na plamínek svíčky, 
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foukání do lehkého (pingpongového) míčku - stolní souboj ve dvojici nebo čtveřici 

apod. nebo závod v posouvání papírového kornoutu po provázku také za pomoci 

foukání. 

Příležitost pro dechová cvičení se nachází zejména při ranních tělovýchovných 

chvilkách nebo okolo odpoledního odpočinku. Děti mohou například při usínání 

sledovat, jak se jim houpe plyšová hračka na bříšku a nevědomě tak nacvičují správné 

břišní dýchání. 

Vhodná je také hra na dechové nástroje (flétna, foukací harmonika, kazoo 

apod.). 

Dechová cvičení úzce souvisí s relaxačními cviky (viz níže). 

1.7 Relaxační cvičení 

Relaxace je vlastně tělesné a duševní uvolnění. Pro malé děti je přirozený stav 

spontánního uvolnění. Vlivem životních situací, jako jsou problémové situace v rodině, 

vstup do školy a s ním často související nepoměr mezi povinnostmi a odpočinkem a jiné 

civilizační faktory, se postupně tento stav uvolnění mění na stav zvýšeného duševního 

napětí. Proto je nezbytné učit se relaxaci pro zdravý způsob života. Chápeme ji jako 

metodu duševní hygieny, jako způsob vnitřní očisty a mělo by být samozřejmostí učit se 

této dovednosti již od nejútlejšího věku. 

V mateřské škole můžeme relaxačního cvičení využívat v té nejjednodušší formě 

na konci každé fyzické (výjimečně i psychické) aktivity ke zklidnění a uvolnění. Je 

vhodné upozornit děti na to, co se v tu chvíli děje s jejich tělem (vnímat tlukot srdce, 

rychlost dýchání apod.) a zdůraznit prospěšnost relaxace. Využíváme vhodných 

motivačních prostředků a hudby. 

Pravidla pro relaxační cvičení: 

- zajistit klidné prostředí bez rušivých vnějších podnětů 

- zajistit přiměřenou teplotu v místnosti 

cvičit na vhodné podložce 

- vhodné, teplé a pohodlné oblečení 
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zvolit vhodnou relaxační polohu 

dodržovat klidné, pravidelné dýchání 

- využívat možnosti uplatnění autosugesce, představivosti a fantazie 

1.8 Otužování 

Nejčastějším onemocněním předškolních dětí jsou akutní virové infekce 

dýchacích cest, tzv. nemoci z nachlazení (rýmy, záněty nosohltanu, hrtanu, průdušek a 

případně i plic). Přinášejí trápení dítěti a starosti rodičům. I když jsou většinou 

krátkodobé, nejsou vzácné ani případy delšího průběhu a přitížení komplikacemi, 

zejména středoušními záněty. Příliš často opakované infekce tohoto typu také značně 

oslabují imunitní odolnost dítěte a hrozí rozvojem chronických zánětů průdušek, u 

některých dětí i průduškového astmatu. 

Prochlazení těla, např. při nedostatečném oblečení v chladném prostředí nebo při 

zmoknutí, je mnohdy podnětem ke vzniku rýmy, zánětu průdušek nebo jiného akutního 

onemocnění dýchacích cest. Příčinou je značné snížení teploty periferních částí těla a 

také dýchacích sliznic a tím usnadněné pronikání virů do organizmu. 

Záleží ovšem na tom, jak dokonale je organizmus člověka schopen udržovat 

tělesnou teplotu. U lidí choulostivých dojde ke snížení teploty vnitřního prostředí a 

sliznic i při nevelkém ochlazení, lidé otužilí naopak udrží vnitřní teplotu i při značných 

chladových zátěžích. Naprostá většina dnešních lidí žije v málo proměnlivé teplotě 

uměle vyhřívaných prostor, zevnímu chladnému prostředí se vystavují jen někdy, 

nakrátko a v dokonale izolujícím oblečení. Schopnost reagovat pružně a pohotově na 

chladové podněty je u nich minimální. Nechávají tak nevyužitou jednu z možností 

zvyšování své odolnosti. 

U malých dětí se schopnost dokonale udržovat tělesnou teplotu teprve vyvíjí. 

Nedostatečně je rozvinuta u novorozence a kojence, později je již přístupná ke 

značnému zdokonalování. Výsledek záleží na charakteru a frekvenci chladových 

podnětů, s nimiž se dítě ve svém každodenním životě setkává. Není-li dostatečný, 
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zůstává choulostivé. Vysoké adaptační schopnosti na chlad může naopak dosáhnout 

záměrným trénováním tepelně regulačních mechanizmů otužováním. 

Otužování má vedle zvyšování odolnosti proti nákazám i další zdravotně 

příznivé stránky: stimuluje látkovou výměnu, celkově aktivizuje, zlepšuje chuť k jídlu a 

navozuje příjemnou duševní pohodu. 

Základní zásadou, která by měla být bezpodmínečně dodržena u každého dítěte, 

je zábrana zchoulostivění přetápěním místností, nedostatečným pobytem na čerstvém 

vzduchu a nadměrným oblékáním. 

Jako nepostradatelné minimum otužování u předškolních dětí můžeme proto 

jmenovat: 

• udržování teploty v obytných místnostech v zimním období na 

úrovni kolem 20 °C, ne však nad 22 °C, (dosáhneme toho jednak regulací 

vytápění, jednak větráním) 

• každodenní pobyt na čerstvém vzduchu po dobu alespoň 3 hodin 

denně, a to při téměř každém počasí (pouze za mimořádně nepříznivých 

povětrnostních podmínek se pobyt nedoporučuje) 

• přiměřené oblékání v místnostech i venku podle aktuálních 

podmínek tak, aby v nutné míře chránilo před chladem, nikoli však nadměrně, 

dospělí by měli účelně přizpůsobovat oblečení dítěte každé změně tepelných 

podmínek (při ochlazování i oteplování) a spíše hledět, která součást oděvu je 

zbytečná, než co by dítěti ještě oblékli. 

Podstatné zdokonalení tepelně regulačních mechanizmů je možno 

u předškolních dětí dosáhnout soustavným navykáním na chladové podněty. Je k tomu 

možno využívat jednak působení chladného. 

Otuživý vliv chladného vzduchu, o němž jsme se již zmínili při požadavku na 

Pobyt dětí venku, můžeme dále posílit navykáním dítěte na spánek při otevřeném okně i 
v chladném ročním období, který vedle otuživého působení podporuje i hloubku spánku 
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a vydatnost spánkového odpočinku. Podmínkou je ovšem postupnost návyku (s 

kontrolou teplot), nejlépe od počátku podzimního období. 

Při otužování vodou je účinek na organizmus velmi intenzívní, neboť chladná 

voda odebírá tělu až třicetkrát více tepla než vzduch téže teploty. Tento typ otužování se 

proto hodí jen pro zcela zdravé děti a chladová zátěž musí být zvyšována jen zvolna. 

Začíná se mírnější formou, tj. smáčením celého těla vodou, zpočátku příjemně 

vlažnou (mezi 30 °C a 34 °C tak, aby ji dítě dobře snášelo). Navlhčenou a mírně 

vyždímanou žínkou se svlažují postupně jednotlivé části těla (obličej a krk, horní 

končetiny, trup, dolní končetiny) a ihned se vždy dobře vysuší třecím ručníkem. U 

citlivějšího dítěte můžeme začít jen smáčením horní poloviny těla a postupně pak 

přecházet i na dolní polovinu. 

Smáčení se provádí každodenně, nejlépe ráno po rozcvičce. Teplota vody se 

vždy po několika dnech snižuje zhruba o 1 °C, během 1 - 2 měsíců k 20 °C. Na této 

úrovni je pak možno setrvat nebo přejít ke sprchovaní. Vhodné je samozřejmě plavání 

v bazénu, ale je nutná určitá příprava v otužování. 

Veškeré otužovací procedury je nutno provádět tak, aby je děti prožívaly s 

radostí nebo alespoň bez nelibosti. V žádném případě neotužujme dítě přes jeho odpor. 

Postup upravujeme vždy podle reakce dítěte. Zvláštní opatrnost je nutná u dětí, které se 

soustavným otužováním začínají. Důležitá je i vhodná motivace: vyložíme jim, že 

otužování přispěje k tomu, aby byly zdravé, odolné a výkonné. Opět je vhodné k 

Posílení motivace využít i prvek soutěživosti. 

(www.stripky.cz/nemoci/zdravi/otuzovani.html 11.5. 2005) 

1. 9 Škola v přírodě 

Zvláštní příležitostí k využití pohybových her v přírodě je škola v přírodě. Je to 

ideální příležitost k širší a intenzivní realizaci některých složek ozdravného programu. 
pobyt na čerstvém vzduchu s dostatkem pohybu a vycházky a výlety do přírody i další 
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uvedené složky ozdravného programu jsou se školou v přírodě nepochybně spjaty. 

Záleží už jen na kreativitě učitelů, na prostředí, ale také na roční době, v níž je škola 

v přírodě realizována. Konkrétní náměty činností pro školu v přírodě uvádím 

v samostatné kapitole. 

1.9. 1 Právní předpisy pro školy v přírodě 

Podle vyhlášky MŠMT č.108 z roku 2005 o školských výchovných a 

ubytovacích a školských účelových zařízeních paragraf 10 škola v přírodě zajišťuje 

pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím 

povinnou školní docházku, případně vybraným skupinám dětí mateřských škol a žáků 

plnícím povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání. 

(http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI= 103251 &CAI=2809 1.11.2005) 

Dále se škola v přírodě řídí vyhláškou MŠMT č. 303 ze 4. 12. 1996 o školách 

v přírodě a směrnicí odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy. 

Paragraf 1 vyhlášky č. 303/96 sb. stanoví, že vysílání dětí a žáků do škol 

v přírodě lze uskutečnit v průběhu celého školního roku, a to nejvýše dvakrát ročně. 

Délka jednoho pobytu žáků ve škole v přírodě trvá maximálně 14 dnů. K zařazení žáka 

do školy v přírodě je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce dítěte. Předem musí 

být projednán způsob případného individuálního odvozu ze školy v přírodě, pokud to 

budou vyžadovat zvláštní okolnosti, zejména onemocnění žáka. Do školy v přírodě 

nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, 

který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Dokladem o těchto skutečnostech je 

Písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti, tedy, že žák není 

nemocen, že mu lékař nenařídil karanténní opatření a že mu není známo, že by žák 
v Posledním týdnu před výjezdem přišel do styku s osobami nemocnými infekční 

chorobou. 

Paragraf 2 této vyhlášky nařizuje, že pobyt žáků ve škole v přírodě může být 

uskutečňován v objektech k tomuto účelu trvale nebo přechodně sloužících, pokud 

splňují hygienické podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky a nacházejí se v oblasti, 
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která je pro ozdravnou funkci školy v přírodě vhodná. Dále pak je nutné předchozí 

uzavření písemné smlouvy o pobytu. Ředitel vysílající školy zajistí odborně i zdravotně 

způsobilý doprovod. 

Paragraf 3 se týká stravování a uvádí zvláštní předpisy, jimiž se stravování na školách 

v přírodě řídí (vyhláška MŠMT ě. 48/93 sb.). 

Režim dne se řídí vyhláškou MZSV ě. 185/1990 Sb. o zotavovacích akcích. Při 

zotavovacích akcích se musí stanovit režim dne, v němž se pevně vymezí doba pro 

spánek, péči o osobní hygienu, jídlo, pohybovou, zájmovou a vzdělávací činnost. Režim 

dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí. Na jeho přípravě spolupracuje 

zdravotník. Všechny tělovýchovné činnosti musí odpovídat věku, schopnostem a zájmu 

dětí. Intenzita tělovýchovné činnosti se od počátku zotavovací akce zvyšuje tak, aby 

dosáhla vrcholu ve druhé třetině běhu zotavovací akce, a pak lehce klesá. Třetí den od 

počátku zotavovací akce musí být vyhrazen odpočinku. 

Směrnice odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy nařizuje, že ředitelka 

školy písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v přírodě, 

který zodpovídá ze celkovou organizaci školy v přírodě a po návratu do tří dnů odevzdá 

řediteli hodnocení školy v přírodě. Dále tato směrnice upřesňuje povinnosti zdravotníka. 

1. 10 Pohybové hry v přírodě jako prostředek ozdravného programu 

První otázkou je, co je to pohybová hra v přírodě. Je to každá hra ve venkovním 

Prostředí, tedy v lese, na louce, ale i na hřišti, v parku nebo i na školní zahradě? 

Původně jsem považovala za hry v přírodě ty hry, které se pořádají někde na výletě, na 

škole v přírodě či na táboře. Také v literatuře jsou jako hry v přírodě vždy uváděny hry 

na louce a v lese. Například Zapletal řadí mezi hry v přírodě hry na louce, hry v lese a 

hry ve zvláštním prostředí (ve vodě, na sněhu apod.). Bartůněk ve své knize Hry 

v přírodě sinalými dětmi dělí hry „podle svého zaměření do různých přírodních 

Prostředí na hry na louce, v lese, ve vodě a v zimní přírodě". (2001, str. 12) Je však 

Pravdou, že i ve městech, (obzvláště pak v regionu Prahy 6, kde bylo prováděno 

výzkumné šetření této práce) se dá jít do přírody, aniž bychom jezdili daleko. Je tedy 
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těžké určit hranici mezi tím. co je „příroda" a co není. Nelze dost dobře říci, že v lese a 

na louce jde o pohybové hry v přírodě, ale například v parku se již o hry v přírodě 

nejedná. Vždyť v parku můžeme být zároveň v lese nebo na louce. Podíváme-li se tedy 

na věc z tohoto pohledu, můžeme za hry v přírodě považovat jakékoli hraní venku, kde 

je alespoň kousek přírody, tedy i v přírodním prostředí Prahy, potažmo jiných velkých 

měst. 

Vezmeme-li však pohybové liry v přírodě jako prostředek ozdravného programu, 

musíme se zamyslet nad tím, čím jsou tyto hry prospěšné pro zdraví. 

Za prvé je to samotný pohyb, díky němuž se zlepšuje fyzická kondice jedince, 

pohyblivost celého těla, vytrvalost a zlepšuje se stav vnitřních orgánů. Tento velice 

podstatný účinek pohybových her je však splněn při pohybových hrách v jakémkoli 

prostředí, nejen při hrách v přírodě. 

Hlavně je to ale pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, který je v přírodě čistější a 

tedy i zdravější. Například v jehličnatém lese, zejména po dešti, můžeme vdechovat 

množství léčivých esencí na bázi eukalyptu. A jak známo při pohybu dýcháme 

intenzivněji než v klidu, proto také můžeme ve větší míře využívat léčivého účinku 

čistého vzduchu v přírodě. Proto pohyb v takovém prostředí je pro zdraví mnohem 

prospěšnější než jinde. 

Zapletal o prospěchu her v přírodě píše: „Cvičí tělo i ducha, rozvíjejí rychlost, 

obratnost, sílu, vytrvalost a nervosvalovou koordinaci, zdokonalují postřeh, bystří 

smysly. Obnovují fyzické a psychické síly, jsou jednou z nejúčinnějších forem rekreace. 

U mladých lidí uvolňují přebytek nevyužité energie, dovolují jim, aby si odreagovali 

skrytou agresivitu, vybili bojový pud a destruktivní sklony..." O zdravotním účinku her 
v přírodě soudí: ..Na rozdíl od tělocvičen a hřišť, které bývají obvykle v městském 

Prostředí, zamořeném mikroskopickými prachovými částicemi, jsou louky a lesy čistší. 

Pokud to není v krajině těžce postižené průmyslovými exhalacemi, dýcháme v lese 

vzduch s bohatším obsahem kyslíku provoněný pryskyřicí a jehličím. Podlaha 
v tělocvičně a povrch většiny hřišť jsou tvrdé, příliš hladké, což má nepříznivý vliv na 

klouby, chodidla našlapují stále stejně, kdežto na louce a v lese drobné nerovnosti nutí 
k činnosti různé svaly." (1987, str. 14) 
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2 Teorie pohybových her 

2. 1 Klasifikace pohybových her 

Dalibor Zdeněk rozděluje hry v předškolním věku do tří hlavních skupin: 

1. Hry námětové (jsou odrazem poznané zkušenosti, hry „na něco, na někoho") 

2. Hry konstruktivní (děti staví a vyrábí něco ze stavebnice, písku, kamenů, 

sněhu apod., podporují rozvoj představivosti, zručnosti, tvořivosti) 

3. Hry pohybové, které dělí na: 

a) hry s nestálým obsahem - vyznačující se velkou motorickou bohatostí a 

svobodou jednání hrajících v rozsahu daném pravidly, střídá se napětí s uvolněním, 

vyskytují se v nich rychlé změny situací, na něž musí hráči pohotově reagovat, jejich 

schopnost reakce a pohyblivost je základem úspěchu 

b) hry se stálým (pevným) obsahem - činnosti ve hře jsou předem určeny, 

vylučuje se individuální odlišný obsah a rozsah jednání, je dáno pořadí, kombinace i 

místo všech pohybových činností, jsou to většinou soutěživé hry družstev, označované 

jako štafety. 

(Zdeněk,D.,1960) 

Další autorka, zabývající se pohybovými hrami předškolního věku, Zdeňka 

Juklíčková - Krestovská, dělí hry podle obsahu na čtyři oddíly (resp. pět): 

1. Hry s obsahem lokomočních cvičení (chůze, běh, skok, lezení, zdravotní 

cviky a akrobatická cvičení) 

2. Hry s obsahem manipulačních cvičení (házení, chytání) 

3. Hry podle zaměření (s brannými činnostmi, s dopravními tématikou) 

4. Hry se specifickým zaměřením ( ve vodě, zimní hry) 

(5. Hry taneční a se zpěvem - oddíl, který autorka uvádí, ale je zpracován v 

samostatné publikaci) 

(Juklíčková - Krestovská, Z., 1985) 
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2. 2 Význam pohybových her 

2. 2. I Význam pro tělo (biologická hodnota) 

Při hraní pohybových her se uplatňují ne j různější pohybové aktivity, musí se 

tedy aktivovat celý organismus, ledy všechny funkční systémy. Jedná se o činnost 

centrálního nervového systému, o rozumový vývoj, o vývoj kosterního a 

nervosvalového systému, krevního oběhu, dýchacího systému i o rozvoj smyslů, 

zejména zraku a sluchu. 

D. Zdeněk k tomu píše: „Tím, že hry přinášejí mnoho různých pohybových 

úkolů, zaměstnávají celý pohybový aparát, kosti, svaly, klouby, zdokonalují jejich 

funkce, zvyšují jejich výživu a ovlivňují i jejich vývoj. Tak se účastní i vytváření 

zevních tvarů těla. Mnohostrannou činností svalstva trupu dochází k jeho posilování, 

což má kladný vliv i na držení těla." (1960) 

Toto pozitivní působení pohybových her na zdravý fyzický vývoj je velice 

důležité zejména u dětí školního věku, které značnou část dne sedí ve školních lavicích. 

Bohužel se pohyb stále více vytrácí i z volného času dětí, velké množství dětí tráví svůj 

volný čas u televize či u počítače, což je pro zdravý tělesný vývoj přinejmenším 

nepříznivé, ne-li škodlivé. Druhým extrémem jsou děti, jež rodiče, ve snaze dítě 

zaměstnat a vést k pohybu, zapíší do některého ze sportovních oddílů (nezřídka i do 

více oddílů najednou), kde jsou podrobeny tvrdému a jejich věku a vývoji nepřiměřený 

tréninku. Naštěstí zatím jen ojediněle můžeme takový extrém najít i u dětí v 

Předškolním věku. Právě v těchto případech mnohdy dochází k jednostrannému 

Přetěžování. Pro tyto děti je hraní pohybových her vhodnou kompenzací chybějících 

Pohybových aktivit. 

Nelze opominout význam pohybových her pro zdraví, a to zejména pohybových 
h e r venku. Je nanejvýš vhodné hrát hry venku během celého roku, tedy nejen v teplém 

období, ale i na podzim a v zimě. Děti se při pohybu venku přirozeně otužují a získávají 
t ak lepší obranyschopnost. 
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2. 2. 2 Význam pro naši psychiku (psychologická hodnota) 

Hraní her je nepochybně záležitost radostná, přináší nám příjemné pocity, 

uspokojení, uvolnění, pozitivní myšlení. To vše nesmírně dobře působí na naši 

psychiku. Dále pak při hrách získáváme mnoho zkušeností a učíme se mnoha věcem, 

které nějakým způsobem ovlivňují naši psychiku, naše charakterové vlastnosti a naše 

jednání. Motivací nám může být jednak základní potřeba hrát si, ale i potřeba prožitku a 

nakonec i potřeba uznání a vítězství. Při hrách se významně uplatňuje schopnost 

kooperace, spolupráce a ohleduplnost ke spoluhráčům. Při pohybových hrách se děti učí 

předvídání určitých jevů, neboli anticipaci. Zvláště při hrách v neznámém terénu, 

nejlépe v přírodě, musí být děti schopny pohotově reagovat a předvídat, ale také nastalé 

situace kreativně řešit. Lze tedy mluvit i o určitém druhu tvořivosti. Dalším přínosem je 

přirozený nárok na pravdomluvnost, čestnost a smysl pro fair play. Dětem budeme vždy 

a všude vštěpovat, že hra má význam jen tehdy, když ji hrajeme čestně, jen tehdy z ní 

můžeme mít radost. Jen v poctivé hře máme právo se radovat z vítězství. 

Je třeba zmínit také diagnostický význam hry ve smyslu poznat, jaký kdo je.Ve 

spontánním projevu v zápalu hry hráči ztrácí zábrany u odhalují některé potlačované 

nebo skryté vlastnosti. Proto lze při hře poznat, co je v nás, kdo jsme, ale i kdo jsou 

ostatní. 

2. 2. 3 Význam pro učitele (pedagogická hodnota) 

Již z předchozích dvou podkapitol vyplývá, že hry mají pro vývoj dítěte velký 
význam, proto tedy je zřejmý význam i pro učitele. Shrňme tedy význam pohybových 
h e r z hlediska učitele. 

Pohybové hry rozvíjejí pohybové schopnosti, děti se učí nenásilnou, zábavnou 
forniou jednotlivým pohybovým dovednostem, ale i celým pohybovým řetězcům. 

Mnoho možností pohybových her nabízí velmi pestré pohybové aktivity ke cvičení 

hrubé i jemné motoriky. Nabízí se možnosti k estetickému působení pomocí samotného 

herního prostředí a pomůcek, které mají děti k dispozici, ale také využitím lidových 

tradic, říkadel, písní, reprodukované hudby a rytmických nástrojů. Tato oblast je 

25 



obzvláště důležitá pro předškolní věk. neboť děti v předškolním věku mají velkou 

schopnost zapamatovat si množství říkadel a písniček a s oblibou podle nich cvičí a 

tancují. Naplňuje to jejich potřebu řádu a rituálu, rozvíjí to jejich paměť, smysl pro 

rytmus a hudební cítění. 

O formování charakteru a morálních vlastnostech byla již řeč v předchozí 

kapitole. Od učitele se očekává, že bude děti vychovávat a pěstovat v nich kladné 

charakterové vlastnosti. Proto je pro učitele výhodou hrát s dětmi pohybové hry, které 

děti baví a zároveň podporují tyto žádoucí vlastnosti. Musíme ovšem podotknout, že 

také záleží na vedení učitele. Pokud učitel upřednostňuje pouze ty nejlepší a nejsilnější 

žáky a klade důraz na výkon, nepodporuje kooperaci se slabšími členy, dává tak špatný 

příklad. Umožňuje nečestné jednání a nechává průchod agresivitě. V takovém případě 

samozřejmě nemůžeme očekávat, že se žáci naučí spolupracovat a být ohleduplní. Ale 

takových případů se, doufejme, nevyskytuje mnoho. 

Zde je, myslím, na místě zmínit se o spontánní hře dítěte. Dítě předškolního 

věku si hraje v podstatě stále, během dne střídá mnoho činností, od her tvořivých, kdy 

něco vyrábí, staví (např. z kostek, stavebnice, z písku a pod.), něco skládá, přes hry 

námětové - na rodinu, na doktora apod., až po různé pohybové hry. V mladším 

předškolním období, ve věku 3 - 4 let, si děti hrají jednodušší hry, většinou jsou to 

honičky a schovávačky. Starší děti jsou schopny zorganizovat i „složitější" hry, např. na 

rybáře, na auta apod. Prostor pro volnou, spontánní hru dětí je velice důležitý. Nejde o 

to, nechat děti jen si hrát a nestarat se o ně, ale o to, dát jim volnost ve výběru. 

Podmínkou je zajistit dostatečné množství podnětů a inspirace a ve chvílích řízené 

Pohybové aktivity vytvořit u dětí silnou motivaci k hraní pohybových her. 

2. 3 Faktory pro výběr pohybové hry 

Chceme-li do programu zařadit určitou pohybovou hru, musíme mít na zřeteli 

tyto určující faktory pro výběr hry: 

a) kdy. za jakých okolností a v kterou denní dobu se hra bude hrát 

b) cíl hry 



c) obsah hry 

d) počet hráčů 

e) pohlaví hráčů 

f ) herní prostor 

g) pomůcky a náčiní 

h) roční období 

ad a) Výhodou je. navazuje-li hra tématicky či jinak na předchozí činnost. Proto 

se v poslední době osvědčuje práce v projektech, kdy všechny činnosti spojuje určité 

téma, děti pak mohou propojovat zkušenosti, poznatky a zážitky z jiných oblastí a 

uplatnit je jinde. Co se týče denní doby, je lépe. hrát v dopoledních hodinách, kdy jsou 

ještě děti plné energie, nové a náročnější hry, později odpoledne a večer spíše hry 

známé a klidnější. 

ad b) Musíme mít předem jasný cíl, tedy čeho se budeme snažit dosáhnout, co 

budeme procvičovat. 

ad c) Obsah hry by měl odpovídat úrovni dovedností a věku hráčů. 

V mateřských školách se poměrně často pracuje s věkově smíšenými skupinami, ale i ve 

věkově rozdělených třídách se na školách v přírodě sejde skupina dětí věkově 

rozdílných. Proto je nutné se zde zmínit o práci s takovou skupinou. Je tedy nezbytné, 

Přizpůsobit hru jednotlivým věkovým skupinám, to znamená mít možnost diferencovat 

činnosti vzhledem k věku a dosaženým schopnostem jednotlivců. Práce s takovou 

skupinou je náročnější na přípravu, neboť je na nás, abychom připravili dostatek 

možností, jak odstupňovat činnosti ve hře. Pro nejmladší děti zařadit cviky a úkoly 

adekvátní jejich věku a možnostem, stejně tak pro starší a pro předškolní děti. Na straně 

druhé děti v takové skupině mají velký vzor ve starších dětech, a tak se lépe učí novým 

dovednostem. 

ad d) Je samozřejmé, že počet hráčů ve hře je jedním z hlavních faktorů, 

ovlivňující výběr hry. Ovlivní to následně i její průběh a úspěšnost. Je tedy nezbytné 

věnovat pozornost výběru hry vzhledem k počtu hráčů. Zvolíme-li hru nevhodně, bude-
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li hráčů na danou hru moc nebo naopak málo, dojde zaručeně ke komplikacím. Nejen, 

že nebude hra pro děti zábavná, ale mohlo by dojít i k různým úrazům. 

ad e) Je jistě rozdíl, máme-li připravit pohybovou hru pro třídu děvčat a pro 

skupinu chlapců. Jsou hry, které hrají zejména hoši, jako například kopaná, a jsou jiné 

hry, které hrají s větší oblibou děvčata. Je však žádoucí, aby hoši i dívky hrály hry 

různorodé a nehráli stále stejnou, i když oblíbenou a zábavnou hru dokola. V hodinách 

školní tělesné výchovy je běžnou praxí dělit třídu na chlapce a dívky. Proto je snazší, 

vybrat vhodnou pohybovou hru, která by odpovídala potřebám a zájmům celé skupiny. 

V mateřských školách ovšem takové dělení není obvyklé, proto je výběr her v tomto 

ohledu náročnější. Dalo by se sice říci, že chlapci a děvčata v předškolním věku nejsou 

ještě natolik vyhraněná, co se týče výběru pohybových her, ale již před nástupem do 

školy, je možné pozorovat výrazné preference určitých her. 

ad 1) Herní prostor, neboli místo, kde se hra hraje, je samozřejmě určující pro 

výběr jakékoli hry. .listě jsou hry, které se dají hrát jak v tělocvičně, v herně, doma, tak i 

venku na zahradě, na ulici nebo na hřišti. Avšak jsou hry, které vyžadují specifické 

prostředí. Mezi takové hry patří mimo jiné také pohybové hry v přírodě. Blíže se 

hernímu prostoru budeme věnovat v samostatné kapitole. 

ad g) Je jistě velké množství her, ke kterým nepotřebujeme pomůcky žádné, ale 

je také mnoho her, při kterých využíváme nejrůznější pomůcky a náčiní. Při výběru her 

musíme pamatovat na to, jaké pomůcky máme k dispozici, případně jaké máme finanční 

Prostředky na jejich pořízení. Pomůcky musí odpovídat bezpečnostním normám, není 

Proto vždy na místě pořizovat nejlevnější pomůcky nebo pomůcky již používané (tzv. 

»2 druhé ruky"). Hlavní je však počet pomůcek vzhledem k počtu hráčů. Pokud 

nemůžeme zajistil dostatek pomůcek, musíme upravit pravidla hry tak, aby odpovídala 

nabízenému množství pomůcek. 

ad h) Roční období a počasí bereme jako ovlivňující faktor pouze při výběru her 
venku - v přírodě, na hřišti, ve městě, v parku apod. U her, které budeme hrát pod 

Pechou, může období a počasí ovlivňovat výběr tématu, může sloužit k inspiraci a 
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navození atmosféry (prší - hry na kapky deště, mrzne - na mrazíka, jaro - rostoucí 

kytičky, probouzení zvířátek...). 

2. 4 Hygiena a bezpečnost 

Jak již bylo řečeno, pohybové hry mají přispívat k upevnění zdraví a 

k správnému rozvoji a mají dítě otužovat a učit správným hygienickým návykům. Proto 

je třeba přísně dodržovat hygienické podmínky při pohybu a sportu. Týkají se 

především oblečení dětí, herního prostoru a pomůcek. 

Oblečení nesmí dětem bránit v pohybu, mělo by být dostatečně volné, ale ne 

příliš, aby se například o ně nemohly zachytit za nářadí apod. U dětí předškolního věku 

není ještě zcela vyvinuta termoregulace, to znamená, že jejich tělo si neumí, tak jako u 

dospělého, regulovat tělesnou teplotu pomocí přirozených mechanismů (pocení při 

velké teplotě, třes při nízké). Proto je nutné dbát na přiměřenost oblečení dětí vzhledem 

k teplotě vzduchu. 

Důležitou součástí oblečení je obuv. Při pohybových hrách je nezbytné, aby měli 

hráči přiměřenou obuv. Samozřejmě zde hraje roli prostředí a přírodní podmínky, za 

nichž se hry hrají. Před každou hrou by měl učitel či vedoucí věnovat pozornost obutí 

hráčů a o vhodnosti rozhodnout podle konkrétních podmínek a podle druhu hry. Je 

třeba vždy mít na paměti bezpečnost dětí. Naprosto nevhodné jsou pantofle a boty, které 

hy mohly dítěti spadnout z nohy. Není ani vhodné, aby děti hrály bosé. Výjimku tvoří 

specifické hry, například hry na procvičení plosky nohy, plážové hry, hry ve vodě apod. 

Prostředí, kde hrajeme pohybové hry, neboli herní prostor, musí také odpovídat 

hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Jde-li o vnitřní prostory, musíme z výše 

uvedených důvodů vždy zajistit správnou teplotu vzduchu, musí být zajištěna možnost 
rychlého vyvětrání. 

Při hrách ve venkovním prostředí teplotu vzduchu nemůžeme ovlivnit, proto 

musíme vycházet zdaných podmínek a správně jim přizpůsobit pohybové aktivity. 

Herní prostor musí být přiměřeně veliký pro daný počet hráčů, je stejně nevhodné, je-li 
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příliš malý, jako když je příliš velký a hráči nemohou tak velký prostor obsáhnout. 

Důležité je zajistit bezpečnost dětí nebo spíše minimalizovat možnosti úrazů. Tedy 

odstranit z herního prostoru, pokud je to možné, všechny předměty, o něž by se mohly 

děti zranit. To většinou lze u her v místnosti, v tělocvičně, na hřišti apod. Složitější je to 

v případě her v přírodě, tam není možné všechna potenciální nebezpečí odstranit. V lese 

je množství kořenů, větví a klád, na louce nás mohou překvapit různé nerovnosti a 

kameny. Proto zejména u pohybových her v přírodě musíme věnovat velkou pozornost 

výběru herního prostoru, snažit se vybrat co nejpřehlednější terén. U některých her 

v přírodě je ale nepřehlednost terénu určitou podmínkou či výhodou, proto zejména 

v takových případech je důležitá kázeň a disciplína hráčů. 

Další nebezpečí mohou představovat hry ve vodě, u nich je nezbytné předem 

vodu prozkoumat a hrát nejlépe na místech označených pro neplavce. Při hrách ve 

sněhu musíme dávat dobrý pozor na hluboký sníh. Co se týče her na ledu, je z hlediska 

bezpečnosti nejvýhodnější umělý led. Přírodní led ovšem má daleko větší kouzlo, proto 

se hrám na něm nevyhýbáme, je však třeba ledovou plochu dobře znát a prozkoumat, 

zda je led všude dost bezpečný, neriskovat zbytečně na tenkém ledě. 

Co se týče bezpečnosti a hygieny pomůcek, musíme mít na paměti hlavně to, 
aby byly pomůcky zcela funkční, neponičené, nepopraskané, nesmí z nich vyčnívat 

třísky ani jiné části. Nářadí se nesmí viklat, kývat a stejně jako veškeré pomůcky by 

mělo být čisté a hladké. Funkčnost a spolehlivost nářadí v mateřských školách by měla 

být pravidelně (minimálně jednou za dva roky) kontrolována a přezkoušena odbornou 

komisí. 
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2. 5 Realizace a organizace pohybových her 

2. 5. 1 Příprava 

Při přípravě vedoucí musí brát v úvahu již zmíněné faktory pro výběr her (viz 

kap. 2. 3 ). dále pak hraje roli. zda je hra již dětem známá nebo jestli ji budou hrát 

prvně. Nedůležitější část přípravy hry je motivace, je třeba promyslet, jak vzbudit 

v dětech zájem o hru. Možností je celá řada, zvláště u dětí předškolního věku se nabízí 

množství písniček, básniček, příběhů, pohádek a hádanek, vhodná je i ukázka pomůcek, 

obrázků apod. Velmi vhodným motivačním prostředkem je návaznost na předchozí 

činnosti. Zde se opět ukazuje výhoda práce v projektech, o které jsem se již zmínila. 

Příprava hry je základním kamenem dobré hry. Ferdinand Mazal říká: 

„Neexistuje hra, která by byla špatná, existuje pouze špatně vybraná hra." (1990, str. 

27) 

Hru je třeba předem promyslet, vědět, co, kdy, kde a jak se bude hrát, kolik 

máme k dispozici hráčů. Dále připravíme pomůcky, náčiní a prostor. 

Nyní si celou přípravu projděme postupně. 

V prvé řadě musíme vědět, jak hru vhodně nazvat, aby už samotný název 

vzbuzoval v dětech zájem a nadšení. 

Dalším důležitým krokem je popis hry a vysvětlení pravidel. Podrobněji se 

metodice vysvětlení pravidel budu věnovat v kapitole o uvedení pohybové hry (2. 5. 3). 

Do přípravy hry musíme také zahrnout rozmyšlení pozic hráčů, rolí a dělení do 

skupin. U nejmenších dětí v předškolním věku je vhodné jednodušší rozdělení rolí, 

např.učitelka představuje kočku a všechny děti jsou myšky, u starších dětí roli učitelky 

může převzít některé z dětí. Pokud je pro určitou hru nutné dělení do skupin či družstev, 

je žádoucí, aby byla družstva vyrovnaná co do počtu, poměru hochů a dívek, ale i 

výkonnostně. Pro přehlednost je dobré družstva nějakým způsobem odlišit. U 

Pohybových her se k odlišení skupin mohou použít např. různobarevná trička, čepice, 
šei'py, šátky, cedulky, čísla apod. 

Příprava hry zahrnuje rozmyšlení konkrétní náplně hry, co budeme hrou 

sledovat. Pokud má být účelem hry rozvoj určitých pohybových dovedností či nácvik 



určitého pohybu, což ve většině pohybových her má, musí vedoucí přesně vědět, jakým 

způsobem se daná dovednost či pohyb nacvičuje. Nej lepší je konkrétní ukázka 

samotným učitelem, pokud to není možné, alespoň některým schopnějším žákem. Učitel 

musí stále vést děti ke správnému provedení, opravovat chybné pohyby, aby 

nedocházelo k jejich fixaci, postupně je upravovat a ztěžovat podle pokročilosti dětí. 

2. 5. 2 Pomůcky a herní prostor 

Základní herní pomůckou pohybových her je míč. Druhů míčů je celá řada, liší 

se mimo jiné velikostí a materiálem, z něhož jsou vyrobeny a účelem, k němuž jsou 

určeny. Dalšími pomůckami, které používáme při pohybových hrách, jsou např. 

švihadla, lana. tyče. různé kroužky, obruče a celá škála různých dalších. Máme 

k dispozici mnoho možností originálních sportovních pomůcek, ale zvláště při hrách 

v přírodě se osvědčily i pomůcky vlastní výroby jako jsou hadrové míčky či papírové 

koule. Zapojíme-li svou fantazii, zjistíme, že se dá použít k improvizování v podstatě 

cokoli. 

Důležité je, aby byl vždy dostatek pomůcek pro daný počet hráčů a danou hru, 

aby byly zcela funkční, veselé, barevné, aby působily esteticky, aby lákaly děti ke hraní 

už jen svým vzhledem. 

Vždy dbáme, aby děti pomůcky po hře uklidily, vedeme je tak k samostatnosti a 

Podporujeme kázeň a disciplinu. 

O tom, jak by měl být zajištěn prostor jsem se již zmínila v kapitole o 

bezpečnosti (kap. 2. 4). Nyní se zmíníme o velikosti prostoru. Velikost potřebného 

Prostoru k pohybové hře záleží hlavně na druhu hry a na počtu hráčů. Pro běžné 

Pohybové hry by mohlo zhruba vyhovovat klasické basketbalové hřiště (24 x 12m) nebo 

jemu podobný prostor. 

Nejprve se krátce zmíním o vnitřních prostorech k pohybovým hrám, a to 
Zejména z hlediska předškolního vzdělávání. V některých mateřských školách mají 
k dispozici tělocvičnu, jiné ji nemají a tak hrají pohybové hry s dětmi v herně. Obě 

varianty mají své výhody i nevýhody. Výhodou tělocvičny je velký prostor, který 
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odpovídá (nebo by měl) bezpečnostním a hygienickým požadavkům, předpokládá se i 

poměrně dobré vybavení sportovními pomůckami. Nevýhodou je to, že většinou není 

k dispozici kdykoli, často totiž bývá tělocvična společná pro několik škol. Proto také je 

v některých případech třeba do ní docházet, což je určitou komplikací. Pokud 

v mateřské škole využívají k pohybovým hrám prostory přímo v budově školy, výhodou 

je jejich dostupnost. Je to prostředí, které děti důvěrně znají, je většinou příjemné, 

útulné a estetické. Na druhou stranu je zde často spousta hraček a dalších věcí, které 

mohou odvádět pozornost dětí jiným, nežádoucím směrem, což je významnou 

nevýhodou. Další nevýhodou herny je nedostatek prostoru a (ve většině případů) menší 

možnost přizpůsobení prostoru pro hraní pohybových her. Často je v hernách mnoho 

nábytku a předmětů, které nemůžeme odklidit stranou. S tím souvisí i větší riziko úrazu. 

Venkovní prostředí k pohybovým hrám je jak již bylo řečeno velmi různé. Snad 

nejčastěji se v teplých ročních obdobích chodí s dětmi předškolního věku na školní 

zahrady. Je to ideální prostor pro volné pohybové a sportovní hry dětí. Zahrada nabízí 

většinou dostatečně velký prostor, různorodý terén, množství pomůcek a průlezek. Toto 

prostředí je dětem dobře známé, děli jsou obeznámeny, co mohou samy dělat, kam smí 

a nesmí. Další možností venkovního prostoru k pohybovým hrám jsou různá hřiště a 

Parky. I zde se nabízí mnoho vhodných podnětů a možností k pohybovým hrám. Je však 

třeba prostor předem prozkoumat, zda se na něm nenachází nebezpečné předměty, 

dobře zmapovat terén a děti poučil o tom, kam mohou, pokud to není dáno plotem či 

Jinak, vymezit jasně a přehledně hranice herního prostoru. Co se týče venkovního hřiště, 

Je pro předškolní děli nejvhodnější travnaté, protože oproti hřištím hlinito-písčitým 

nepráší a není tvrdé jako některé další povrchy hřišť. Podobné zásady platí i při hrách ve 

volné přírodě. I zde je nezbytně nutné předem terén obhlédnout, určit přehledně herní 

Prostor, vyznačit hranice pomocí provázků, fáborků apod. nebo využít přírodních 

Předělů jako např. konec lesa, začátek pole, potok, cesta, louka atd. Pro předškolní děti 

by mělo být herní pole menší, abychom na děti viděli, aby bylo pro děti i vedoucí 

Přehledné a děti se nemohly ztratit či zabloudit. Některé hry přímo vyžadují složitější 
t e fén, takové hry však hrajeme se staršími dětmi, o nichž víme, že již mají určité 
0rientační schopnosti a zkušenosti s hraním her v přírodě. 



2. 5. 3 Uvedení liry 

Úspěšnost každé hry je závislá na mnoha faktorech. Jedním z nich je, jak jsem 

již uvedla, příprava. Dalším stejně důležitým je úvod hry, tedy vysvětlení pravidel, 

popis hry. Název liry je nesmírně důležitý. Už samotný název může ovlivnit přístup 

hráčů k celé hře. Nejen v předškolním věku je stěžejním momentem vhodná motivace. 

Vhodným motivačním prostředkem je v tomto věku například písnička, básnička, 

příběh nebo vlastní prožitek. 

Další postup při uvedení hry záleží hlavně na tom, zda se bude hrát již známá 

oblíbená hra, kterou hráči hrají po několikáté, nebo zda jde o hru novou. Pokud se 

chystáme hrát známou hru. musíme se však ujistit, že ji znají všichni, případně ji 

vysvětlit těm, kdo ji neznají. Může se také stát, že pro danou hru existuje několik 

variant pravidel, musíme tedy ujasnil, kterou zvolíme. 

Pravidla je potřeba vykládat jasně, stručně, krátce. U předškolních dětí je 

motivace snadnější, u starších dětí není už tak jednoduché vzbudit zájem a nadšení pro 

hru. V předškolním věku musíme hovořit přiměřeně hlasitě, s patřičnou intonací. Pokud 

bychom vysvětlovali pravidla monotónně a dlouze, děti by ztrácely pozornost a 

úspěšnost hry by byla vážně ohrožena. Při složitějších hrách je s výhodou přidávat a 

rozšiřovat pravidla postupně. Musíme brát v úvahu mladší a slabší hráče. 

Na tomto místě bychom si měli říci pár slov o pravidlech obecně. Pravidla jsou 

určité požadavky, které musí hráči ve hře dodržovat a plnit. Podrobování se pravidlům 

má velký význam pro vývoj osobnosti, upevňování charakterových vlastností, jako je 

např. silná vůle a vytrvalost, ukázněnost a schopnost kolektivního a kooperativního 

chování. Pravidla musí být samozřejmě uzpůsobena věku hráčů. Nevhodná jsou ta 

Pravidla, podle kterých by děti chtěly prohrávat. Například, kdy chycený získává 

vedoucí úlohu ve hře nebo má splnit určitý úkol. dělat něco mimořádného (např. říci 

básničku, někam doběhnout), dítě pak chce prohrát, což je nesprávný postoj. Dalším 

nevhodným pravidlem je vylučování na dlouhou dobu ze hry, to pak vyloučení ztrácí o 
h fu zájem, někdy se může stát, že si mezi sebou začnou vyloučení hráči hlasitěji 

Povídat, hrát nějakou jinou hru apod., což ruší průběh hry. 
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K uvedení luy patří též vysvětlení a rozdělení rolí jednotlivých hráčů ve hře. Pro 

dítě je povzbuzující, dostane-li ve hře nějakou zvláštní vedoucí úlohu, posiluje to jeho 

sebevědomí a pocit důležitosti. Proto je vhodné, dávat vedoucí role různým dětem, 

nejen nejlepším a nejsilnějším. Dobrý pedagog zapojí do hry i pasivnější hráče, dává 

jim přiměřené úkoly a postupně přidává odpovědnost. Zde se ukazuje, jak je důležité 

znát svěřenou skupinu dětí. protože právě tady musíme brát v úvahu individuální 

vlastnosti a schopnosti každého jedince. K rozdělování rolí ve hře se nabízí spousta 

možností, například rozpočítávání pomocí říkadel, čísel atd. Nelze však vždy nechat 

volbu jen na dětech, je třeba ošetřit rovnoměrné rozdělení družstev apod. 

Dále učitel musí přesně a jasně stanovit, jaký časový úsek je pro hru určen, jak a 

kdy hra končí a začíná, kdo vítězí, jaké povely a signály budou ve hře platit. Eventuelně 

ujasníme způsob bodování, to se však týká spíše starších dětí, než předškolních. 

Těsně před zahájením hry ověříme, zda hráči pochopili pravidla, můžeme nechat 

jednoho z dětí stručně pravidla zopakovat. Někdy je dobré zahrát zkušební kolo, kde se 

ukáží nejasnosti. 

2. 5. 4 Průběh pohybové hry 

Hra začíná smluveným signálem, kterým může být pouhé slovo „teď", úder do 

bubínku, hvizd píšťalky, zvuk gongu, tlesknutí a někdy také pouze mávnutí, což není 

Příliš vhodné u předškolních dětí. U těchto dětí bývá také používán jako signál 

k pohybu konec (či určité slovo) básničky nebo říkanky. 

Během hry učitel sleduje průběh hry, dodržování pravidel a chování dětí a dbá o 

bezpečnost hráčů, eventuelně i přihlížejících. Učitel má roli rozhodčího, v případě 

sporných, nejasných momentů operativně tyto situace řeší a eliminuje eventuelní 

konflikty. Podle situace může hru ukončit, vidí-li, že děti přestává bavit nebo nemá 

dostatečný spád (např. nemůže-li baba dlouho někoho chytit). V takových případech se 

jako možná varianta nabízí možnost pravidla zjednodušit nebo naopak zkomplikovat, 

Menšit či zvětšit pole apod. Naopak při velkém zájmu učitel hru prodlouží či zopakuje. 
Musí však stále sledovat u dětí příznaky únavy, kterými může být červenání, zrychlené 

dýchání nebo naopak bledost, pokles pozornosti, ztráta zájmu o hru. 
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1 

Zvláště u dětí předškolního věku je vhodné vše doprovázet příběhem 

v návaznosti s motivačním námětem (např. ... „zajíčci se moc unavili, bolí je nožičky, 

musí si jít odpočinout do pelíšků..."). 

Pokud hra probíhá bez problémů, není třeba zbytečně zasahovat do hry, protože 

přerušení hry může být nevhodným zásahem, naruší kontinuitu, herní zápal a prožitek 

ze hry. 

Doba trvání hry závisí na věku hráčů, na jejich herních a pohybových 

schopnostech, ale také na tom, kdy a kam je hra zařazena. Jsou pohybové hry, které se 

hrají několik sekund, jiné můžeme hrát celé hodiny. Nelze proto zcela jasně říci, jak 

dlouho má hra trvat, můžeme však v tomto ohledu uvést určitá doporučení. Rozhodující 

pro tato doporučení bude náročnost hry v souvislosti s kondičními schopnostmi hráčů, 

didaktický záměr a možnosti kultivace příslušných pohybových schopností. 

rozvoj intenzita doba 

pohybových zatížení PH 

schopností 

Rychlostní maximální do 3 min 

rychlostně- velká 2-4 min 

vytrvalostní až max. 

Silové střední 3-5 min 

obratnostní střední 3-5 min 

vytrvalostní nízká 3 a více 

Při hrách rychlostního charakteru je žádoucí určitý odpočinek - minimálně 

Čtyřnásobný vzhledem k zatížení, ale lépe větší. (Rubáš, K.,1997, str.47) 

Obecně by se dalo říci, že je lépe zahrát několik kratších her podobného 

charakteru, než jednu hru po dlouhou dobu. Na základě zkušeností je ideální trvání hry 

do 5 min. 
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2. 5. 5 Ukončení a hodnocení pohybové hry 

Znamení či signál pro ukončení hry by měl být stejný jako při zahájení, předem 

dohodnutý a jasný. 

Po ukončení hry by mělo vždy následovat krátké zhodnocení hry v duchu: 

„Sláva vítězům, česi poraženým!" Pochvala všem zúčastněným, nejen vítězům, je 

důležitá, a to zejména v předškolním věku. Je velmi pedagogické pochválit ty děti, které 

podaly mimořádný výkon, vedly si nad očekávání dobře, překonaly svůj osobní rekord, 

také ty, které si jindy nechtějí hrát či zlobí a dnes byly hodné. Dobrý učitel musí umět 

ocenit iniciativu a individuální výkon. 

Podle situace je vhodné udělat i stručný rozbor hry, říci, kdo a proč zvítězil, 

využít toho jako motivace pro ostatní. Zhodnotit dodržování pravidel, pochválit hráče 

dodržující pravidla, ale také upozornit na jejich nedodržování. Měli bychom dát dětem 

možnost vyjádřit se, co se jim ve hře líbilo a nelíbilo, eventuelně navrhnout možné 

změny a úpravy hry pro příště. 

Pohybové hry mají také velký diagnostický význam pro učitele. Učitel během 

Pohybových her děti pozorně sleduje, což usnadňuje lepší poznání každého jednotlivce i 

celé skupiny. 

„Pozorování hry je také jednou z možností zvyšování úrovně pedagogických 

schopností učitelky a vede k lepšímu poznání žáků. Učitelka během pohybové hry může 

hodnotit: 

- všeobecný fyzický a psychický rozvoj dítěte a jeho úroveň, 

- stupeň vývoje jednotlivých pohybových schopností a dovedností, 

- schopnost spojovat ve hře vlastnosti, schopnosti a dovednosti, 

projevení aktivity a iniciativy dítěte, 

projevy nerozhodnosti, 

- vztahy k soupeřům a spoluhráčům, 

- vztah k osobním chybám a jejich nápravě při opakování hry, 

- chování dítěte jako osobnosti, náročnost k sobě, 

- vztah k prohře a k vítězství a další aspekty." (Mazal, F., 1990, str.29 - 30) 
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3 Pohyb v předškolním věku 

„Cílem tělesné výchovy v mateřské škole je zabezpečit optimální rozvoj 

tělesných, psychických i sociálních vlastností každého dítěte a tím vytvořit základy pro 

všestranné a harmonické rozvíjení jeho osobnosti i pro úspěšný vstup do školy." 

(Dvořáková. II.. 1989. str.9) 

Děti v předškolním věku jsou neustále v pohybu, stále skotačí, často opakují 

dokola i zdánlivě bezúčelné pohyby, můžeme pozorovat velmi živou pohybovou 

hravost. Děti tak vyjadřují svou přirozenou touhu po pohybu, která pramení z vnitřní 

biologické potřeby rozvíjet vlastní organismus ve fyziologických funkcích i 

v motorických dovednostech. Pohyb je jednou ze základních potřeb předškolního dítěte 

a tím i důležitým prostředkem objevování světa. 

Z fyziologického hlediska má vydatný pohyb dítěte zpětný vliv na rozvoj nejen 

svalstva, ale i kostry. Vzrůst svaloviny a kostry je závislý na celkové pohyblivosti. 

Pohybovou aktivitou je ovlivňován i proces látkové výměny v těle. Při pohybu je 

intenzivnější výměna plynů, tedy dýchání, a tak dochází k lepšímu okysličování 

tělesných tkání. Při pohybu jsou tak zvýšeny i nároky na oběhový systém, tudíž se také 

zvyšuje jeho výkonnost. 

Velmi výstižně popsala základní fakta o pohybu předškolních dětí Hana 

Dvořáková v knize Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. „Pohyb je prostředkem 

seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se 
Svým okolím, a tím ní ibýt potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem, jak vyjádřit sebe 

sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem získávání sebevědomí, hodnocení 

sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce." (2002, str. 

13) 

Předškolním věkem je myšlen věk od 3 do 6 let. Na začátku tohoto období už 

^ t ě zvládá na nejnižší úrovni základní pohybové dovednosti, mezi které počítáme 
chůzi, běh, lezení, skok a manipulaci s předměty. Během předškolního období se úroveň 
t ě chto dovedností zvyšuje. Rozvoj dovedností závisí na tělesném vývoji a na vývoji 
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CNS, který se v tomto období velmi mění a vyzrává. Zvláště na konci předškolního 

období se mění poměr hlavy a těla, prodlužují se končetiny. Zdravý tělesný vývoj je 

neodmyslitelně spjat s přiměřenou pohybovou aktivitou, proto je nezbytné poskytnout 

dětem dostatek příležitosti ke spontánnímu, ale i řízenému aktivnímu pohybu a 

podporovat u dětí kladný vztah k pohybu, aby si nenavykly na pasivní způsob života, 

který je dnes bohužel tak obvyklý. 

Jak tedy můžeme u dětí vytvořit tento kladný vztah k pohybu? 

Velmi spolehlivou a při tom jednoduchou a dostupnou cestou jsou právě 

pohybové hry. Pokud je učitel či vedoucí dost tvořivý a hry nejsou stereotypní, ale 

nápadité, vyvolají u dělí nadšení a herní zápal, pokud se hry hrají v radostné a přátelské 

atmosféře, pak je zaručeně budou děti chtít hrát, a budou tak vytvářet svůj vztah 

k pohybu. 

Děti si pomocí pohybových her osvojují a zdokonalují specifické dovednosti, 

jako je například koordinace pohybů končetin a trupu, orientace v tělesném schématu, 

pravolevá orientace, orientace v prostoru, ale i manipulace s předměty a ovládání 

jednoho předmětu jiným (míč raketou, pálkou, puk hokejkou apod.). 

Zajímavá jsou šetření z posledních deseti let, která ukazují na zhoršené držení 

těla současných dělí v předškolním věku a přisuzují to nedostatku pravidelného pohybu 

v mateřských školách. (Dvořáková. H„ 2002. str. 16) Tam, kde není přínosu pohybu 

věnována dostatečná pozornost, nezískávají děti základy nejjednodušších pohybových 

stereotypů, což s sebou přináší raná zdravotní rizika. Dalším úkazem v takových 

mateřských školách je vzrůstající agresivita a neklid mezi dětmi. 

Sporným momentem v pořádání sportovních akcí pro předškolní děti je 

soutěžení. Bartůněk k tomu píše: ..V předškolním věku má hra nezastupitelné místo, ne 

však soutěživost. V tomto věku není dětský organismus na soutěžení dostatečně 

Psychicky připraven. Skutečnost vítěze a poraženého o v l i v ň u j e jednání dětí a chování 
k sobě samým. Děli mohou začít posuzovat svou osobu od toho, koho porazily a dívají 

se na své „potenciální kolegy" jako na soupeře. Pokud jsou několikrát po sobě v roli 

Poražených, mohou pochybovat o svých schopnostech, a zmenšuje se jejich zájem o 
další aktivity podobného charakteru." (2001. str. 11) Z toho bylo možné vyvodit závěr, 
ž e se s malými dětmi nemá soutěžil vůbec. Ze zkušenosti však víme, že k srovnávání a 
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porovnávání sil dochází se skupině dětí téměř vždy. Je tedy důležité naučit děti přijímat 

vítězství a prohru tak, aby se v nich probouzela kladná ctižádost, kamarádství, vzájemná 

pomoc a spolupráce. Toho můžeme dosáhnout, budeme-li vhodným způsobem 

formulovat pravidla a hodnotit hry nesoutěžně, budeme-li hrát pro radost a ne pro 

vítězství. 

Na tomto místě je. myslím, třeba se zmínit o zakázaných či nevhodných 

pohybových aktivitách v předškolním věku. Jelikož kosti dětí v tomto věku nejsou ještě 

plně osifikovány a vývoj kloubů není dokončen, nejsou dovoleny visy a podpory prosté, 

doskoky z vyšší výšky než je pas dítěte, prudké nárazy koleny 11a tvrdou podložku, 

rozštěpy, hluboké záklony. ani kotouly vzad (z důvodu možného poranění krční páteře) 

a zvedání břemen těžších než 10% hmotnosti těla dítěte, tedy 1,5 až 2 kg. Je nezbytné 

vyvaroval se násilnému zvyšování kloubní pohyblivosti přes fyziologickou mez, i 

Přesto, že by to nedostatečné vazivové a svalové zpevnění umožnilo, jde však o 

Přetěžování organismu dítěte. Bohužel se s tímto faktem můžeme setkat i dnes např. při 

tréninku malých gymnastek nebo v jiné sportovní specializaci. 
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4 Vlastní výzkum 

4. 1 Vymezení cíle 

• Zjistit, v jaké míře jsou v mateřských školách pohybové hry v přírodě 

využívány jako prostředek ozdravného programu. 

• Zjistit, zda mají mateřské školy vypracován svůj vlastní ozdravný program, 

zda do něj zahrnují pohybové hry v přírodě a jaké další prostředky tvoří program 

konkrétních mateřských škol. 

• Navrhnout ozdravný program a konkrétní činnosti a pohybové hry v přírodě a 

předložit možnosti jejich využití jako součásti ozdravného programu. 

4. 2 Formulace hypotéz 

Předpokládám, že vlastní ozdravný program většina mateřských škol nemá 

vypracován. 

Zároveň však předpokládám, že ve většině škol mají ve svém programu 

zařazeny i další prvky ozdravného programu, i když je nenazývají ozdravným 

Programem. 

Dále pak předpokládám, že ve většině mateřských škol hrají a využívají 

Pohybových her v přírodě, i když ne zcela cíleně a jednoznačně v souvislosti 
s °zdravným programem. 
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4. 3 Charakteristika a popis průzkumného vzorku 

Průzkumnou skupinu tvoří patnáct mateřských škol na Praze 6, ve čtvrtích 

Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Petřiny. To jsou čtvrti, kde je velké množství zeleně a 

tedy i možnost pobytu venku je poměrně pestrá. Většina z těchto mateřských škol má 

v blízkosti některý z pražských lesů či lesoparků, ať je to již Stromovka, Divoká Šárka 

či obora Hvězda, který může bohatě navštěvovat a využívat k procházkám, výletům a 

dalším sportovním aktivitám. 

Průzkum byl proveden v květnu a červnu 2005. 

4. 4 Metody výzkumu 

K dosažení cíle jsem zvolila metodu dotazníkovou, což je metoda užívaná 

k hromadnému zjišťování určitých jevů prostřednictvím písemně položených otázek. 

Pro zjištění vymezených jevů jsem sestavila dotazník, skládající se z otázek uzavřených 

i otevřených. Respondentem byl vždy zástupce určité mateřské školy, nejčastěji 

ředitelka, zástupkyně ředitelky, někdy však i jiná učitelka. Všech patnáct respondentů 

jsem navštívila osobně a dotazník jsme vyplnily společně během rozhovoru, za 

případného doplňování nejasností. 
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4. 5 Popis a interpretace výsledků průzkumu 

4. 5. 1 Existence vlastních ozdravných programů 

První otázkou bylo, zda vůbec má dotyčná mateřská škola vypracován svůj 

ozdravný program, pokud má, tak jak dlouho podle něj pracuje a zda je někde 

prezentován a má-li to vliv na rodiče při výběru školy. 

Předpokládala jsem, že většina škol svůj ozdravný program vypracován nemá. 

Toto očekávání se potvrdilo, neboť z patnácti dotazovaných škol jej mají pouze dvě. Z 

toho jedna škola nemá ozdravný program prezentován zvlášť, ale zařazen v koncepci 

školy. Druhá jej má vypracován samostatně a pracuje podle něj jeden rok. Obě školy 

prezentují své programy na internetových stránkách své školy a ředitelky jsou 

přesvědčeny, že to jistě má na rodiče pozitivní vliv při výběru školy. Další dvě mateřské 

školy mají určitý ozdravný program zahrnut ve svém školním programu, z nichž 

například jeden je pojmenován „Pojďte mezi nás". Ve dvou školách se pracuje podle 

programu Zdravá mateřská škola. Zbývajících devět mateřských škol uvedlo, že nemají 

vypracován konkrétní ozdravný program. 

Pokud bych tedy tyto výsledky vyjádřila v procentech, musím říci, že 60% 

dotázaných škol svůj ozdravný program nemá. 13% má svůj ozdravný program a 27% 

jej má zahrnut ve svém školním programu. 

Existence vlastních ozdravných programů? 

ano 
jiná odpověď 

27% 
13% 

• ano 
• ne 
• j i ná odpověď 

ne 
60% 
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4. 5. 2 Zařazování jednotlivých složek ozdravného programu do programu 

mateřských škol 

Ve druhé otázce jsem se respondentů tázala, zda zahrnují do celoročního 

programu některé z nabízených složek ozdravného programu. Pro potřebu této práce 

jsem vybrala složky, které souvisí spíše s pohybovou výchovou a tělesným zdravím. 

Tázala jsem se na dodržování pitného režimu, pravidelný pobyt venku s dostatkem 

pohybu, pravidelné turistické vycházky a výlety do přírody, plaveckou přípravu, 

preventivní cvičení pro správné držení těla a cvičení proti plochým nohám, dechovou 

gymnastiku a s tím související kroužek flétny, otužování, relaxační cvičení a školu v 

přírodě. 

Několik respondentů mi vyjmenovávalo mnoho dalších možností, jak pečují o 

zdraví dětí v mateřské škole, což by se samozřejmě dalo také zařadit mezi složky 

ozdravného programu. Nejčastěji to byla opatření v oblasti výživy a v oblasti prevence 

alergií. Co se týče výživy, jde především o časté zařazování ryb a mořských řas, 

velkého množství čerstvé zeleniny a ovoce, dále pak bylo často uváděno zařazení 

minimálního množství hovězího masa do jídelníčku. V oblasti prevence alergií je to 

využívání čističek vzduchu, dezinfekce lůžkovin a peřinek horským sluníčkem, 

minimalizace alergenů. V jedné mateřské škole v rámci dodržování poměrně přísných 

hygienických požadavků, používají papírové ručníky místo látkových, dokonce při 

nedávné rekonstrukci sociálních zařízení vybudovali pro chlapce pisoárky, dále pak v 

rámci prevence alergií odstranili veškeré koberce a nahradili je linoleem, nepoužívají 

Péřové peřinky a polštáře, ty pokud možno nepoužívají vůbec a eliminují množství 

Plyšových hraček na minimum. 
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Nyní již tedy k jednotlivým dotazovaným složkám: 

Pitný režim 

Potřeba dodržování pitného režimu j e v současné době snad již dostatečně vžitá 

a je v plné míře naplňována. Svědčí o tom i to, že ve všech dotazovaných školách jsem 

na otázku ohledně dodržování pitného režimu dostala kladnou odpověď. 

Vyjádřeno procentuálně, je pitný režim dodržován ve 100%. 

Nejde však jen o to pít dostatečné množství tekutin, ale také o to, jaké tekutiny 

dětem předkládáme. V tom se přístup jednotlivých mateřských škol liší. V některých 

školách kladou důraz na pití neslazených čajů, případně slazených javorovým sirupem 

či medem, na pití „zdravých" čajů, jako jsou různé bylinkové čaje pro podporu imunity 

a podobně. Naopak v jiných školách nabízejí dětem obyčejné šťávy a sirupy, někdy 

dokonce i limonády, které jsou mnohdy chemicky přibarvované a příliš slazené. Lepší 

variantou jsou různé minerální vody, nejlépe neochucené, děti mají však raději ty 

ochucené. Proto je někdy nesnadné volit mezi opravdu zdravým pitím, které dětem tolik 

nechutná, tudíž ho vypijí menší množství, a mezi sladkými nápoji, kterých děti vypijí 

více, Proto je nutná dostatečná motivace pomocí různých pohádek, příběhů, popřípadě 

soutěží apod. Ve školkách, s nimiž jsem se během svého výzkumu seznámila, jsem se 

však s takovým motivováním k dodržování pitného režimu nesetkala. 

Pitný režim 

ne 
0 % 

• ano 
• ne 

ano 
100% 
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Pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu 

Je podle odpovědí další stoprocentně dodržovanou složkou. O tom, že se s dětmi 

v mateřských školách chodí ven, není pochyb. Otázkou je, zda mají děti dostatečný a 

adekvátní prostor k pohybu. Bohužel ne všechny školy mají velkou školní zahradu s 

bohatou nabídkou různých atrakcí, na nichž by se děti mohly dostatečně pohybově 

vyžít. Ze škol, které jsem prošla, mají nedostatečnou zahradu pouze dvě školy. Ostatní 

školy disponují poměrně velkými a dostatečně vybavenými školními zahradami. Kromě 

toho všechny zmiňované školy mají v blízkosti některý z pražských lesů či lesoparků 

(Stromovka, Divoká Šárka, obora Hvězda), které využívají k delším procházkám a kde 

se děti mohou dostatečně vyběhat. Zde se však, myslím, nejvíce promítá právě to, že 

výzkum probíhal v Praze 6, kde je oproti jiným částem hlavního města poměrně velké 

množství zeleně. 

Nejde však pouze o poskytnutí prostoru, ale také o jeho vhodné a plnohodnotné 

využití. K tomu, aby děti uměly prostor využít, je musí vést učitelky. Nestačí děti na 

zahradu vypustit a ponechat je samy sobě. Učitelka musí nabízet a motivovat, obzvláště 

u méně aktivních dětí hledat cestu, jak probudit v dětech radost z pohybu. 

Dalším častým problém bývá to, že učitelky z obavy o bezpečnost dětí 

nedovolují dětem využívat v dostatečné míře všech pomůcek na školní zahradě. Přitom 

pokud by byla učitelka dětem nápomocná a dávala jim správnou záchranu, mohly by 

děti těchto pomůcek využívat daleko více. 
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Pobyt venku 

ne 
0% 

• ano 
• ne 

ano 
100% 

Pravidelné turistické vycházky a výlety do přírody 

Pravidelně se konají vycházky a výlety do přírody, dle odpovědí respondentů, v 

11 školách, tedy v 73% dotazovaných škol. Zbývajících 27%, tvoří čtyři školy, které, 

jak uvedly dotazované ředitelky, jezdí do přírody občas, tedy ne zcela pravidelně. 

Také zde se, myslím, promítá pozice škol, působí tu však opačný efekt, ty školy, 

které mají ve svém okolí dostatek příležitostí k procházkám do lesa, nemají takovou 

potřebu vyjíždět do přírody. 

Vycházky, výlety 

ne 

73% 
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Plavecká příprava 

Na plavání se jezdí s dětmi z deseti škol. Úroveň a obsah plaveckých kurzů jsem 

nemohla posoudit, neboť jsem se jich nezúčastnila. V pěti školkách plavání dětem 

neumožňují. Jako důvod byl většinou uváděn menší počet dětí (ve dvoutřídních 

školách), nedostatečný zájem ze strany rodičů nebo velké množství nejmenších dětí, 

které ještě nejsou dostatečně samostatné, aby se mohly plavání zúčastnit. 

Vyjádřeno v procentech, kroužek plavání nabízí 67% škol, zbývajících 33% 

plavání z již zmíněných důvodů neumožňuje. 

Plavání 

• ano 
• ne 

Preventivní cvičení pro správné držení těla 

Zařazování cviků pro správné držení těla je, jak se ukázalo, další samozřejmostí, 
která je stoprocentně naplňována. Ve všech školkách se tyto cviky zařazují do 

každodenního programu, ať to je jen při ranní tělovýchovné chvilce, při rozcvičce, při 

vlastní tělesné výchově nebo během dalších činností. Ve dvou školách mají děti k 

dispozici balanční míče, na nichž mohou cvičit, relaxovat nebo sedět při práci, což má 

Pozitivní vliv na správné držení těla a posilování postulárního svalstva. V jiné mateřské 

škole využívají zase balančních polokoulí, které rozvíjejí rovnovážné schopnosti a také 

díky nim děti upevňují správné držení těla. 
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V některých školkách fungují různé tělovýchovné kroužky. V jedné školce mají 

velice úspěšně zaveden dětský aerobic, v další se mohou děti zapsat do kroužku, který 

nazývají „Zdravíčko", kde se cvičí především jóga a další uvolňovací cviky. V jedné 

mateřské škole nabízejí dětem kroužek „Rytmiky", kde se učí různým tanečním a 

hudebně pohybovým hrám. Nejde o nějaký pohybový dril nebo o mechanické 

procvičování při hudbě, ale o přirozený estetický projev, vycházející z hudby. Hudbu 

děti vyjadřují pohybem, tak jak to samy cítí. Jedna z dotazovaných škol je mateřská 

škola s hudebně-pohybovým zaměřením, kde se ve větší míře věnují rozvíjení 

hudebnosti prostřednictvím pohybu a vedou k ušlechtilosti pohybů prostřednictvím 

hudby. 

Cvičení - tělo 

ne 
0% 

• ano 
• ne 

ano 
100% 

Preventivní cvičení proti plochým nohám 

Tato cvičení jsou úzce spojena s již zmíněným cvičení pro správné držení těla. 
Je tedy zřejmé, že i tato cvičení budou v mateřských školách často zařazována. Přesto 
však ve čtyřech školách nevěnují, podle získaných odpovědí, prevenci plochých nohou 

zvláštní péči. V jedenácti školách děti k tomuto preventivnímu cvičení vedou. Někde 
maj í různé cvičební pomůcky, jako například sáčky s korálky, po nichž děti chodí, 

různé druhy kuliček, které zvedají a přemisťují pomocí nohou. Nebo již zmíněné 

balanční polokoule, neboť cvičení na nich má také preventivní účinek, protože dochází 
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mimo jiné i k posilování klenby nožní. Tam, kde tyto pomůcky nemají, různě 

improvizují, a nebo cvičí bez pomůcek. 

Chceme-li vyjádřit v procentech, kolik mateřských škol praktikuje preventivní 

cvičení proti plochým nohám, vypadá to následovně: 73% se těmto cvikům věnuje v 

rámci svého běžného programu a 27% cviky pro prevenci plochých nohou nepraktikuje. 

Cvičení - nohy 

ne 

73% 

Dechová gymnastika a cvičení 

Cvikům podporující správné dýchání se věnují, dle odpovědí respondentů, s 

jedinou výjimkou ve všech školách. Většinou jsou tyto cviky zařazeny do relaxační fáze 

rozcvičky či tělovýchovné chvilky. Někdy je také učitelky zařazují při procvičování 

mluvidel, při různých logopedických hříčkách říkadlech. 

Vyjádřeno procentuálně, dechovou gymnastiku a cvičení praktikují v 93% 

dotázaných mateřských škol a 7% se jim nevěnují. 
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Dechová cvičení 

ne 
7% 

• ano 
• ne 

ano 
93% 

Kroužek flétny se zařazením dechových cvičení 

Dechová gymnastika a cvičení je často součásti hodiny flétny pro předškolní 

děti. Dětem, které začínají hrát na flétnu trvá poměrně dlouho, než umí zahrát nějakou 

písničku, proto podstatnou část hodin tvoří nejrůznější hry s dechem (viz kap. 1. 6). 

Nejen samotné foukání do flétny, ale i další průpravná cvičení a hry, jimiž se děti 

připravují a nacvičují správné foukání, nadechování a dýchání, jsou výbornou dechovou 

gymnastkou a cvičením. Proto je dobré rodičům zdůrazňovat, že podstatou tohoto 

kroužku není pouze to, aby se toho co nejvíce děti naučily zahrát, ale velký význam má 

Prohlubování dýchání, zvětšování vitální kapacity plic a návyk správného dýchání. Není 

tedy nezbytně nutné, aby na flétničku chodily samé talentované děti, ale můžeme sem 

zařadit i takové děti, které mají s dýcháním problémy, astmatické děti nebo děti s 

určitými logopedickými problémy. Těmto dětem může totiž nácvik správného dýchání 

usnadnit řešení jejich problémů. 

Podle mých zjištění má flétnu v nabídce kroužků 73% mateřských škol, tedy 11 

z testovaných 15 škol. Zbylé čtyři školy kroužek flétny nenabízejí. Důvodem je 

většinou nedostatek vhodného pedagoga, který by kroužek vedl. 
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Flétna 

ne 
27 

• ano 
• ne 

73% 

Otužování 

Jak se ukázalo, otužování není v praxi příliš často prováděno. V tomto bodě, 

jako jediném, převažují negativní odpovědi. Alespoň minimálnímu otužování se věnují 

v sedmi z dotázaných mateřských škol a v osmi školách se děti nijak zvlášť neotužují. 

Nejčastěji ředitelky a učitelky uváděly, že otužují děti přiměřeným oblékáním venku i v 

místnosti, častým větráním a vhodnou teplotou v prostorách mateřské školy. Někde se 

děti otužují i vodou, například po odpoledním spánku se omývají studenou vodou. Ve 

dvou školkách mají mlhoviště a v jedné mají k dispozici bazén o průměru asi 3m , kde 

se mohou děti v horkých dnech smočit a otužovat se tak. 

Vyjádřeno v procentech, děti otužují ve 47% mateřských škol a 53% škol se 

otužování dětí nevěnuje. 
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Relaxační cvičení 

Uvolňovací cviky jsou, jak se ukazuje, v praxi mateřských škol běžně 

zařazovány do programu. Ve všech zkoumaných mateřských školách relaxační cviky v 

určité formě s dětmi praktikují. Zařazují je pravidelně k uvolnění po ranní rozcvičce, po 

tělovýchovné jednotce, po pohybové hře, ale v některých mateřských školách i před 

poledním spánkem ke zklidnění. Ve většině případů se jedná o chvilku, kdy se děti 

položí na zem nebo na podložku, soustřeďují se na uvolnění celého těla, na dýchání. 

Někde k tomu pouští učitelka dětem příjemnou, pomalou, uklidňující hudbu nebo 

vypráví nějaký příběh. Jak jsem již zmínila, jedna mateřská škola nabízí dětem kroužek 

»Zdravíčko", kde se děti učí mimo jiné také relaxaci formou jógy. 

Všech sto procent mateřských škol tedy realizuje určitou formu relaxačních 

cvičení. 
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Relaxační cvičení 

ne 
0% 

• ano 
• ne 

ano 
100% 

v 

Škola v přírodě 

Velice mě překvapilo, že ne ve všech mateřských školách mohou jet děti na 

školu v přírodě. Ve čtyřech z patnácti dotazovaných školkách tuto možnost nemají. 

Někde uvedli jako důvod malý zájem ze strany rodičů, někde větší počet nejmladších 

dětí, které by ještě školu v přírodě nezvládly. V jedné školce pořádají školu v přírodě 

dvakrát za školní rok. Ve většině škol jde o týdenní až desetidenní pobyt v přírodě. V 

jedné jezdí dokonce na dvanáct dní. 

73% prověřovaných mateřských škol pořádá alespoň jednou ročně školu v 

Přírodě a 27% škol na pobyt v přírodě nejezdí. 

Škola v přírodě 

ne 

• ano 
• ne 

73% 
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4 . 5 . 3 Využívání pohybových her v přírodě 

Ve třetí otázce dotazníku jsem zjišťovala, jak jsou využívány pohybové hry v 

přírodě v souvislosti s ozdravným programem. Vyšlo najevo, že ve všech dotazovaných 

mateřských školách pohybových her v přírodě běžně využívají, ale ne v rámci 

ozdravného programu. Z odpovědí respondentů bylo zřejmé, že pohybové hry považují 

prostě za samozřejmost, na niž není třeba se nijak zvlášť dotazovat. Je však otázkou, na 

kolik jde opravdu o hry v přírodě. 

Jak vyplynulo z dotazníku, ne všechny školky pořádají pravidelné výlety a 

vycházky do přírody a školy v přírodě, kde je ideální příležitost ke hraní pohybových 

her v přírodě. Přesto však lze vytvořit příležitost k pohybovým hrám v přírodě i v 

přírodním prostředí ve městě. Zde se však zužuje zdravotní účinek pohybových her v 

přírodě, neboť je v takovém případě omezeno působení zdravého čistějšího vzduchu a 

dalších zdraví prospěšných faktorů. 
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4. 6 Shrnutí výsledků a diskuse 

Cílem praktické části práce bylo prostřednictvím dotazníku a osobního 

rozhovoru zjistit, jak jsou v mateřských školách využívány pohybové hry v přírodě jako 

prostředek ozdravného programu. Dále pak bylo mým cílem zjistit, zda mají mateřské 

školy vypracován svůj vlastní ozdravný program, zda-li v něm využívají pohybových 

her v přírodě a jaké další prostředky k ozdravení dětí zařazují do svého každodenního 

programu. 

K tomuto cíli jsem stanovila tři hypotézy. První hypotéza předpokládala, že 

většina mateřských škol vlastní ozdravný program vypracován nemá. Tato hypotéza 

byla výzkumným šetřením potvrzena, neboť pouze ve dvou školách z testovaných 

patnácti (13%) mají vlastní ozdravný program, který je také prezentován na internetu. 

Podle ředitelek obou škol tento fakt ovlivňuje rodiče při výběru školy. Je přirozené, že 

rodiče chtějí vybrat pro své dítě školu, kde mu bude poskytnuta nejlepší péče. Mnohé 

školky nabízejí z tohoto důvodu velké množství kroužků. Je však jasné, že pokud jde o 

zdraví dětí, působí to na všechny rodiče velice dobře a seriózně. Proto prezentuje-li 

škola vlastní ozdravný program, má jistě určitou výhodu před školami, které takovou 

prezentaci nemají, ač o zdraví dětí také pečují. To by si myslím mělo uvědomit více 

ředitelek mateřských škol a pokusit se určitým způsobem prezentovat to, co dělají pro 

zdraví dětí, ať to již nazvou ozdravným programem či nikoli. 

Druhá hypotéza předpokládala, že většina škol zařazuje do svého programu 

určité prvky pro ozdravění dětí, přesto, že nemají vypracován konkrétní ozdravný 

Program. Tato hypotéza byla zcela potvrzena. Stoprocentně je dodržován pitný režim, 

Pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu, také cvičení pro správné držení těla je 

zařazováno do každodenního programu ve všech školách a všude také praktikují 

relaxační cvičení. Další složky ozdravného programu, na něž jsem se dotazovala, jsou 

také praktikovány ve velké míře. V některých mateřských školách pečují o zdraví dětí 

Ještě mnohými dalšími opatřeními. 
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Předpoklad třetí hypotézy, že pohybové hry v přírodě jsou ve většině mateřských 

škol využívány, i když ne zcela cíleně a jednoznačně v souvislosti s ozdravným 

programem, byl taktéž potvrzen. 

Mezi jednotlivými školkami je však v pojetí pohybových her v přírodě rozdíl. 

Někde považují za dostačující hry na školní zahradě či v okolí školy, jinde vodí děti 

opravdu často do přírody, kde mohou pohybové hry hrát. Může nám to připadat 

zdánlivě stejné. Rozdíl je však jednak v tom, že příroda nabízí neustále mnoho 

neznámých nových podnětů, stále se mění, můžeme tam zažít mnoho nečekaného, vidět 

různé rostliny a živočichy. Naopak školní zahrady či hřiště, kde jsou tyto jevy dost 

nepravděpodobné, děti je většinou poměrně dobře znají, proto jim mnoho dalších 

nových podnětů nenabízejí. Z tohoto hlediska jsou hry v přírodě více obohacující než 

hry ve známém prostředí v okolí školy. Další, velice podstatný rozdíl je, jak už bylo 

výše řečeno (kap. 1. 10), v tom, že při hrách ve městě, ač v přírodním prostředí, nejsou 

děti na čistém zdravém vzduchu, který můžeme dýchat v opravdové přírodě mimo velká 

města. 

Proto bych tuto otázku shrnula asi takto: předpoklad třetí hypotézy byl potvrzen 

za předpokladu, že považujeme za hry v přírodě jakékoli hry v přírodním prostředí, tedy 

i v přírodním prostředí města, jako jsou hřiště, zahrady, parky i lesoparky. Pokud však 

máme na mysli hry v opravdové přírodě mimo města, kde je splněn požadavek čistého 

vzduchu, pak musím říci, že byla tato hypotéza potvrzena jen částečně. Ne každá 

mateřská škola totiž pořádá pravidelně vycházky a výlety do přírody a školy v přírodě, 

tudíž nemohou ani využívat pohybových her v přírodě. 
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5. Návrh činností a pohybových her pro školu v přírodě 

5.1 Návrh ozdravného programu 

V této kapitole uvádím některé náměty pro činnosti, které je možné aplikovat na 

konkrétní program školy v přírodě (dále jen ŠVP), libovolně upravovat a dotvářet. 

Veškeré činnosti je nanejvýš vhodné propojit určitým motivačním prvkem, 

který provází celý pobyt na ŠVP. V předškolním věku to bývá zpravidla použití 

pohádek a pohádkových postav s využitím skutečných nebo smyšlených místních 

legend, např. skřítků, vodníků atd., které mohou s dětmi určitým způsobem 

komunikovat a zadávat jim různé úkoly a náměty k činnostem. Většinou už pak není 

problém s aplikací jakékoli činnosti na dané téma a s dostatečnou motivací dětí pro 

plnění úkolů a hraní nejrůznějších her. 

Činnosti řadím tak, jak je lze zařadit do programu chronologicky podle režimu 

dne. Je však zcela na učitelích či vedoucích, kdy a jak a v jaké míře je zařadí. 

- během celého dne je třeba dbát na dodržování pitného režimu (zvláště v teplých 

dnech), ale také na zásady zdravé výživy po celý pobyt na ŠVP 

každé ráno by měla být rozcvička na čerstvém vzduchu, v teplém období nejlépe 

v tričku s krátkým rukávem a v krátkých kalhotách, součástí rozcvičky mohou 

být i další otužovací procedury, jako je např. omývání končetin vlažnou až 

studenou vodou 

- do rozcvičky je vhodné zařadit několik krátkých pohybových her, včetně her na 

podporu správného držení těla, jako jsou např. honičky se záchrannou polohou 

(viz hry preventivní a nápravné) 

- do každodenního programu ŠVP je bezpodmínečně nutné zařadit pobyt na 

čerstvém vzduchu v co nej větší míře, důležitá je motivace k procházkám a 

výletům pomocí pohybových her v přírodě a dalších motivačních prostředků 

- část odpoledního odpočinku je možné, zejména pro starší děti, které nespí, 

využít pro relaxační a dechová cvičení, opět je nejlépe využít drobných her jako 
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např. závody a soupeření ve foukání lehkého míčku po stole nebo relaxace při 

hudbě či pohádce 

- pokud to dovolí počasí a podmínky ŠVP, je vhodné zařadit do programu plavání 

a hry ve vodě 

- kdykoli během dne je vhodné zařazovat hry na podporu klenby nožní (viz kap. 

5 . 2 ) 

- na závěr dne můžeme opět zařadit otužování, pro lepší motivaci k otužování 

můžeme např. využít soutěž o získání nej většího počtu nálepek, obrázků či 

razítek s tučňákem apod., které děti sbírají za každé otužování (případně i 

rozcvičky) 

5. 2 Hry preventivní a nápravné 

Následující pohybové hry je vhodné zařazovat do programu školy v přírodě, ale i 

při jiných příležitostech pobytu v přírodě během školního roku. 

v 

Carodějnická honička 

Zaměření: stimulace celého těla, automatizace některých pohybů a poloh 

Potřeby: metla, proutek, masky 

Říkanka: 

Čáry máry čarodějka, mocná obrovská a velká. 

Velkou moc nad vámi mám, co chci, to z vás udělám! 

Tebe změním na balvan, z tebe bude jeskyně, 

Když vás někdo nezachrání, trápení vás nemine. 

Postup: 

Čarodějnice honí ostatní a ten, koho se dotkne, se promění v kámen: buď je 

balvan - skrčí se dopředu, nebo kopec - stoj rozkročný. Čarodějnice se snaží začarovat 
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všechny děti. Ostatní mohou zkamenělé vysvobozovat - balvany přeskočením, kopce 

podlezením. Hra končí, když všichni zkamení. 

Při této hře si děti díky zaujímání různých poloh uvědomují své tělo a jeho 

správnou polohu. 

Hra má také velkou diagnostickou hodnotu - sledujeme při ní, zda se jednotlivci 

snaží osvobozovat (prosociální chování) nebo se egocentricky starají jen o sebe. 

Dále pak je hra vhodná pro rozvíjení fantazie a tvořivosti. 

Zimní královna 

Zaměření: automatizace některých pohybů a poloh, stimulace celého těla 

Potřeby: žádné 

Libreto : Zimní královna nemá ráda pohyb. Snaží se vše změnit do strnulé 

ledové krásy podle své představy. Ten, koho přistihne v pohybu, musí se jí klanět 

v jejím zámku. 

Postup: 

Hra se hraje jako honička. Zimní královna honí vše živé. Zachránit se hráči 

mohou jedině tím, že zaujmou určené pozice (turecký sed, předklon). Kdo to nestihne a 

královna jej chytí, odchází do vyznačeného prostoru a tam se jí musí třikrát poklonit 

(klek, sed na patách, ruce pokládá ze vzpažení do předklonu, až se dotýkají podlahy: 

„..óóó" 

Hra rozvíjí také rychlost a pohotovost reakcí hráčů, orientaci v prostoru a 

koordinaci pohybů. 
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Míčové šarády 

Zaměření: koordinace při pohybu s míčem, kreativita 

Potřeby: míče 

Postup: 

Hráči se rozdělí do skupin, vylosují si pořadí a každá skupina dostane jeden míč. 

Úkolem skupin je vymyslet a předvést co nejvíce úkonů s míčem, ostatní jejich cvičení 

opakují. Skupiny se střídají, za každý nový prvek - dva body. Pokud některá skupina 

nevymyslí nic nového, počítá se do 10, pokud v této době ještě stihne cvik vymyslet -

lbod, pokud ne - 0 a hraje další. Jestliže nezíská 3x za sebou bod, odstupuje, ale stále 

opakuje po ostatních. 

Příklady: kutálení v kruhu, kutálení po kruhu vlevo, házení, driblování, 

vyhazování, kopání, různé úkony s výskokem, se stoje,vsedě, vleže.... 

Hra trénuje paměť, představivost, pohotovost, schopnost kombinovat i schopnost 

spolupráce, cvičí hrubou i jemnou motoriku, orientaci v prostoru i rovnováhu. 

Tato hraje poměrně náročná, proto je vhodnější hrát ji s dětmi předškolními. 

Na piloty 

Zaměření: sluchově motorická orientace 

Potřeby: předměty na vytvoření překážek 

Libreto: Piloti, kteří chtějí být nejlepší, se musí dobře orientovat, proto trénují ve 

tmě podle zvuků speciálních navigátorů. 

Postup: hráči se rozdělí do dvojic, určí si, kdo bude pilot a kdo navigátor a 

dohodnou se na zvukovém signálu. (Signály musí být odlišné, aby se nepletly.) Piloti se 
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postaví na jednu stranu hracího pole a zavážou se jim oči. V prvním kole letí každý 

sám, v dalším kole dohromady, později se mohou přidat i různé překážky. 

Hra upevňuje sociální vztahy a důvěru mezi členy skupiny. Má také výrazný 

diagnostický význam. 

Plížení za míčem 

Zaměření: upevňování správného držení těla pomocí posilování posturálního 

svalstva 

Potřeby: míč, branky, event. lano 

Postup: 

Hráči se mohou po hřišti pohybovat pouze v lehu plížením a plazením. Cílem je 

získat míč a trefit se do soupeřovy branky (event. do kruhu, za čáru apod.) Na začátku 

hry jsou družstva v řadách proti sobě a uprostřed nich je míč, kdo se nejdříve dostane 

k míči, útočí, přihrává koulením i házením v lehu a snaží se trefit do branky. 

Honičky se záchranou 

Zaměření: upevňování správného držení těla, fixace určitých poloh 

Potřeby: žádné 

Postup: 

Hra se hraje jako běžná hra na honěnou, s tím, že jako záchrannou polohu 

určíme některou ze cviků podporující správné držení těla: 

- „ Na Alaha" - klek, vzpažit, předklon 

- „ Na Turky" - sed zkřižný skrčmo (turecký sed), skrčit upažmo předloktí kolmo 

vzhůru a otáčet trup 

- „Stavitelé mostů" - vždy dva hráči utvoří most tak, že se předkloní čelem k sobě 

a chytnou se za ramena 

L 
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- „Na ptáčky" - vsedě nebo ve dřepu položí ruce na ramena a udělají tzv. 

„křidélka" 

Tyto hry jsou vhodné zvláště pro rozcvičky a podobné příležitosti. 

Štafety s míčem 

Zaměření: zlepšení manipulace s míčem, koordinace pohybů, posilování 

posturálního svalstva 

Potřeby: míče 

Postup: 

Hráči utvoří družstva, která závodí v podávání míče různými způsoby: 

střídavě si podávat míč ve vzpažení a mezi rozkročenýma nohama 

podávání míče v lehu vznesmo mezi kotníky 

podávání míče pod bradou 

Hry na podporu klenby nožní 

„chůze artistů" - chodíme naboso po laně 

- „fakýři" - chodíme po korálcích a různých drobných předmětech 

- „závody bezrukých" - sbírání předmětů a manipulace s předměty nohama 

- „malování nohama" - pokusíme se namalovat nohama obrázek, udržet tužku 

nebo štětec mezi prsty 

- „Velký jako obr"- děti se postaví na špičky, ruce natahuje ke stropu (viz příloha 

Č.5) 

- „Čarování s hůlkou" - hry, kde zařadíme cviky s hůlkou (viz příloha č. 5) 
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Tyto hry na podporu klenby nožní lze hrát i venku, ale není to jejich podstatou. Také 

mnohé další hry se mohou stát hrou na podporu klenby nožní, pokud se hrají 

například v trávě naboso nebo na pláži, v písku apod. 

5. 3 Hry na louce 

Na kukačku 

Zaměření: běh s vybíháním, cvičení postřehu, pohotový start, orientace 

v prostoru 

Potřeby: míček, „hnízdečka" - kroužky, destičky apod. 

Popis hry: 

Je dáno území, v němž jsou vyznačená hnízdečka. Děti si sedají do hnízdeček, 

představují konipásky. Na pokyn učitelky vzlétají konipásci ze svých hnízd a pohybují 

se volně po území a hledají si něco k jídlu. Přitom musejí sledovat, zda jim dítě, které je 

určeno jako kukačka neklade do hnízdečka „vajíčko" - míček. Kukačka drží „vajíčko" 

v ruce a snaží se jej umístit do nějakého volného hnízdečka. 

Pravidla: 

- každý konipásek si musí hlídat své hnízdečko a před kukačkou ho může 

zachránit tím, že si clo něj sedne, nesmí však sedět v hnízdečku příliš dlouho 

(dobu určí podle situace vedoucí hry) 

- položí-li kukačka míček do některého hnízda, stává se kukačkou konipásek, 

jehož hnízdo bylo 

Varianta: s většími dětmi můžeme hru ztížit tím, že konipásci mají za úkol ještě 

kromě hlídání svých hnízd sesbírat co nejvíce lístečků - potravy, což by samo 

regulovalo dobu pobytu v hnízdečku a motivovalo je k vylétnutí z hnízda 
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Na Hradního 

Zaměření: házení a chytání, rozvoj obratnosti 

Potřeby: míče, event. troj nožka - tři klacky 

Popis hry: 

Děti utvoří kruh, uprostřed postavíme hrad z klacků(tzv. troj nožka). Uprostřed 

kruhu stojí hradní - obránce hradu. Ostatní hráči jsou útočníci a jejich úkolem je hrad 

zbořit pomocí míče. 

Pravidla: 

ten, kdo hrad zasáhne, stává se hradním a stávající hradní jde na jeho místo 

pokud si hradní zboří hrad sám, stává se hradním ten, kdo má v tu chvíli míč 

v držení 

se staršími dětmi lze přidat pravidlo o povinnosti mít nabito 

Kuny a veverky 

Zaměření: procvičení rychlosti a vytrvalosti, házení 

Potřeby: míčky nebo hadrové či papírové koule, vhodné předměty na vyznačení 

hnízda - bedna, prkna, lavička apod. 

Popis hry: 

Hráči jsou rozděleni na dvě poloviny, jedna představuje starostlivé veverky, 

shromažďující zásobu oříšků na zimu a druhá zlé kuny, které vniknou veverkám do 

»hnízda" - vyznačené místo uprostřed herního pole - a přenášené zásoby - míčky -

odhazují co nejdále. 
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Pravidla: 

- veverky i kuny mohou nést či vyhazovat jen jeden míček 

- kuna nesmí do hnízda, pokud tam je alespoň jedna veverka 

všechny veverky musí nosit zásoby 

Poznámka: z výchovného hlediska je důležitá výměna rolí 

Varianta: hru můžeme urychlit tím, že omezíme kunám prostor, kde mohou 

vyhazovat míčky, zároveň jim tak ztížíme práci a veverkám úkol usnadníme 

Jestřáb a slepice 

Zaměření: rychlost, vytrvalost, obratnost a spolupráce 

Potřeby: žádné 

Popis hry: 

Děti se postaví do zástupu. Jeden hráč je mimo zástup a představuje jestřába. 

Děti v zástupu se chytí v pase, první je slepice a ostatní kuřata. Jestřáb se snaží chytit 

poslední kuře v zástupu, slepice mu brání tělem a pažemi a ostatní kuřata jí pomáhají. 

Pravidla: 

- podaří-li se jestřábovi chytit poslední kuře, vyhrál a vymění se funkce jestřába, 

slepice a posledního kuřete 

- pokud se zástup přetrhne, vyhrál jestřáb také 

- slepice nesmí jestřába držet pažemi 

Poznámky: pokud to schopnosti a počet dětí dovolí, může být zástupů a jestřábů 

více 
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Na krále 

Zaměření: rozvíjení postřehu, rychlosti, pozornosti, reakce, pohyblivosti a 

obratnosti 

Potřeby: žádné 

Popis hry: 

Vedoucí hry je král, ostatní jsou poddaní. Král se pohybuje libovolným 

způsobem po hrací ploše, poddaní sledují krále a v zástupu za ním opakují stejné 

pohyby. Kdykoli se král otočí, poddaní musí vzdát králi čest předem stanoveným 

postojem či polohou (dřep, úklon, leh na břiše apod.) 

Pravidla: 

který poddaný udělá smluvený pohyb jako poslední, má trestný bod/ vypadává 

vyhrává ten, kdo má nejméně trestných bodů/ kdo zůstal nejdéle ve hře 

Poznámky: většinou neurčujeme roli krále dětem, neboť na krále musí být dobře 

vidět, proto je výhodou, je-li to dospělý člověk 

Varianta: poddaní nemusí být v zástupu, mohou se pohybovat volně po hrací 

ploše, v takovém případě je však obtížnější zajistit, aby byl král vždy vpředu a mohl se 

otočit 
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Na ovečky a vlka 

Zaměření: rychlost, hbitost, pohotová reakce na signál, házení na cíl 

Potřeby: žádné, event míčky 

Popis hry: 

Skupina dětí stojí na čáře a představuje ovečky. Proti nim na druhé straně 

herního prostoru stojí ovčák. Stranou v lese číhá vlk. 

Ovčák volá: „Ovečky, ovečky, pojďte domů!" 

Ovečky odpovídají: „Nemůžeme." 

Ovčák: „Pro koho?" 

Ovečky: „Pro vlka!" 

Ovčák: „Kde je vlk?" 

Ovečky: „V lese:" 

Ovčák: „Co tam dělá?" 

Ovečky: „Číhá na nás!" 

Ovčák: „Ovečky, ovečky, pojďte domů, neboje se!" 

Ovečky vyběhnou, ale zároveň s nimi vyběhne z lesa i vlk a chytá je. 

Pravidla: 

ovečky i vlk musí stát na vymezeném místě 

- nikdo nesmí vyběhnout dříve, než ovčák řekne „nebojte se!" 

proběhnou-li ovečky za čáru k ovčákovi, vlk je nesmí už chytit 

chycené ovečky v příštích kolech pomáhají vlkovi chytat 

Varianta: se staršími a schopnějšími dětmi můžeme hru obohatit o možnost 

vyřazení vlka tak, že ovčák dostane několik míčků, kterými může vlka zastřelit, střelený 

vlk pak musí zpět do lesa 
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Souboj hadů 

Zaměření: rozvíjení obratnosti, rychlosti, spolupráce, pohyb v útvaru 

Potřeby: žádné 

Popis hry: 

Děti utvoří minimálně dvě družstva (záleží na počtu dětí), postaví se do zástupu 

a chytí se za boky hráče před sebou. Každé družstvo je jeden had, první v zástupu 

představuje hlavu a poslední ocas hada. Na povel vyráží hadi z rohů herního pole ke 

středu a bojují - hlava se snaží dotknout ocasu dalšího hada a tím jej vyřadit z boje. 

Pravidla: 

dotkne-li se hlava jednoho z hadů ocasu jiného hada, je vyřazen z boje 

pokud se některý had přetrhne je také vyřazen z boje 

- vítězí ten had, který zůstal poslední ve hře 

Varianta: pro mladší děti je možno hrát pouze s jedním hadem, jehož hlava má 

za úkol chytit vlastní ocas 

Poznámka: Zvláště v předškolním věku je nutné děti motivovat a doprovodit hru 

Povídáním o hadech - hadi spí, na jaře se probouzí a vylézají z děr..., povzbuzujeme 

hady k syčení. 
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5. 4 Hry v lese 

Obratní medvídci 

Zaměření: obratnost, odvaha, zlepšování pohybové koordinace 

Potřeby: lana, provazy, další dle fantazie a možností 

Popis hry: 

Připravíme pro děti překážkovou dráhu, využijeme toho, co nám prostředí 

nabídne - různé nerovnosti terénu, spadlé stromy, kameny, potůčky, roklinky apod. 

Přírodní prostředí doplníme různými prolézačkami z provazů a lan. Děti pak mají za 

úkol prolézt dráhu co nejlépe. 

Pravidla: 

dbáme na provedení, nikoli na rychlost 

jsou předem jasně určeny úseky překážkové dráhy, které mohou 

děti prolézat pouze s pomocí učitelky! 

Poznámka: hru je vhodné uvést např. příběhem o medvídcích v cirkuse apod 

Hlídači pokladu 

Zaměření: rychlost, taktika, kontakt 

Potřeby: 30 papírových kartiček, fáborky 

Motivace: 

V jednom zálivu ztroskotala loď, která převážela na své palubě veliký poklad. 

Ten pak ležel dlouho na dně zálivu a piráti z celého světa se ho chtěli zmocnit. 

Domorodci však poklad střežili a bylo těžké jej uhlídat. 
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Popis hry: 

Vhodným místem pro tuto hru je malá prohlubeň v lese. Pokud nenajdeme 

podobné území, označíme fáborky kruhové území asi o průměru 1 0 - 1 5 m. Uvnitř 

území rozmístíme asi 30 papírových kartiček. Děti rozdělíme do dvou skupin. Jedna 

představuje domorodce, kteří střeží poklad, a druhá piráty - útočníky. Útočníci mají 

za úkol vynést co nejvíce kartiček na dané místo. 

Pravidla: 

na začátku hry jsou všichni útočníci u označeného stromu 

obránci nesmějí vstupovat do kruhového území 

každý smí při jednom úspěšném vstupu do území vzít jednu 

kartičku 

jestliže s obránce dotkne útočníka, musí se útočník vrátit zpět 

k vyznačenému stromu a pak se může opět pokusit vniknout do území 

když se útočník vrací s kartičkou, nemůže být již chycen 

Kapky rosy 

Zaměření: cvičení postřehu, koordinace, trpělivosti 

Potřeby: barevné korálky 

Motivace: 

Při ranní rozcvičce pozorujeme kapky rosy v trávě, vyprávíme si o tom, co se 

děje v trávě (o tom, jak je kapka velká pro mravence a brouky, jak je krásná rosa na 

pavučině apod.). 

Popis hry: 

V označeném území lesa rozházíme korálky. Během časového limitu mají 

všichni nalézt co nejvíce korálků. 
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Varianty: 

Děti mohou být rozděleny do družstev a sbírat dohromady. 

Korálky mohou být rozlišeny barevně, pro každou skupinu jedna 

barva 

Z korálků můžeme vytvořit cestu, podél ní pak rozmístíme 

několik předmětů, které si mají děti během procházení po korálkové cestě 

zapamatovat 

Lesní slalom 

Zaměření: rozvoj rychlosti, tělesné kondice, obratnosti 

Potřeby: fáborky 

Popis hry: 

V lese s hustě rostlými stromy označíme fáborky vždy dva stromy vedle sebe 

a vytvoříme tak slalomové branky. Hráči mají za úkol co nejrychleji proběhnout 

slalomovou dráhu. 

Varianty: 

dráhu mohou děti probíhat ve dvojicích 

jeden z dvojice může mít zavázané oči 

měníme způsob pohybu: poskoky, běh po čtyřech, pozadu apod. 

Ukrývaná 

Zaměření: nápaditost, taktika, postřeh 

Potřeby: kartičky 

Popis hry: 
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Vymezíme území (asi lOOxlOOm) v členitém lesním porostu s mnoha 

přírodními překážkami.Každému dítěti dáme jednu kartičku, kterou má během 

časového limitu tajně ve vymezeném území ukrýt. Na signál se všichni sejdou a 

začíná druhá část hry. Během časového limitu má každý hráč najít co nejvíce 

schovaných kartiček svých protihráčů. 

Pravidla: 

při ukrývání kartiček lze použít různé přírodní materiály pro 

zakrytí, nesmí být však zakryta celá 

Varianty: 

kartiček na ukrytí může mít každý víc 

děti můžeme rozdělit do družstev, každé družstvo má na ukrytí 

určitý počet kartiček v jiné barvě, hráči pak sbírají jen kartičky ostatních 

družstev 
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6 Závěr 

Teoretická část práce vysvětluje podstatu ozdravného programu, zabývá se 

podrobněji některými jeho prostředky a předkládá možnosti aplikace vybraných složek 

ozdravného programu v praxi mateřských škol. 

Další část je věnována teoretickým poznatkům o pohybových hrách, jejich 

významu pro naše tělo, pro naši psychiku i významu z hlediska pedagogického. 

Popisuje, jak vybrat vhodnou pohybovou hru, jak ji připravovat a organizovat. 

Základní fakta o pohybu dětí v předškolním věku nalezneme v další kapitole. Je 

zde vysvětleno, proč má předškolní dítě takovou potřebu pohybu, jak tuto potřebu 

naplňovat a jak vypěstovat v dětech pozitivní vztah k pohybu. Dále je zde zmíněno, jaké 

pohybové aktivity není v tomto věku vhodné provádět. 

Praktická část práce sledovala několik cílů. Prvním bylo zjistit, v jaké míře jsou 

využívány v mateřských školách pohybové hry v přírodě jako součást ozdravného 

programu. Pomocí metody rozhovoru a dotazníku bylo podle očekávání jedné z hypotéz 

zjištěno, že ve všech mateřských školách využívají každodenně pohybových her, 

nevnímají je však jako součást ozdravného programu. Ze souvislostí také vyplynulo, že 

se ve většině případů nejedná o pohybové hry v přírodě jako takové, ale pouze o 

pohybové hry ve venkovním prostředí. Proto také v těchto případech není splněn 

základní požadavek působení zdravého vzduchu (jako tomu je při hraní pohybových her 

v přírodě) a není tak tedy možné mluvit o pohybových hrách v rámci ozdravného 

programu. 

Pomocí stejných metod byla ověřována další hypotéza, která předpokládala, že 

mateřské školy většinou nemají vypracován vlastní ozdravný program. To bylo 

potvrzeno, pouze dvě školy se mohly prezentovat vlastním ozdravným programem. 

Přesto však, jak vyšlo najevo díky dalšímu šetření, ve všech školách podnikají pro 

zdraví dětí mnohá opatření. 

Nad rámec hypotéz můžeme vyvodit tyto závěry: 

Pro zdraví dětí žijících ve velkých městech, kde je znečištěný vzduch, je 

Potřebné trávit více času aktivním pohybem 11a čistém vzduchu v přírodě. Vhodnou, 
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nenásilnou a pro předškolní věk přirozenou cestou k tomu jsou pohybové hry v přírodě. 

V současných mateřských školách však k těmto pohybovým hrám není dostatek 

příležitostí. Proto je třeba v budoucnu vytvořit více příležitostí ke hrám v přírodě, jako 

jsou různé výlety a pobyty v přírodě. 

Výzkumným šetřením bylo dále zjištěno, že většina mateřských škol 

nedostatečně prezentuje své činnosti prospěšné pro zdraví dětí. To je jednak ke škodě 

školy samotné, neboť rodič přirozeně při výběru školy preferuje takovou školu, která 

své zdravotně prospěšné činnosti prezentuje, ale také ke škodě celého našeho školství, 

protože tak vytváří nepravdivý obraz o péči o zdraví v současných mateřských školách. 

Návrh ozdravného programu pro školu v přírodě je možné aplikovat na 

libovolný program, jedná se o náměty k jednotlivým činnostem, které lze zařadit do 

režimu běžného dne pobytu v přírodě. Dále jsou zde uvedeny pohybové hry, pomocí 

nichž můžeme jednotlivé činnosti zpestřit neboje vzájemně propojovat. 
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Příloha číslo 1 

Dotazník a ukázka vyplněných dotazníků 



Dotazník 

1. Má vaše MŠ vypracován svůj ozdravný program? ano ne 

Pokud ano: Pracujete podle něj? Jak dlouho (kolikátým rokem)? 

Je váš program někde prezentován (příp. kde a jak)? 

Myslíte si, že to má na rodiče vliv při výběru MŠ? 

2. Má vaše MŠ ve svém celoročním programu zařazeny tyto složky ozdravného 

programu ať má či nemá vypracován vlastní ozdravný program? 

- pitný režim ano ne 

- pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu ano ne 

- pravidelné turistické vycházky a výlety do přírody ano ne 

- plavecká příprava ano ne 

- preventivní cvičení pro správné držení těla ano ne 

- preventivní cvičení proti plochým nohám ano ne 

- dechová gymnastika a cvičení ano ne 

- kroužek flétny jako dech. cvičení ano ne 

- otužování ano ne 

- relaxační cvičení ano ne 

- škola v přírodě ano ne 

3. Využíváte pohybových her a her v přírodě jako součásti ozdravného programu? 

Ano, pohybové hry a hry v přírodě jsou přímo zařazeny v našem ozdravném 

programu. 

Ne, pohybové hry nevnímáme jako součást ozdravného programu. 

Pohybové hry zdravotně preventivního charakteru využíváme, ale ne v rámci 

ozdravného programu. 

Jiná odpověď: 



^ I 

DOTAZNÍK 

c/ť&L^ f ? / / 

ano 1. Má vaše MŠ vypracován svůj ozdravný program? onu ^ ^ 

Pokud ano: Pracujete podle něj a jak dlouho (kolikátým rokem)? 

Je vá$ program nakde prezentován? (příp. kde a jali) y Z ^ / C ^ ^ t ^ 

Myslíte si, že to má vliv při výběru MŠ? 

2. Má vaše MŠ ve svém celoročním programu zařazeny tyto složky ozdravného 

programu? (Ať má či nemá vypracován vlastní ozdravný program.) 

J&t-t&i 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

/ne 

ne 

ne 

ne 

- pitný režim 

- pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu 

- pravidelné turistické vycházky a výlety do přírody ^ano 

- plavecká příprava 

- preventivní cvičení pro správné držení těla 

- preventivní cvičení proti plochým nohám 

- dechová gymnastika a cvičení 

- (kroužek flétny jako dech. cvičení) 

- otužování 

- relaxační cvičení 

- škola v přírodě J ^ / 

3. Využíváte ponybových her a her v pftfodě jako součásti ozdravného programu? 

Ano, pohybové hry a hry v přírodě jsou přímo zařazeny v našem ozdravném 

programu. 

Ne, pohybové liry nevnímáme jako součást ozdravného programu. 

Pohybové hry zdravotně preventivního charakteru využíváme, ale ne v rámci 

ozdravného programu. 

Jiná o d p o v ě ď : . . . . . . 

e 



DOTAZNÍK 

ano ne 1. Má vaše MŠ vypracován svůj ozdravný program? 

Pokud ano: Pracujete podle něj a jak dlouho (kolikátým rokem)? 

Je váš program někde prezentován? {přfp. kde a jak) 

Myslíte si, že to má vliv při výběru MŠ? 

2. Má vaše MŠ ve svém celoročním programu zařazeny tyto složky ozdravného 

programu? (Ať má či nemá vypracován vlastní ozdravný program.) 

- pilný režim 

- pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu 

- pravidelné turistické vycházky a výlety do přírody 

- plavecká příprava 

- preventivní cvičení pro správné držení těla 

- preventivní cvičení proti plochým nohám 

- dechová gymnastika a cvičení 

- (kroužek flétny jako dech. cvičení) 

- otužování 

- relaxační cvičení 

- škola v přírodě 

ne 

ne 

^ang^ ne 

&K> ne 

ne 

^anfl. ne 

/ano^- ne 

Vano, ne 

ne 

ne 

jano ne 

ne ^ f ó ^ M t J & r 

3. Využíváte pohybových her a her v přírodě jako součásti ozdravného programu? 

Ano, pohybové hry a hry v přírodě jsou přímo zařazeny v našem ozdravném 

programu. 

Ne, pohybové hry nevnímáme jako součást ozdravného programu. 

Poh^Jxwé hry zdravotně preventivního charakteru využíváme, ale ne v rámci 

Ozdravného programu. 

Jiná odpověď: 



DOTAZNÍK 

/ano ne 1. Má vaše MŠ vypracován svůj ozdravný program? 

Pokud ano: Pracujete podle něj a jak dlouho (kolikátým rokem)? / / [ 

Je vás program někde prezentován? (příp, kde a jak) ^ , • 

Myslíte si, žc to má vliv při výběru MŠ? ^ C i ^ ^ y f ^ ^ — 

fano 

ano 

ano 

ano 

(ano^. 

ne 

ne 

2. Má vaše MŠ ve svém celoročním programu zařazeny tyto složky ozdravného 

programu? (Ať má či nemá vypracován vlastní ozdravný program.) 

- pitný režim n e 

- pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu 

- pravidelné turistické vycházky a výlety do přírody ^atja^ 

- plavecká příprava 

- preventivní cvičení pro správné držení těla 

- preventivní cvičení proti plochým nohám 

- dechová gymnastika a cvičení 

- (kroužek flétny jako dech. cvičeni) 

- otužování 

- relaxační cvičení 

- škola v přírodě ano 

' f a 

3. Využíváte pohybových her a her v přírodě jako součásti ozdravného programu? 

Ano, pohybové hry a hry v přírodě jsou přímo zařazeny v našem ozdravném 

programu. 

Nc, pohybové hry nevnímáme jako součást ozdravného programu. 

hry zdravotně preventivního charakteru využíváme, ale ne v rámci 

ozdravného programu. 

Jiná odpověď: 



Příloha číslo 2 

Tabulka odpovědí dotazníku 



ÍMŠ l MŠ2 MŠ3 MŠ4 \ IŠ 5 MŠ6 MŠ 7 MŠ 8 MŠ 9 MŠ 10 MŠ 11 MŠ 12 MŠ 13 MŠ 14 MŠ 15 

Vlastní 
ozdravný 
program 

Ano 
v koncepci 
školy, 
jrezentováno 
na internetu 

Ano. ve 
školním 
jrogramu 

Ano, 1 rok 
srezentován 
na internetu 

Ano, ve 
školním 
programu 
„Pojďte mezi 
nás" 

Ne Ne. ale 
pracujeme 
podle 
programu 
Zdravá MŠ 

Ne Ne Ne Ne. ale 
pracujeme 
podle 
programu 
Zdravá MŠ 

Ne Ne Ne Ne Ne 

Pitný režim Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Pobyt venku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Vycházky, 
výlety 

Ano, 
v blízkosti 
Šárka, cca 
lOmin 

Ano. Šárka 
cca 20 min 

•\no Ano, obora 
Hvčzda cca 
10 min 

Ano. obora 
Hvčzda cca 
15 nim 

Ano. 
Stromovka 
cca lOmin 

Ano, 
Stromovka 
cca 15 min 

Ne Ano Ne Ano. Šárka i 
Hvčzda cca 
25 min 

Ne Ano. obora 
Hvčzda cca 
15 min 

Ano. obora 
Hvězda cca 7 
min 

Ne 

Plavání Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Cvičení -
držení téla 

Ano, balanční 
míče a 
polokoule 

Ano, kroužek 
.Zdravíčko" 

Ano Ano. kroužek 
aerobik 

Ano, balanční 
míče 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano .Ano, MŠ 
zaměřená na 
hudebnč 
pohybovou 
výchovu 

Ano, maji 
možnost 
chodit do 
tělocvičny 
v sousední ZŠ 

Ano 

Cvičení -
ploché nohy 

Ano, balanční 
polokoule 

Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Dechová 
gymnastika 

Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Flétna Ne (nenaSli 
vhodného 
pedagoga) 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano ano Ano Ne 

Otužování Ano, bazén Ano, 
vzduchem i 
vodou. 
mlhovištč 

Ne Ano Ano Ne Ano Ke Ano Ne Ne Ano, 
mlhovištč 

Ne Ne Ne 

Relaxační 
cvičení 

Ano, ranní 
sezení u svíčky 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Škola 
v přírodě 

Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano, 2x ročně Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Pohybové 
hry 

Ano, 
v každodenním 
režimu dne, ale 
ne v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano. ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano. ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano. ale ne 
v rámci OP 

Ano. ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 

Ano, ale ne 
v rámci OP 



ÍMMM IMŠ Í IMŠ 2 IMŠ3 J\!Š4 JMŠS IMŠ 6 IMŠ 7 MŠ X MŠ9 MŠ 10 MŠ 11 MŠ 12 MŠ 13 MŠ 14 MŠ 15 
Další 
opatření pro 
zdraví dětí 

Zdravá strava 
- ryby, mořské 
řasy. min. 
hovézí maso, 
ovoce, 
zelenina 

Piti - zdravé 
čaje bez cukru 
nebo slazené 
javorovým 
sirupem 

Hygienická 
opatření -
papírové 
ručníky', 
pisoárky, 
linolea místo 
koberců, 
nemají péřové 
peřinky, 
minimum 
plyšových 
hraček 

Zdravá výživa -
mořské řasy, 

Čistička 
vzduchu, horské 
sluníčko na 
peřinky 

Integrovaná 
MŠ - jedna 
třída se 7 
détmi 
s různjm 
typem 
postižení, 
dbají spíše o 
duševni 
zdraví džtí 



Příloha číslo 3 

Fotodokumentace 



Výlet do přírody s dětmi 
předškolního věku 

Pohybové hry v přírodě na 
sněhu 







Soutěže družstev v 

Děti v zápalu hry 
Povzbuzují „fanděnín 







Cvičení pro prevenci 
plochých nohou 

Možnost řešení 
pitného režimu 



Děti na vycházce 
• ...... SíwiaEOv ' . - ' 

Děti na vycházce hrají 
pohybovou hru 
„Rybičky, rybičky, 
rybáři jedou!" 





Příloha číslo 4 

Desatero úspěšného organizátora her 



Desatero úspěšného organizátora her 

1} Hru si dobře připrav, vysvětli pravidla. Nezapomeň na začátku na libreto, pokud použiješ libreto 
vycházející z historických faktů, může mít samo o sobě výchovný význam. Libreto napoví ducha a 
obsah hry, můžeš jej i zahrát. 

2) Vol hru dle místa, doby a schopností hráčů. Každá hraje vhodná do jiného prostředí, pro jiný věk a 
jinou roční i denní dobu. Hra musí být zvolena tak, aby odpovídala věku, herním schopnostem, 
znalostem a dovednostem. A hlavně musí odpovídat zájmu hráčů. Organizátor hry se sám sebe ptá, 
jestli má pro hru vhodné prostředí, jestli má všechny potřebné pomůcky, zdaje schopen řádně 
vysvětlit pravidla a řídit průběh hry. 

hra musí zapadat do celkového rámce akce, navodit atmosféru, naučit či procvičit určité 
dovednosti 

nechte chvíli pracovat fantazii, představte si průběh hry a situace, které mohou nastat, 
zážitky, které hráčům přibese 

musíte dobře znát hrací území, aspoň jednou si jej projděte 
mějte připraveny všechny rekvizity 

shromážděte hráče, vysvětlete jim pravidla, časový plán i herní území. Nezapomeňte 
věnovat čas na otázky a odpovědi. Pozor na příliš složitá pravidla, 
cílenými dotazy si ověřte, že všichni pravidla chápou 
nezastáváte-li roli rozhodčího, zúčastněte se hry. 

3) Hry vhodně střídej, žádnou nehraj do únavy. Při volbě her je třeba je volit tak, aby byly různorodé 
a každý měl šanci na vítězství - jednou má šanci vyhrát dobrý běžec, jindy ten, kdo má dobrý 
postřeh. 

4) Hrát musí všichni - družstva stejně silná. 
5} Pozor na bezpečnost, vhodné vybavení, pomůcky i oděv. 
6) Před hrou si získej náladu, začni hrát rychle a plně. Do hry musí být všestranná chuť, jak 

organizátorů, tak hráčů. Zkušený a očividně nadšený organizátor může někdy zvrátit špatnou 
atmosféru v příznivou, stejně jako znuděný organizátor naopak. Příznivá nálada, vzrušení a 
očekávání mohou přispět k úspěchu hry, ale samy o sobě jej nezajistí. 

7) Měj při hře přehled. 
8) Chyby vytýkej rozumně, mírně pomáhej. 
9} V nejlepším přestaň, co nejdříve vyhodnoť, vyhlaš a vyvoď ponaučení. Na konci hry je dobré 

nějaký čas společně s hráči věnovat jejímu rozboru. 
10) Netrp posmívání, požaduj fair plav, slávu vítězům, čest poraženým. Hry se musí lidi naučit hrát = 

pěstuj umění hrát. Z výchovného hlediska není dobré klást přílišný důraz na vítězství. 
(www:tuko.cz/vychova/appendix/metodika-her 19. 12,2004) 



Příloha číslo 5 

Ukázka cviků pro správné držení těla a prevenci plochých nohou 



1. Stavíme bránu 

Nejprve si dítě klekne a ruce opře dlaněmi o zem. Zadeček zvedne do výšky a nohy při 
tom narovná. Potom znovu klekne a při příštím pokusu se zvedne výš a vydrží déle jako 
brána. 

2. Stromek ve větru 

Nohy široce rozkročí, zůstane pevně stát, ruce sepne nad hlavou jako špička stromu. A 
teď začne foukat vítr, stromek se ohýbá sem a tam, stále silněji se kývá ze strany na 
stranu. 



3. Plížení 

Přikrčí se a jako kočka se plíží kupředu pohybuje se těsně nad podlahou. Jde to také 
podél židle, pod stolem,plazit se tak potichoučku, aby nás nikdo neslyšel. 

4. Stavíme ptačí hnízdo 

Leží na bříšku, nohy chytí vzadu oběma rukama, pevně drží, hlavu zvedne vysoko do 
vzduchu. Potom pustí nohy dolů a protáhne se. Při opakování se zdvihne ještě výš. 

5. Honzíček letí 

Nejprve si lehne na bříško a hodně se protáhne. Na povel „leť", vymrští vysoko ruce a 
nohy. Pak se zase spustí a podruhé letí ještě výš. 



6. Vstáváček 

Sedí na měkké podložce, nohy pevně přidržuje nohama. A teď pomalu padá dozadu, 
nohy zvedne nad hlavu. Pak se pokouší opět sednout. 

7. Skáču jako zajíček 

Oběma rukama se pevně opře o zem a nohy zvedá dozadu vzhůru k zadečku. Tak se dá 
skákat kupředu, okolo stolu nebo přes místnost - jen do toho! 



8. Velký jako obr 

Postaví se ne špičky, ruce natahuje ke stropu, případně na místě přešlapuje 
„Kdo je nej větší?" „Dokážeš být větší něž já?" 



Cvičení nohou s kapesníkem 

1. Pevně stojíme na jedné noze, druhou zlehka položíme na míč. Pohybem prstů 
kutálíme míč k sobě a nazpět. Stejným způsobem cvičíme i druhou nohou. 
Pohyb prstů řídí činnost nožních svalů. 

2. Vsedě přitáhneme nohy blízko k zadečku, položíme mezi ně míč, ruce opřeme 
vzadu o podlahu. Potom nohy zvedneme do výšky, míč přidržujeme, aby 
nespadl, a spustíme nohy zase dolů. Míč proto nesmí být moc velký a těžký. 
Tento cvik můžeme provádět i s nafukovacím míčem. 



Cvičení nohou s kapesníkem 

1. Přejdeme z jednoho konce hůlky na druhý, přičemž paty kloužou po podlaze, ale 
prsty se pevně přidržují hůlky - a zase zpátky. 

2. Sedneme i na zem, hůlku položíme před sebe, na ni dáme prsty nohou a teď se 
pokusíme ji posouvat sem a tam, to znamená od sebe a zase zpátky k sobě. Ruce 
rozpažíme pro udržení rovnováhy. Cvičení provádíme pomalu. 



Cvičení nohou s kapesníkem 

1. Sebereme kapesník z podlahy prsty u nohou, hezky vysoko zvedneme a zase 
nohu spustíme. Znovu uchopíme atd. Potom vystřídáme nohy a cvik opakujeme. 

2. Nejprve se posadíme a do prstů jedné nohy uchopíme kapesník. Potom se 
zhoupneme na záda a zvedne při tom nohy a znovu se posadíme. Při příštím 
zhoupnutí držíme druhou nohu na zemi. Pokud je dítě v pohybu, nožní svaly se 
stále napínají,protože kapesník nesmí upadnout. 


