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V praktické části této diplomové práce byla použita metoda 

dotazníku. V dotazníku týkajícího se zjištění nejčastěji využívaných 

pohybových her na škole základní a mateřské byly užity položky 

převážně otevřené. Odpovědi byly poté spočítány a nejfrekventovanější 

z nich byly seřazeny podle množství pod sebe. 

Zdrojem informací bylo: 

- odborná literatura, která je uvedena na konci této diplomové práce 

- tištěné prameny 

internetové zdroje 

- dotazníky týkající se nejčastěji volených pohybových her učiteli 

Zjištěné údaje: 

V diplomové práci jsou uvedena zjištění o osobnosti dítěte, o 

kritériích vývoje a nejčastěji využívané pohybové hry u dětí ve věku 5 

až 8 let. 

Klíčová slova: 

Pohybové hry, harmonický vývoj, psychický vývoj, fyzický vývoj, 

předškolní věk, mladší školní věk, kritéria vývoje. 

Anotace: 

Pohybové hry patří v České republice mezi nejoblíbenější a 

nej rozšířenější činnost na základní i mateřské škole. Jejich takové 

množství, že se dají využívat během celého roku a propojovat do všech 

vyučovacích předmětů. 

Diplomová práce na téma Pohybové hry dětí ve věku 5 až 8 let se 

zaměřením na jejich harmonický vývoj se zabývá v prvé řadě 

prozkoumáním odborné literatury, která charakterizuje psychickou i 

fyzickou stránku dětské osobnosti v daném věku. Po prozkoumání 

literatury, na základě získaných informací o dětském vývoji, bylo 
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vytyčeno několik kritérií pro hamonický vývoj dítěte. Tato kritéria poté 

byla podkladem pro sestavení Souboru optimálních pohybových her pro 

harmonický vývoj dítěte ve věku 5 - 8 let. 

Key words: 

Motoric games, harmonic development, mental development, 

physical development, preschool age, younger school age, development 

criteria. 

Annotation: 

Motoric games are one of the most popular and widespread activities 

at the primary and nursery schools. There is so many of them that they 

can be easily used during the whole year and across all school subjects. 

The thesis on the theme "Motoric games of children from 5 to 8 years of 

age" with a focus on their harmonic development is above all dealing with 

specialized literature characterizing the mental and physical aspect of a 

child's personality at the given age. After examining the literature, based 

on the information gathered on the child's development, several criteria 

for harmonic child's development were set out. These criteria were than 

used as a basis for compiling the Collection of motoric games optimal for 

a harmonic child's development. 
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Úvod 

Ve snaze změnit nevhodnou a zastaralou praxi došlo 

v mateřských i v základních školách k řadě pozitivních kroků. 

Některá opatření však přinášejí i negativní vlivy, jak dokazují 

výsledky některých šetření z posledních deseti let. Ozývají se 

hlasy lékařů, kteří zjišťují výrazně zhoršené držení těla 

současných dětí z mateřských a základních škol a přisuzují to 

podcenění pohybu a rezignaci na pravidelné a řízené tělovýchovné 

celky. Pravidelně opakované a dlouhodobé šetření týkající se 

držení těla dětí předškolního a mladšího školního věku tyto 

tendence potvrzuje (Filipová, 1999) upozorňuje na zřetelně lepší 

úroveň u dětí ze škol, kde se pravidelně cvičí za pomoci 

pohybových her. 

Se současnými trendy prohloubit komunikační dovednosti dětí 

jsou v řadě škol preferovány pasivní způsoby práce. Děti sedí 

v kruhu, mají si vypravovat o svých zážitcích, sdělovat, co se jim 

přihodilo. Zapomíná se ale, že děti přirozeně komunikují při 

různých aktivitách a hrách, kde si o svých zážitcích povídají 

v souvislosti s konkrétní situací. Tehdy je třeba naslouchat a 

partnersky reagovat. Tyto situace se však obvykle nedaří vytvořit 

uměle. Z vlastní zkušenosti i z pozorování jiných je zřejmé, že se 

děti při řadě formálních komunikačních kruhů nudí, ztrácí 

pozornost. Za rizikové faktory v režimu dne lze tedy považovat 

nedostatek pohybu a přemíru řízených aktivit. Je nutno si 

uvědomit, že pohyb je základní životní projev i základní 

biologická potřeba dítěte. Proto je to i jeden ze základních 

výchovných a vzdělávacích prostředků. Pohybové hry a vůbec 

pohybové činnosti nabízejí prožitkové učení, které probíhá vlastní 

skutečnou aktivitou, nikoli zprostředkovaně (slovně, obrazově, 

virtuálně,..). 
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Když si vzpomeneme na svá školní léta, potom každý by mi 

dal jistě za pravdu, že nejčastější činností v mateřské škole, ale i 

v hodinách povinné školní tělesné výchovy byly pohybové hry. 

Položila jsem si proto otázku, zda jsou ony pohybové hry správně 

koncipované pro ten který věk dítěte a zda vzhledem k vývoji 

jedince dostačující a správné. Vždyt v téměř každé odborné 

publikaci, která se zaměřuje na vývoj jedince, se můžeme dočíst, 

co by dítě mělo aktivně rozvíjet v určitém období věku. 

Zajímalo mě, jestli to tak opravdu je a zda-li učitelé, ať již 

školy mateřské nebo základní, se o to snaží. Pohybové hry jsem si 

vybrala záměrně, protože je to činnost dětem velmi blízká již od 

útlého věku a také jistá forma nenásilného harmonického rozvoje 

organismu dětí. 
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1 Problém, cíl a úkoly práce 

Problém 

Pohybové hry jsou ve školní a předškolní výchově jedním ze 

stěžejních tématických celků a učitelé je hojně využívají. 

Používají ale učitelé odpovídající hry, aby nebyl narušen 

harmonický vývoj dětského organismu, nebo využívají hry na 

základě zájmu a osvědčenosti mezi dětmi? Oni si totiž nejsou 

vědomi, k čemu všemu mohou hry sloužit a tím mohou pohybové 

hry vést až do ztracena. 

Cíl práce 

Navrhnout soubor optimálních pohybových her pro jednotlivá 

kritéria harmonického vývoje dětí ve věku 5 - 8 let. Podkladem 

pro tento návrh bude zjištění nejčastěji volených pohybových her 

v mateřské a základní škole, stanovení kritérií pro harmonický 

vývoj dítěte a poznatky z odborné literatury a pedagogického 

výzkumu. 

Úkoly 

1. Shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu 

2. Zpracovat teoretická východiska 

3. Stanovit kritéria harmonického vývoje dítěte 

4. Zpracovat komplexní popis harmonického vývoje dítěte ve 

věku 5 - 8 let 

5. Prozkoumat užití a druhy pohybových her v MŠ a ZŠ 

6. Vytvořit soubor optimálních pohybových her pro 

harmonický rozvoj dítěte ve věku 5 - 8 let 

7. Distribuce souboru optimálních pohybových her 
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2.1 Harmonický vývoj dítěte od narození 

Základní kameny pro harmonický vývoj dítěte musí být 

pochopitelně položeny daleko dříve než v okamžiku jeho 

narození. Je tedy nutné zabezpečit jeho zdravý vývoj a rozvíjet od 

prvního dne všechny jeho vrozené vlastnosti, zvláštnosti a vlohy. 

Vývoj dítěte je velmi složitý proces. Je ovlivován třemi 

základními faktory, a to dědičností, prostředím a výchovou. 

Děti mohou po rodičích dědit zvláštnosti tělesné konstituce, 

rysy obličeje, barvu očí, vlasů apod. Dědičné mohou být i některé 

zvláštnosti nervové soustavy, na jejichž základě se vyvíjí určitý 

typ vyšší nervové činnosti dítěte. Pokud jde o harmonii tělesnou i 

duševní, pak je třeba zdůraznit, že se žádné dítě nerodí 

s kompletní vybaveností, ale jen s určitými vlohami, které je 

nutno rozvíjet. Do jaké míry se rozvinou, to záleží nejen na 

výchově a výuce, ale samozřejmě i na širším společenském 

prostředí. 

Lze tedy říci, že vývoj dítěte vychází z vnitřních sil organismu 

založených dědičně, ale zárovenň je neustále ovlivňován zevním 

prostředím, které formuje jedince do konkrétní podoby v dané 

etapě vývoje (Dobrovolská, 1978). 

Nejintenzivněji probíhá vývoj jedince v době nitroděložního 

života, přes kojenecký věk až do třetího roku života dítěte. Pak se 

jeho rychlost postupně snižuje. Koncem předškolního věku 

dochází k poměrně rychlé přeměně „zakulacené" postavy 

předškolního dítěte v typ dítěte školního. Značné procento dětí 

navštěvuje mateřskou školu, která příznivě ovlivňuje jejich vývoj. 

Ne však každá mateřská škola a každá třída v mateřské škole dbá 

na kompletní harmonický vývoj psychický a fyzický. 
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Základním znakem, který odlišuje období dětství od dospělosti 

je růst. Při růstu se mění tělesné proporce a vzájemný poměr 

různých částí těla podle toho, jak rostou jednotlivé tkáňové 

struktury (kostra, svalstvo, tuková a vazivová tkáň, vnitřní 

orgány). 

Při každém hodnocení vývoje dítěte musíme brát v úvahu, že tu 

záleží nejen na zděděných faktorech tedy na tělesné konstituci, jak 

jsem již zmínila, ale do značné míry i na životních podmínkách, 

v nichž se jedinec v jednotlivých fázích svého růstového období 

vyvíjel. Je známo, že například životní podmínky, které 

neumožnují plné uplatnění růstových možností jedince v období 

předškolního věku, mohou mít za následek snížení tělesné výšky 

v období dospělosti. Životní podmínky ovlivňují nejen růstové, 

ale i funkční možnosti každého člověka buď v pozitivním nebo 

v negativním směru. Nestejné tempo růstu jednotlivých částí těla 

způsobuje změny proporcionality dětské postavy a mění 

významně celkový vzhled dítěte. Výrazně se mění poměr délky 

hlavy, výšky těla a délky končetin. Například hlava měří u 

novorozence čtvrtinu délky, u dospělého jen osminu, obvod hlavy 

je u novorozence větší než obvod hrudníku atd. 

Po celý dětský věk velmi rychle probíhá nejen tělesný ale i 

duševní vývoj dítěte. Podkladem duševního vývoje dítěte jsou 

podmíněné reflexy, řetězy podmíněných reflexů a korové 

dynamické stereotypy. Určité rozdíly ve vývoji dítěte po stránce 

psychické je možno vysvětlit rozličným vrozeným typem nervové 

činnosti, rozličnými zděděnými vlohami a rozličným působením 

zevního prostředí, zvláště výchovy, ale i širších společenských 

vztahů. 

Základní význam pro tělesný i duševní vývoj dítěte má rozvoj 

pohybových schopností (motoriky). Již týden po narození otáčí 
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dítě hlavu za světlem, ve dvou měsících sleduje ukazovaný 

předmět, ve třech měsících si hraje s chrastítkem, v poloze na 

bříšku drží vztyčenou hlavičku, nadzvedá se na předloktí a 

vztyčuje částečně hrudník nad podložku. Půlroční dítě se převalí 

ze zad na bříško a obráceně, mezi šestým až osmým měsícem 

samo sedí, kolem devátého měsíce leze po čtyřech, v jedenácti až 

dvanácti měsících se postaví a udělá první krůčky. Chůze se 

zdokonaluje ve 2. a 3. roce. Současně s vývojem motoriky celého 

těla se postupně vyvíjejí a zdokonalují i jemné pohyby ruky, 

přibývá síly a obratnosti. 

Vnímání, jako další článek psychického vývoje, se děje 

smyslovými orgány. Už novorozenec reaguje pohybem těla na 

silný světelný nebo zvukový podnět. Ve druhém měsíci již 

rozeznává tvář matky. Kolem čtvrtého až pátého měsíce vnímá 

zevní podněty současně zrakem i sluchem - obrací se např. 

k osobě, která mluví. 

Teprve v období mezi devátým až dvanáctým měsícem, kdy se 

začíná vytvářet řeč, mění se vnímání reálného světa v poznání. 

Řeč je v první části pasivní. Tzn., že se dítě učí slovu rozumět a 

pamatovat šije. Vnímá smysly a současně slyší pojmenování, 

takže si spojuje to, co vidělo, se slyšeným slovem. Za určitou 

dobu reaguje na otázku dospělého pohybem, např. ukáže na 

obrázku určité zvířátko, aniž by při tom samo mluvilo. Teprve pak 

přijde fáze tzv. aktivní řeči, kdy už dítě dovede zvířátko podle 

obrázku pojmenovat. Kolem prvního roku má dítě zásobu až 

deseti slov, kolem druhého roku již padesát až dvě stě slov. Řeč je 

základem myšlení člověka. 

Myšlení malých dětí je konkrétní a primitivní. Před vstupem do 

školy má již být rozvinutá schopnost abstrakce, zobecňování a 

úsudku. Rozumový vývoj dítěte velmi pokročí v období, kdy se 

1 4 



dítě začne samostatně pohybovat a učí se mluvit. Tím se totiž 

neobyčejně rozšíří okruh podnětů, které na ně působí. 

Děti mají také různý temperament. Rozumějte tím onu složku 

osobnosti, jež je založena na vrozenosti a projevuje se v oblasti 

citové vzrušivosti. Jde o základní citovost, která zabarvuje jednání 

člověka. 

Citový vývoj dítěte začíná od narození. Příjemné a nepříjemné 

pocity se spojují s jeho biologickými potřebami a jejich 

uspokojením. Proto je v útlém věku dítě zvlášt vázáno na osobu, 

která o něj pečuje, nejčastěji na matku. Za normálních okolností, 

přibližně v sedmém měsíci, začíná dítě více lpět na některém ze 

svých rodičů či vychovatelů, dává mu výrazněji přednost a 

protestuje, když tato osoba od něj odchází nebo si jej nevšímá. Asi 

o měsíc později se již u dítěte objevuje strach z cizích lidí, což je 

znamením, že dítě začíná chápat, že k těm „svým" patří. V tomto 

období dítě poprvé prožívá pocit závislosti, který je - i když to zní 

poněkud překvapivě - nutnou podmínkou k tomu, aby se člověk 

mohl stát samostatným a nezávislým. Žijí-li děti dlouho 

v prostředí citově chudém, pozorujeme, že mají po celý další život 

obtíže v citovém přizpůsobování. Láska projevovaná dítěti od 

nejútlejšího věku nese s sebou pocit jistoty, bez něhož by se dítě 

mohlo jen s obtížemi vydat na cestu za samostatným poznáním a 

vzdálit se z bezprostředního dosahu matčiny náruče. Proces 

osamostatňování je přirozený a nutný, děti musí jednou přestat být 

dětmi. Nemůže se tak stát najednou, děti naopak přestávají být 

dětmi pomalu, postupně a někdy se to neobejde bez různých 

zvratů, krizí a konfliktů. 

Dětství a dospívání je v podstatě ve vývoji člověka 

nejdůležitějším obdobím, protože se v něm kladou základy pro 

plný a štastný život jedince v dospělosti. Harmonický tělesný a 
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duševní vývoj člověka není něco předem daného, aleje to, jak 

jsem již uvedla na začátku, výsledek působení vnějších vlivů a 

vnitřních sil. Právě z toho důvodu i při stejných podmínkách 

života vyrůstají lidé individuálně naprosto odlišní. 

Vnější vlivy, které by měly ve všech svých rozmanitých 

formách působit na rozvíjení tělesně i duševně zdravého jedince, 

nabývají ve vývoji dítěte na významu od prvních dnů jeho života. 

Aby vyrostlo ve zdravého a vyrovnaného člověka tak je nutné 

k tomu vytvořit podmínky, naplňovat kritéria harmonického 

rozvoje dítěte a v neposlední řadě dodržovat základní pravidla 

zdravé životosprávy (pravidelné rozdělení dne na práci, jídlo a 

odpočinek, dostatečný spánek, pohyb a pobyt na čerstvém 

vzduchu atd.). 
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2. 1. 1 Charakteristika psychického vývoje 

dětí předškolního věku 

V předškolním věku, na který se zaměřuji, tedy 5 - 6 let, dítě 

poměrně rychle roste. Proporce dětské postavy se mění, protože 

rostou zejména končetiny. V této době dozrává i centrální nervový 

systém a jeho zrání souvisí s rozvojem dispozic k různějším 

kvalitativním vývojovým změnám ( Vágnerová, 1992). 

Období předškolního věku je označováno jako období 

iniciativy, jehož hlavní potřebou je potřeba aktivity a 

sebeprosazení. Tato potřeba měla určitý význam již u batolat, ale 

vrcholí na zralejší úrovni předškolního věku, tedy v 5 - 6 letech. 

Je to v době, kdy dítě dobře zvládlo samostatnou lokomoci a 

ovládání svého těla. V psychické sféře se diferencuje a vyhraňuje 

určité sebepojetí, vyhraňují se vlastnosti dětské osobnosti, jejíž 

iniciativa spočívá v prosazování vlastních cílů a získávání 

zkušeností a navazování nových sociálních vztahů. Dětská aktivita 

se projevuje v čím dál větším prostorovém a časovém úseku, 

zvětšuje se životní okruh i časová perspektiva dítěte. 

Základním úkolem tohoto období je rozvíjení účelné aktivity, 

ale iniciativa dítěte musí být adekvátním způsobem regulována. 

Dítěti musí být jasné normy jeho chování, musí vědět co smí a co 

nesmí. Pochopení životního řádu bývá dosaženo právě v období 

předškolním. 

Častými problémy dětí bývají právě problémy vlastního 

sebepojetí, sebevědomí, sebejistoty, ale i empatie a vztahu 

k ostatním, tedy vytváření sociálních kontaktů a schopnosti 

komunikace. Pohyb, pohybové činnosti a pohybové hry poskytují 

mnoho možností tyto vlastnosti nenásilně formovat. Lze úmyslně 
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modelovat různé situace k sociálnímu kontaktu (seznamování 

s ostatními pomocí hry na jména, spolupráce ve dvojicích,...) nebo 

využívat spontánně vzniklých situací. 

Jinak předškolní období není doba tak bouřlivých vývojových 

změn jako byly předchozí roky života, jeví se spíše jako doba 

méně nápadných, ale kvalitativně významných zdokonalení. 

Zdokonalí se i obsahová a formální stránka řeči. V souvislosti 

s vyzráváním koordinace motoriky mluvidel i lepší sluchovou 

diferenciací většinou mizí dětská patlavost. U některých dětí 

zůstává ve formě nepřesné artikulace některých hlásek. Slovní 

zásoba se v průběhu předškolního věku značně rozšíří, v průměru 

se předpokládá, že 51eté dítě ovládá asi 2000 slov a óleté dítě 

přibližně 3000 slov. I když předškolní dítě používá již všech 

slovních druhů, struktura aktivního slovníku má určité 

charakteristické rysy, obsahuje nejvíce podstatná jména, slovesa a 

zájmena. Jak se zdokonaluje jeho verbální projev, užívá dítě stále 

více předložky a spojky. Zároveň se rozvíjí i rozsah a gramatická 

stavba vět. V pěti letech používají děti běžně víceslovné věty. 

Stavba věty bývá správná. Občas se objeví chyba v gramatické 

formě. Na konci předškolního věku se vedle souřadných souvětí, 

v tomto věku běžných, objeví i souvětí podřadná. Dítě umí řeč 

aktivně používat. Rozvíjí se její komunikační složka a řeč se stává 

převládajícím dorozumívacím prostředkem. Předškolní dítě 

dovede vyjádřit svoje pocity, prožitky a potřeby naprosto bez 

problémů a navíc začíná používat řeč k regulaci vlastního chování. 

Mění se též vnímání dětí předškolního věku. V tomto období je 

charakteristické svou globálností. Dítě ještě neumí vnímat celek 

jako souhrn detailů a neroslišuje ani základní vztahy mezi nimi. Je 

především upoutáno nápadnými vlastnostmi objektu (např. 

křiklavá barva) a dále těmi podněty, které mají nějaký význam pro 
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uspokojení jeho momentální potřeby. V předškolním věku se 

vnímání rozvíjí v souvislosti s myšlením, rozvojem představ a 

nabýváním zkušeností, rozvíjí se zejména zraková a sluchová 

diferenciace, analýza a syntéza, která je nezbytná například pro 

výuku čtení a psaní. Do určité míry nepřesné je vnímání prostoru, 

děti nedovedou správně odhadnout větší vzdálenost a mají 

tendence přeceňovat velikost okolního prostoru. Prostorové 

vnímání je komplexní dovednost a předškolní dítě ještě nemá 

dostatek zkušeností a tak rozvinuté myšlení, aby tuto dovednost 

přiměřeným způsobem zvládlo. 

Ze stejných důvodů je s určitými obtížemi spojeno i vnímání 

času. Stejně tak, jako v případě prostoru, má dítě tendenci 

přeceňovat časové úseky, zdají se mu mnohem delší než 

dospělému. Časové pojmy, zejména pojem minulého a budoucího 

nemají v tomto věku téměř žádný obsah. Dítě žije výlučně 

přítomností. Předškolní dítě vnímá čas pouze prostřednictvím 

konkrétních událostí a opakujících se jevů. 

Pozornost je v předškolním věku ještě nezralá, krátkodobá a 

povrchní. Převládá především neúmyslná forma pozornosti, dítě je 

velmi snadno upoutáno zejména nápadnými, neobvyklými a 

atraktivními podněty. V předškolnímu věku lze pozorovat i 

počátky pozornosti úmyslné, například právě ve hře. Děti 

s oblibou přecházejí od jedné činnosti ke druhé, ale s postupujícím 

věkem se zlepšuje koncentrace a délka soustředění pozornosti. 

Rozvoj pozornosti souvisí se zráním CNS a schopností tlumit a 

diferencovat reakce na různé podněty. 

Dětská pamět předškolního dítěte je převážně bezděčná. (Dítě 

si spontánně zapamatuje to, co je zaujalo, ale většinou bez 

předcházejícího úmyslu se něco naučit. Záměrná paměť, spolu 

s pozorností, se začíná rozvíjet teprve kolem 5. roku.) Dále je to 
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pamět mechanická. (Dítě si pamatuje především mechanicky, 

logická pamět se v souvislosti s celkovým vývojem poznávacích 

procesů vyvíjí až ke konci předškolního věku.) A paměť 

konkrétní. (Dítě si lépe pamatuje konkrétní události než jejich 

verbální popis.) V poslední řadě paměť krátkodobá. (Ale rozvíjí 

se i trvalost paměti. Na počátku předškolního období si dítě delší 

dobu pamatuje pouze citově zabarvené zážitky zatímco na konci 

má již dost bohaté vzpomínky.) 

Né vždy přesné a úplné jsou v tomto věku dětské 

představy. Rozvíjejí se v koordinaci s ostatními poznávacími 

procesy a mezery v představivosti děti doplňují fantazií. Tuto 

fantazii nelze hodnotit jako lež, protože dítě je přesvědčeno o 

jejich pravdivosti. 

V předškolním věku lze jen velmi těžko oddělit fantazijní a 

pamětové představy. Fantazie je v tomto věku nezbytná pro 

citovou a rozumovou rovnováhu, dítě potřebuje vykonávat i 

takové činnosti, ve kterých by si přizpůsobovalo realitu sobě, 

svým potřebám bez ohledu na překážky objektivní skutečnosti 

(Vágnerová, 1992). 

K vývojové změně v myšlení dochází ve velké míře ve čtyř 

letech, kdy symbolické myšlení přechází na myšlení názorné. Na 

počátku tohoto období uvažuje sice již dítě v celostních pojmech, 

ale tyto pojmy jsou ještě značně konkrétní a obsahují mnohdy 

nepodstatné znaky. Po 4. roce dochází ve vývoji pojmů ke 

značnému pokroku, protože začínají mít význam podstatné 

podobnosti. Děti si vytvářejí určité pojmové skupiny, které mají 

společnou určitou vlastnost, i když ne vždy tu nejpodstatnější, 

např. letadlo i pták patří do jedné skupiny, protože létají. 

Hodnocení podobnosti podstatných znaků je obtížnější než 

pochopení rozdílů. Např. 51eté dítě snadno pozná rozdíl mezi 
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ptákem a rybou, když jeden živočich plave a druhý létá. Teprve na 

konci předškolního věku chápou děti konkrétní podstatnou 

podobnost, např. jablka a hrušky mají stopku a rostou na stromě, i 

když se v hodnocení stále objevují nápadné, ale ne zcela podstatné 

znaky. 

Pojmy, které nemají dostatečně konkrétní obsah, zůstávají pro 

předškolní dítě méně pochopitelné a nedovede je dobře používat. 

Sem patří např. časové a prostorové pojmy, které lze těžko 

zvládnout názorovým usuzováním. 

Příklad, který uvádí J. Piaget ze svých výzkumů dětského 

myšlení velmi pěkně tento aspekt ilustruje. Dvě skleničky 

stejného tvaru jsou naplněny do stejné výše stejným množstvím 

identických korálků. Jestliže vezmeme třetí skleničku, která má 

užší dno a přesypeme tam. za přítomnosti dítěte korálky z jedné ze 

dvou zcela stejných skleniček, bude sloupec korálků v užší 

skleničce vyšší. Dítě bude tvrdit, že v nové skleničce je korálků 

víc, protože dosahují výš. Dítě bude o svém názoru zcela 

přesvědčeno, přestože vidělo, jak jsme korálky přesypali. V tomto 

případě nejde o vjemový klam, dítě vnímá skutečnost vcelku 

dobře, ale usuzovat současně ve dvou dimenzích ještě neumí. 

Určitou roli zde hraje, že dítě má sice vytvořen určitý pojem 

trvalosti jednoho předmětu v čase a v prostoru, ale nemá vytvořen 

pojem trvalosti množiny předmětů. Většina 51etých dětí věří tomu, 

že změna tvaru vede nezbytně ke změně množství, protože to tak 

zdánlivě vidí. 

Psychické potřeby se v předškolním věku dále mění a rozvíjejí. 

Potřeba aktivity je v tomto věku velmi silná, i když aktivita tohoto 

období je diferencovanější a zralejší. Potřeba pohybuje 

uspokojována právě v pohybové hře než pouhou motorickou 

aktivitou, bez dalšího smyslu. 
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Potřeba stimulace a poznávání je spojena s rozvojem všech 

poznávacích procesů, vnímání, představivosti i myšlení. Potřeba 

učení je spojena s rozvojem poznávacích procesů i socializace 

dítěte, vývojové pokroky, dosažené v tomto věku svědčí o jejich 

významnosti. 

Potřeba emancipace, samostatnosti se projevuje v tomto věku 

ještě výrazněji, ve všech životních oblastech. 

Potřeba citového vztahu v předškolním věku je stále stejně 

intenzivní a bývá uspokojována především v rámci rodiny, kde má 

dítě své pevné místo. 

Potřeba sociálního kontaktuje větší a je uspokojována mimo 

rámec rodiny, nejrůznějšími vztahy s dospělými i dětmi stejného 

věku. V oblasti socializace dochází k velkému rozvoji a v rámci 

tohoto vývoje se objevují nové potřeby, jako potřeba sociálního 

uznání a potřeba akceptování určitých sociálních norem. 

Vyrovnaný psychický vývoj předpokládá, že by veškeré 

základní potřeby jedince měly být uspokojovány v dostatečné 

míře a po dostatečně dlouhou dobu. V reálném životě však zcela 

běžně dochází k jejich neuspokojování, které má různý charakter. 

Dítě se již v útlém věku dostává do situací, které komplikují, 

oddalují nebo maří uspokojování jeho potřeb. Během vývoje se 

musí naučit, jak tyto zátěže, překážky a nespokojenost překonávat. 

Obecně lze mluvit o náročných životních situacích, které jsou do 

určité míry potřebné, protože stimulují aktivitu jedince a jeho 

rozvoj. Závažnost neuspokojení určité potřeby nelze hodnotit 

objektivně, ale vždy z hlediska jednotlivce. 

Citové prožívání reguluje na bázi vrozených dispozic chování i 

v předškolním věku. Ve způsobu prožívání a citového projevu 

dochází k určitým, méně výrazným změnám. Citové prožitky jsou 

dost intenzivní, ale zároveň krátkodobé a proměnlivé, např. děti 
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tohoto věku střídají lehce pláč a smích. 51eté děti začínají svoje 

citové projevy ovládat, jsou k sobě kritičtější. Např. chlapec 

tohoto věku řekne: „ Já jsem vůbec nebrečel, ani když jsem 

upadl." 

I když se rozvíjí citová paměť dítěte, zdroje emocionálních 

prožitků bývají spojeny s aktuální a konkrétní situací, např. 

dosažení určitého cíle, omezení aktivity, fyzickou bolestí atd. 

City předškolního dítěte se stávají obsažnější a 

diferencovanější. Z hlediska kvality a obsahu citových prožitků je 

pro předškolní dítě charakteristická veselost a smysl pro humor. 

Strach z neznámého prostředí, cizích lidí a zvířat s přibývajícími 

zkušenostmi ustupuje. V předškolním věku se objevuje strach 

z nadpřirozených a nereálných bytostí a situací, mnohdy takových, 

které dítě svou fantazií vytvořilo. 

V souvislosti s rozvojem socializace nabývají na důležitosti i 

sociální city, jako je láska a nenávist, sympatie a nesympatie. 

V předškolním věku se rozvíjí i sebecit, citový vztah k sobě 

samému. V tomto období je dítě značně egocentrické, zaměřené 

na sebe a vše hodnotí ve vztahu k sobě a svým potřebám. Citový 

aspekt sebehodnocení souvisí s celkovým vývojem osobnosti, 

s vytvářením vlastní identity a sebevědomí. 

V souvislosti s rozvojem a akceptováním sociálních norem se 

vyvíjí i hodnotící citová složka, mravní cítění. Dítě je na jedné 

straně uspokojováno pochvalou a na druhé straně pocituje hanbu, 

jestliže je pokáráno. Objevují se i pocity viny, když dítě samo cítí, 

že udělalo něco, co je špatné. 

Vývoj vůle trvá velmi dlouho a souvisí s rozvojem 

rozumových schopností i celé osobnosti dítěte, zejména v oblasti 

sebevědomí a utváření vlastní identity. 
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Vůle se v předškolním věku může projevovat v které koliv 

činnosti, ale bývá ještě slabá, zejména ve své pasivní složce jako 

je např. sebeovládání a vytrvalost. Předškolní dítě již dobře ví, jak 

se má chovat, umí se pro takové chování rozhodnout, ale vydrží 

jen krátkodobě. Veškeré vnitřní i vnější překážky mohou jeho 

chování odklonit ke snazší a příjemnější variantě, která uspokojuje 

nějakou aktuální potřebu. 

V předškolním věku též vzrůstá potřeba sociálního kontaktu. 

V tomto věku sice ještě stále převládá kontakt s dospělými, ale 

rozšiřuje se mimo rámec vlastní rodiny. Sociální vztahy do 5ti let 

dítěte s dospělými jsou již diferencované, dítě rozlišuje různé 

sociální role a akceptuje jejich charakteristické rysy. Dovede se 

např. chovat jinak k učitelce ve školce a jinak k sousedce. 

Roste i potřeba kontaktu s dětmi. Vztahy k dětem jsou v tomto 

věku již poměrně četné, ale jsou vesměs nahodilé, krátkodobé a 

přelétavé. Pro rozvoj sociálních rolí jsou však naprosto nezbytné, 

dítě si ve skupině vrstevníků osvojuje takové způsoby chování, 

které by se nikdy nemohlo naučit mezi dospělými. Vztahy na 

stejné úrovni mají stejný význam jako kontakt s dospělými, a 

jestliže v tomto věku chybí, mohou ve vztahu k vrstevníkům 

dlouhodobě přetrvávat určité problémy jako je neschopnost 

navazovat kontakt, nejistota a obtíže v diferenciaci sociálního 

chování. Ve skupině dítě začíná zaujímat určité postavení, to 

znamená, že získává roli hvězdy, vedoucího, je oblíbené, je 

odmítané atd. Ve vztazích mezi dětmi tohoto věku se uplatňuje jak 

spolupráce, tak soupeřivost. Stabilnější dětská skupina - např. 

právě mateřská školka, začíná mít určitou sociální strukturu, která 

se po určité době příliš nemění. 

Přestože se vztahy a role předškolního dítěte značně rozšířily, 

zůstává i v tomto věku nejvýznamnějším sociálním prostředím 
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rodina. Citová vazba k rodičům a ostatním členům rodiny je i nyní 

zdrojem jistoty a bezpečí. Rodina je primárním místem socializace 

dítěte, která určuje do značné míry charakter socializace dítěte i 

v dalším životě. Rodiče či další členové rodiny, k nímž má dítě 

citovou vazbu, se stávají vzorem, který dítě přijímá a napodobuje. 

Jak vidíme, psychický vývoj dítěte v předškolním věku dítěte 5 

a 6 let je velmi rozsáhlý a skládá se z mnoha složek rozvíjející se 

lidské osobnosti. 
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2.1.2 Charakteristika fyzického vývoje 

a pohybové kompetence dětí 

předškolního věku 

Tělesný vývoj v předškolním věku, pokročil tak daleko, že se 

dítě samostatně pohybuje, to duševní vývoj je poněkud pomalejší. 

Dítě má málo životních zkušeností, aleje však velmi zvídavé, a to 

vysvětluje, proč v tomto období dochází poměrně často k úrazům 

(otravy, pády, dopravní úrazy, úrazy při sportování, utonutí,..). 

Již od čtvrtého roku rostou děti plynulým tempem. Tento 

průběh růstu trvá i po skončení předškolního věku. Průměrné 

roční přírůstky tělesné výšky se pohybují kolem 6 až 7 cm. 

Hmotnost přibývá asi o 2 kg za rok. V šesti letech měří průměrné 

dítě asi 117 cm a váží přibližně 21 kg (Machová, 1989). Rozdíl ve 

výšce a hmotnosti mezi chlapci a dívkami je v této době velmi 

malý. Chlapci jsou v průměru o 1 cm vyšší a půl kilogramu těžší 

než dívky. 

Již ve čtyřech letech je typ postavy stejný jako u batolete. Dítě 

má poměrně krátké končetiny a hlava stále převažuje svou 

velikostí v porovnání s trupem, i když již v menším měřítku. Mezi 

pátým a šestým rokem probíhá první proměna postavy, jejímž 

výsledkem je změna proporcí. Růst dítěte sice i nadále pokračuje 

klidným růstovým tempem, ale na ročním přírůstku výšky mezi 

pátým a šestým rokem se podílí především rychlejší růst končetin. 

Hlava roste již pomaleji a v celkové tělesné výšce šestiletého 

dítěte zaujímá již jednu šestinu. 

Prodloužením končetin, jejich větším podílem na tělesné výšce 

a ztenčením vrstvy podkožního tuku se v šesti letech dostává dítě 
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z období první tělesné plnosti do období první vytáhlosti. Dítě je 

štíhlejší a vytáhlejší. 

O průběhu změn proporcionality se můžeme ostatně i 

přesvědčit zjištěním filipínské míry. Zkouší se tak, že dítě ohne 

pravou paži přes temeno hlavy a zjišťuje se, zda se prsty dotkne 

pravého boltce. Pětileté dítě to nedokáže a výsledek filipínské 

míry je negativní. V šesti letech je zpravidla již výsledek 

pozitivní, protože po proběhlé proměně postavy jsou končetiny již 

delší a prsty se boltce dotknou. 

Z pedagogického hlediska je důležité rozhodnout v tomto 

období o lateralitě, tedy zdaje dítě levoruké či pravoruké. Začátky 

projevů této základní formy funkční laterality jsou u dítěte závislé 

na stupni vyzrávání centrálního nervového systému a jeho 

nervových drah. Lateralita rukou se nejdříve začíná projevovat 

koncem prvního roku, ale u většiny až do věku pěti let stále kolísá. 

Asi u 30% dětí se již záhy projeví převaha v přednostním 

užívání jedné ruky. U ostatních je levorukost nebo pravorukost tak 

málo vyznačena, že střídavě používají obou rukou. Na tyto děti 

však působí pravoruké prostředí, takže v pěti letech se asi 50% 

projevuje jako praváci a jen 10% leváci. Obourukost u zbývajících 

dětí později zpravidla přejde v pravorukost. 

V souvislosti s poznatky o tělesném a psychickém růstu a 

vývoji v předškolním věku byl v oblasti tělesné výchovy 

specifikován obsah činností, které odpovídají dětskému věku a 

jejichž prostřednictvím je ovlivňován především tělesný a 

pohybový rozvoj dítěte. Tyto činnosti vedou k osvojení základů 

kompetencí zasahujících i další stránky osobnosti dítěte. Tělesné a 

pohybové aktivity jsou prostředkem k získání kompetencí: 

1. v oblasti osvojování pohybových dovedností základních i 

specifických - sportovních 
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2. v oblasti posilování tělesné zdatnosti - aerobní vytrvalosti, 

svalové síly a pohyblivosti 

3. v oblasti kognitivní a afektivní - rozvíjení psychických, 

osobnostních a sociálních stránek osobnosti. 

V oblasti tělesné a pohybové u dětí předškolního věku je tedy 

záměrem stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj 

dítěte, jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i 

pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových a 

manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a 

vést je k zdravým životním návykům a postojům. 

V předškolním věku postupně dozrává nervová soustava, 

zkvalitňuje se řízení vlastního těla a spolu s tím ovládnutí celé 

řady pohybových dovedností. Už od čtyř let existují dobré 

předpoklady úroveň dovedností zlepšovat. Čím více příležitostí 

dítě k pohybu má, tím kvalitněji pohybové dovednosti zvládá -

pohyb tedy zlepšuje sám sebe. Zvládnutý pohyb zase lépe přispívá 

k lepší funkci svalstva a vnitřních orgánů, k růstu a vývoji celého 

organismu a tím vzniká pozitivně se ovlivňující kruh. Zvládnutý 

pohyb vede i ke zvýšení sebevědomí a sebejistoty. 

Podstatou zvládnutí pohybuje schopnost řídit pohyb, která 

spočívá v propojení center mozku se svaly vykonávajícími pohyb. 

Podněty z vnějšího dění - zrakové, sluchové - jsou v mozku 

zpracovány a je vybírána vhodná pohybová odezva. 

Z pohybových center mozku je vysílán signál ke svalům, aby 

vykonaly pohyb. Pokud je pohyb nový, je podráždění pohybových 

center v mozku nepřesné, všeobecné, ani pohyb tedy nemusí být 

zcela správný. Propojení řídících center a svalstva nelze trénovat 

cvičením, opakováním konkrétních pohybů, ale také zlepšením 

celého řídícího systému jako celku, tedy zpřesněním vnímání 

jednotlivých částí těla a jejich ovládání. Tedy čím lepší propojení 
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si vypěstujeme, tím lépe budeme připraveni se učit novým 

dovednostem a ovládat své pohyby i v nenacvičených a 

neznámých situacích někdy v budoucnu. 

Malé děti s nedozrálou nervovou soustavou a nedostatečnými 

pohybovými zkušenostmi nemohou odpovídat přesným pohybem. 

Reagují celým tělem i tam, kde by stačil pohyb končetiny, trupu, 

hlavy. Jedná se o pohybový luxus. Podobně přidáváme zbytečné 

pohyby tehdy, pokud se konkrétnímu pohybu teprve učíme a 

nedokážeme využít jen ty svaly, které jeho provedení brání 

(Dvořáková, 2002). Zkoušením pohybu, jeho opakováním i 

opravováním a dopomocí učitele, se určité reakce zpevňují a 

pohyb se stává přesnějším, jistějším a bez nadbytečné svalové 

práce a napětí. 

Pokud děti nemají možnost pohybovat se dostatečně ve 

vhodných a podnětných podmínkách, vytvářejí si navhodné 

pohybové strukutury - tzv. stereotypy - s nesprávnou svalovou 

souhrou. Tyto stereotypy se pak zafixují a lze je změnit jen velmi 

obtížně. Příkladem mohou být vady v držení těla, které mají svůj 

základ ve špatné souhře svalů držících tělo ve vzpřímené poloze. 

Nesprávně zvládnuté mohou být i ty nejjednodušší pohyby, jako 

je zanožení, vzpažení. Pokud je tato souhra špatná např. u 

zanožení, znamená to, že se při tomto jednoduchém pohybu 

zapojují jiné svaly než svaly potřebné. A to se tak zapojují při 

každém kroku dítěte. Výsledkem bude přetížení a bolesti beder již 

v raném věku a návazně další špatné stereotypy, které se budou 

odvíjet od tohoto primárního. Vzájemná souhra svalů pak 

ovlivňuje pohyb, v tomto případě chůzi, po celý život. 

Úroveň těchto důležitých základních pohybů je už 

v předškolním věku ovlivněna právě podmínkami. Dokazuje to 

výzkumná práce Bursové (2002), která zjistila špatný stereotyp 
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uvedeného zanožování u 70% dětí z mateřské školy bez řízené 

tělesné výchovy a s horšími podmínkami pro pohyb. Naopak 

v mateřských školách s pravidelně organizovanou tělesnou 

výchovou byl tento základ pro chůzi zvládnut u 70% dětí správně. 

Proto je třeba doporučit, aby s dětmi byly pravidelně realizovány 

uvědoměle řízené pohyby - tedy pohyby prováděné pomalu a se 

stálou kontrolou. Stačí několik málo minut, chvíle, kdy si děti 

pohyb uvědomují a soustředí se na něj. 
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2.1.3 Psychický vývoj dětí mladšího 

školního věku 

Jako „mladší školní věk" zpravidla označujeme časový úsek 

od 6 do 11 let života dítěte. Já se ale zaměřím na věk od 6 do 8 let. 

Celkově však lze říci, že mladší školní věk je v průměru 

nejstabilnější období v dětském životě, pokud ovšem dítě vyrůstá 

ve zdravém sociálním prostředí. Svět školy poznamenává 

rozhodujícím způsobem životní styl začínajícího školáka, zatímco 

ve starším školním věku významnou roli již hrají mimoškolní 

faktory. 

V průběhu počáteční školní docházky získává dítě nové 

společenské postavení ve všech prostředcích, v nichž se pohybuje: 

v rodině, škole i mezi vrstevníky. Domov již není jediným světem, 

horizont školáka se rozšiřuje, láskyplný vztah s rodiči však i 

v tomto období zůstává základem citové jistoty. Rozvíjí se 

sebevědomí dítěte, které mimo jiné pramení z poměrné 

soběstačnosti, z vitality i dobré tělesné kondice. 

Erikson charakterizuje mladší školní věk jako období 

snaživosti, jejímž cílem je příprava na budoucnost. Jako výrazná 

vývojová ryzika tohoto věku vidí možnost podlehnout pocitům 

méněcennosti, úzkosti, že dítě na svět a věci nestačí, a dále 

nebezpečí, že žák pokládá výkon - především školní - za jediné 

kritérium zatím poznaných osobních kvalit. 

Vstupem do školy se tedy mění celkový životní způsob dítěte. 

Jedním z nej závažnějších vývojových požadavků na výchovu 

v mladším školním věku je řešení vztahu mezi dosaženým 

vývojem dítěte a systémem úkolů, které klade na dítě škola. 
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Prvořadý význam na počátku mladšího školního věku má 

rozvoj vnímání. Je základem dětského poznávání, zdrojem 

bezprostřední zkušenosti. Vnímání se stává postupně 

diferencovanějším, dítě citlivěji analyzuje celek na části. Možnosti 

dítěte analyzovat a diferencovat předměty umožňují růst 

schopnosti pozorovat, která se intenzivně vyvíjí i v procesu školní 

výuky. Učitel dětem demonstruje metody poznávání i postupy 

určování vlastnosti jevů. Žák se postupně učí samostatně plánovat 

vnímání a rozvíjí tak vlastní pozorovací schopnosti. Diagnosticky 

se tak využívá změn v dětské kresbě, dítě postupně zachycuje 

rostoucí počet detailů. 

Další je rozvoj pozornosti. Na počátku školní výuky převládají 

u dítěte stále procesy útlumu, což podmiňuje časté přerušování 

pozornosti. Jak dokazuje praxe i výzkumy v této oblasti, je 

utváření záměrné pozornosti výrazně ovlivňováno vnější 

organizací učebních situací. Učitel musí střídat druhy učebních 

činností tak, aby se žák nevyčerpal a neunavil. Pozornost je 

spojena s veškerými psychickými procesy a je nutnou podmínkou 

úspěšné školní práce. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout na rozvoj představivosti. 

Představivost postupně ztrácí spontaneitu a nezáměrnost. 

Sedmileté děti dovedou již dobře rozlišovat mezi skutečností a 

fantazií. Svět představ má však pro ně stále své kouzlo a vracejí se 

k němu právě ve hře, ale také v četbě. Postupně však i ve hře jsou 

fantazijní prvky omezovány realitou - přistupují vědomosti, 

soutěživost, pravidla hry a jiné. Školní výuka podstatně ovlivňuje 

rozvoj představivosti. Soustavná učební činnost řízená učitelem 

má především formu verbálních popisů, obrazů a schémat. Žáci si 

musí pokaždé v mysli „oživit" obraz skutečnosti. Rozvoj záměrné 

představivosti v mladším školním věku prochází totiž dvěma 
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stádii: 1. Oživované obrazy charakterizují zpočátku reálný objekt 

velmi přibližně, ale s minimem detailů. Obrazy jsou ale víceméně 

statické a chybí jim změny děje a vzájemné vztahy 

v souvislostech. 2. V 8. roce již lze pozorovat nástup druhého 

stádia. Obrazy nabývají přiměřené celistvosti a konkrétnosti, 

zvyšuje se i počet znaků. Projevuje se i charakter vzájemných 

vztahů mezi prvky (Vágnerová, 1992). 

Paměť u dítěte má na počátku školní docházky tendenci 

zapamatovat si doslova výrazné, emocionálně silně působivé 

události, popisy a jiné. Školní systém však od počátku vyžaduje, 

aby si dítě zapamatovalo informace záměrně - proto je nutné od 

počátku školy učit žáky způsobům záměrného zapamatování. 

Proto je vhodné vést žáky k sestavování plánu činnosti zpočátku 

v ústní, později v psané podobě, který se stává nositelem 

pochopení smyslu látky včetně vzájemného podřazení jejích částí. 

Produktivita paměti žáků v nižších ročnících závisí na pochopení 

úkolu a na ovládnutí prostředků a způsobu zapamatování a 

reprodukce. Později, jsou-li zvnitřněny, se podstatně mění jejich 

úloha, stávají se základem spontánní vyspělé paměti. Obě formy 

paměti - záměrná i spontánní - procházejí v mladším školním 

věku kvalitativními změnami. 

Počáteční školní vyučování intenzivně ovlivňuje rozvoj 

myšlení u dětí 6 - 8 letých. Dítě si osvojuje schopnosti skutečných 

logických operací, pravých úsudků. Je schopné provádět 

grupování operací (tvoření tříd) do celků a postupně si osvojuje 

logické postupy, např. řazení, zahrnutí atd. Vznikají objektivnější 

časové, prostorové, číselné i jiné představy. 

Spolu s vývojem myšlení se obohacuje i řeč dítěte. Šestileté 

dítě přichází do školy s praktickou znalostí gramatické stavby 

mateřského jazyka. V počátečních ročnících se řeč žáka 
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v mnohém zdokonaluje, obohacuje se slovní zásoba, zlepšuje se 

artíkulace, dítě poznává rozdíl mezi dialektem a spisovnou řečí. 

Mezi dětmi, které vstupují do školy, jsou však značné individuální 

rozdíly, nejen ve slovní zásobě, ale i ve skladbě řeči, což mimo 

jiné souvisí s kulturností rodiny. Další vývoj řeči je ovlivněn 

kvalitou výuky mateřského jazyka a možností dítěte aktivně 

komunikovat. Širší pojetí vývoje řeči zahrnuje též osvojení psaní a 

čtení. 

Z hlediska socializace a emocionálního vývoje dítěte se 

vstupem dítěte do školy mění i živostní styl. Škola působí jako 

autoritativní instituce, vyvolává změnu v sociální roli dítěte, 

v režimu dne atd. Od 2. třídy pozorujeme postupný přechod od 

spontánního chování k více zacílenému jednání, např. ve vztahu 

ke školním povinnostem. Děti jsou však v tomto období stále ještě 

náchylné k přecenování vlastních možností s velmi omezenou 

možností sebereflexe. 

I citové projevy typického mladšího školáka se liší od projevů 

v předškolním věku, ustupuje citová labilita a impulsivita i dětský 

egocentrismus, dítě již naivně nevztahuje vše ke své osobě. Dítě je 

schopné regulovat své chování podle stanovených norem, jsou-li 

přiměřené věku. 

Nové společenské postavení - sociální role žáka - ovlivňuje 

vztahy dítěte v rodině, ve škole i mezi vrstevníky. Dítě si začíná 

intenzivněji uvědomovat vlastní osobnost. Začíná se srovnávat 

s vrstevníky (výrazněji od 2. - 3. třídy). Vzájemný vztah s rodiči 

je pro dítě zdrojem citové jistoty, přijímá jejich autoritu i autoritu 

učitele převážně bez výhrad. 

Dítě se však již i z části odpoutává od rodiny a navazuje 

četnější interakce především s vrstevníky. V dětských skupinách 

se učí novým sociálním reakcím například právě ve hřeje to dobře 
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viditelné - pomoc slabšímu, spolupráce, soupeření.. Hrové 

skupiny nejsou ještě stálé, ale vytvářejí se podle momentálních 

zájmů dětí. 

Výchovně vzdělávací proces by měl u žáků v mladším školním 

věku formovat široké poznávací potřeby, umění samostatně se učit 

a jiné. Z mého hlediska by měla pohybová hra napomoct 

takovémuto rozvoji v některých situacích zábavnější a méně 

násilnou formou. 
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2.1.4 Fyzický vývoj dítěte mladšího 

školního věku 

Z hlediska tělesného vývoje dítěte mladšího školního věku je 

závažné především značné omezení pohybu. Po dlouhou dobu 

musí dítě vydržet vsedě. Velmi se omezí i pobyt na čerstvém 

vzduchu. Pokud dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, je 

v dětském kolektivu poprvé vystaveno riziku nákazy mnoha 

infekčními nemocemi, proti nimž není odolné. Dlouhodobé sezení 

a v některých případech i delší doprava do školy jsou pravidelným 

zdrojem únavy. 

Jako neustálá zátěž se začne uplatňovat i samotná školní práce. 

Začátky čtení, psaní a počítání jsou pro dítě v tomto věku velmi 

namáhavou a únavnou prací, která klade velké nároky na 

nevyzrálou nervovou soustavu, smyslové vnímání, abstraktní 

myšlení a vytváření pojmů a symbolů. Při psaní k tomu přistupuje 

i značné úsilí nervové soustavy k přesnému řízení svalové 

koordinace příjemných pohybech ruky. 

Následkem soustavného pracovního zatížení je únava. Jedním 

z typických projevů únavy je nechut k pokračování v práci. 

Nutnost překonávat tento odpor je u školního dítěte provázen 

duševním napětím. Duševní napětí narůstá s vědomím, že každý 

výkon je hodnocen a srovnáváv s ostatními dětmi. 

Na začátku mladšího školního věku je dítě v období první 

vytáhlosti. Dítě vypadá štíhlé, břicho již nevystupuje dopředu. 

Často jsou pod kůží hrudníku zřetelně patrná žebra. Dojem 

vytáhlosti a hubenosti je způsoben i prodloužením končetin. Po 

skončení tohoto období - kolem šesti a půl roku - pokračuje dále 

období pomalého růstu a vývoje. Růstové tempo je klidné a 
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pravidelné. Každým rokem vyroste dítě asi o 5 cm a hmotnost se 

zvětší průměrně o 3 kg. Chlapci jsou až do deseti let stále větší 

než dívky. Klidné růstové tempo přispívá i k opětnému přibývání 

podkožní tukové vrstvy, takže tělesné tvary se stávájí plnějšími. 

Období první vytáhlosti je vystřídáno obdobím druhé plnosti. 

Hlava roste již velmi pomalu a pozvolna se zmenšuje i její podíl 

na tělesné výšce. 

Motorika dítěte v průběhu první proměny postavy a 

bezprostředně po ní se vyznačuje neobratností, jakoby se dítě 

nejdříve muselo svému novému tělesnému tvaru přizpůsobit. Záhy 

je však dítě schopno a připraveno podávat výkony, vyžadující sílu 

a obratnost ve hře, v cvičení a v běhu. 

Dítě se v motorické oblasti stává jisté. Mladší školní věk je 

období, kdy se snadno a lehce získávají pohybové dovednosti. Je 

to vhodný čas, aby se dítě učilo plavat, jezdit na kole a jiným 

sportům. 

Již od sedmého rokuje stejné napětí ve flexorech jako 

v extenzorech. Tím je umožněn větší rozsah pohybu v kloubech, 

Výraznou charakteristikou motorického vývoje je postupné 

zklidňování. Pohyby se stávají účelnějšími, přesnějšími a zároveň 

úspornějšími. Zdokonalují se jemné pohyby prstů a součinnost 

motoriky a činnosti smyslů. Při relativním zklidnění však trvá 

všeobecná aktivita dítěte, výrazná při radosti z pohybu. Teprve od 

devátého roku výrazně vzrůstá zájem o diferencované pohybové 

činnosti, o jednotlivé druhy sportu. V potřebě pohybu jsou 

individuální rozdíly mezi žáky, podmíněné typem nervové 

soustavy . Pohybové hry jako takové jsou důležitým faktorem 

harmonického rozvoje dětí mladšího školního věku. Ve školním 

prostředí nikdy zcela nechybí psychické napětí a právě pohyb a 
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pohybové hry v tomto věku jej můžou uvolňovat a vracet 

organismus dítěte do zdravé rovnováhy. 
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2.2 Hygienické návyky 

K základním hygienickým návykům, které je nutno dětem 

vštěpovat, patří pečlivé a správné umývání rukou a celého těla, 

čištění chrupu před spaním, zakrývání úst kapesníkem při kašlání 

a kýchání, návyk čistě a správně jíst, dobře žvýkat potravu; 

udržovat a řádně ukládat oděv a obuv, čistit boty o rohožku , 

přezouvat se, udržovat čistotu a pořádek ve svých věcech, uklízet 

a jiné. Patří sem i potírání nehygienických zlozvyků, jako je 

plivání na zem, okusování nehtů, olizování tužky nebo pera, 

zavádění různých předmětů do uší, utírání špinavých rukou o šaty, 

odhazování odpadků, pojídání potravy spadlé na zem apod. 

Děti se učí udržovat osobní čistotu napřed hrou, přičemž 

výsledek jejich úsilí nebývá zpočátku valný. Za neúspěchy, jako je 

rozlití vody při umývání, polití oděvu apod., nesmějí být trestány. 

Naopak je nutné jejich snahu po napodobování hygienických 

návyků podporovat a rozvíjet i za cenu menšího znečištění. 

Rodiče a vychovatelé musejí dětem pro výchovu hygienických 

návyků vytvořit příznivé prostředí. Veškeré úkony osobní hygieny 

je nutné provádět tak, aby dětem působily potěšení. Značně zde 

mohou uškodit nepříjemné pocity, neboť vyvolávají u dětí nechuť 

až odpor. 

Každé dítě má mít své vlastní předměty osobní hygieny, jako 

je ručník, kartáček na zuby, sklenici a musí je řádně ukládat. Tak 

například při jídle musíme dětem vytvořit klidné prostředí a 

dobrou náladu. Mají se plně soustředit na jídlo a nerozptylovat se 

hračkami, hovorem nebo odbíháním a skotačením. Soustředění 

podporuje také stálé místo u stolu. Samozřejmým požadavkem je 

pravidelnost v podávání jídel a čistota i úpravnost stolování. 
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Základním požadavkem při výchově hygienických návyků je 

příklad dospělých. Jestliže rodiče a vychovatelé sami zásadně 

dodržují pravidla osobní hygieny, pak se jejich příklad vrývá do 

myšlení a jednání dětí daleko lépe než sáhodlouhé poučování. 

Výchovu hygienických návyků musí samozřejmě podporovat a 

dále rozvíjet školní i předškolní zařízení a jiné. Zvláštní úlohu zde 

má právě mateřská a později základní škola, kde žáci kromě 

upevňování návyků postupně získávají i zdravotnické znalosti, 

kterými se dodržování hygienických pravidel teoreticky 

zdůvodňuje. 

Hygienické návyky úzce souvisí právě s pohybovými 

činnostmi např. užívání vhodného oblečení pro tělesnou výchovu 

a péče o tyto věci. Patří sem zprostředkování přiměřených 

informací o výživě, o zdravých potravinách, potřebě dostatečně 

pít. (Pozor, aby informace o nevhodném stravování, přejídání a 

nemotornosti nevedly k zasměšnění otylého dítěte! Zde je potřeba 

působit spíše na rodiče.) 

Významné jsou otázky bezpečnosti obecně (např. na ulici), ale 

i při pohybu, například při lezení na prolézačkách. S tím souvisí 

dodržování stanovených, dohodnutých a vyžadovaných pravidel. 

Je významné organizovat děti způsobem, kterým předcházíme 

možným nebezpečím - nestrkat se, orientovat se v prostoru, dobře 

se držet, a také dokázat rychle vytvořit útvar, řadu nebo dvojice a 

přejít spořádaně přes ulici. Důležitá jsou základní pravidla pobytu 

ve škole, která musí být jasná a platit obecně, tedy i pro všechny 

učitelky a třídy dětí. 

Ve vztahu k pohybovým aktivitám se jedná především o 

možnosti spontánního pohybu, využívání pomůcek a nářadí, 

určení prostoru pro hry a pohybové činnosti, různá konkrétní 

dohodnutá omezení: na nářadí vstupovat jednotlivě, samostatně 
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vylézat jen do určité výšky, zabezpečit si prolézačku žíněnkou, 

požádat o pomoc... V rámci pohybových her jsou pak stanovena 

konkrétní pravidla, která mohou být s dětmi diskutována a 

pozměněna, ale po dohodě musí být dodržována. To vše je 

součástí výchovy ke spolupráci a komunikaci a souvisí 

s morálními hodnotami a s hranicemi individuální svobody. 

Radostná atmosféra a pozitivní požitky v pohybových 

činnostech a hrách prohlubují vztahy k těmto aktivitám a upevňují 

jejich pravidelné zařazení ve způsobu života. Tím, že se dítě baví 

s ostatními, směje se a raduje, že zvítězí samo nad sebou a 

překoná i nepříjemné pocity, třeba strach, když se mu dostává 

pozitivní odezvy, jsou prakticky a průběžně budována a na celý 

život příjímány životní hodnoty a postoje. Výrazně k tomu 

přispívají i přiměřené informace a vědomosti, které dítě pomocí 

praktických činností získává. 
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3 Hypotézy 

1. Učitelé se při výuce pohybových her většinou ( si 60 - 70 %) 

řídí doporučením osnov tělesné výchovy příslušného 

vzdělávacího programu. 

2. Nedostatečná informovanost učitelů o psychickém a fyzickém 

vývoji dítěte může vést k nesprávné volbě pohybových her. 

3. Pohybové hry jsou pro žáky nejoblíbenějším sportovním 

odvětvím. 

4. Volbou vhodných pohybových her napomáháme 

hramonickému rozvoji organismu a motivujeme děti 

k celoživotní pohybové aktivitě. 

5. Obrovské množství dostupné literatury ztěžuje výběr 

nejvhodnějších pohybových her. 
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4.1 Kritéria psychického vývoje dítěte pro 

harmonický rozvoj 

Na základě výše uvedené teorie o psychickém vývoji dítěte 

mladšího školního věku jsem si ustanovila kritéria pro výběr 

pohybových her v praktické části práce. 

Záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost 

a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích 

procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a 

sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat 

osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností a povzbuzovat ho 

v jeho dalším rozvoji, poznávání a učení. 

Prvním kritériem bude tedy jazyk a řeč a to konkrétně rozvoj 

řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 

(vnímání, porozumění poslechu) i produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), dále rozvoj 

komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 

kultivovaného projevu a osvojení některých dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. 

Druhým kritériem jsou poznávací schopnosti a funkce, 

myšlenkové operace, představivost a fantazie. Zde se zaměřím 

na rozvoj, zpřesňování a kultivaci smyslového vnímání, přechod 

od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovnělogickému 

(pojmovému). Dále na rozvoj a kultivaci paměti, pozornosti, 

představivosti, fantazie, na rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, 

řešení problémů, sebevyjádření), na posilování přirozených 

poznávacích cílů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování...), na 

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení 

a na podporu a rozvoj zájmu o učení. 
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Třetím kritériem je sebepojetí, city a vůle. Zaměřím se na 

rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si 

vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové 

samostatnosti), na rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové 

vztahy k okolí. Dále tedy na rozvoj schopností a dovedností 

vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, na cítění a prožívání a získání 

schopnosti řídit chování vůlí. 

Čtvrtým kritériem je záměr podporovat utváření vztahu dítěte 

k ostatním či k dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat 

jejich vzájemnou komunikaci a zjištovat pohodu těchto vtahů, 

tedy sociální prostředí. Zaměřím se na rozvoj schopností a 

dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k druhým lidem, posilování chování ve vztahu k druhému (v 

rodině, ve školce, ve skupině,..). Dále na vytváření postojů 

k druhému (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost), rozvoj 

interaktivních a komunikativních dovedností a na ochranu 

soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými. 
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4.2 Kritéria fyzického vývoje dítěte pro 

harmonický rozvoj 

Prvním kritériem jsou pohybové dovednosti a to dovednosti 

lokomoční - pohybovat se různými způsoby v prostoru všemi 

směry, ve směru podle pokynů, pohybovat se mezi překážkami a 

přes ně, skákat a poskakovat, pohybovat se s partnerem a ve 

skupině ve vzájemné spolupráci, pohybovat se v prostoru, dále 

dovednosti nelokomoční - zaujmout různé polohy podle pokynů, 

pohybovat různými částmi těla podle pokynů, pohybovat se kolem 

různých os svého těla (převály, obraty, kotouly) a dovednosti 

manipulační - manipulace s různým náčiním a předměty, 

spolupracovat ve skupině při ovládání náčiní, využít pomůcky 

k pohybu v různém prostředí. 

Druhým kritériem je tělesná zdatnost a to konkrétně dokázat 

se pohybovat po delší dobu jednoduchými lokomočními pohyby, 

zvládat přiměřenou fyziologickou zátěž, dokázat zpevnit a uvolnit 

a protáhnout své tělo podle návodu. 

Třetím kritériem je oblast kognitivní. Zde je důležité, aby dítě 

znalo různé části svého těla a umělo je pojmenovat, znalo směry, 

vědělo, že tělo by mělo být pružné, aby bylo zdravé a pohyblivé, 

dále aby dokázalo dodržovat domluvená pravidla, spolupracovalo 

a respektovalo ostatní, nebálo se a mělo z pohybu radost. 
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4.3 Metody výzkumu 

Ve výzkumu jsem použila metodu pozorování, dotazníku a 

analýzy odborných dokumentů. 

Pozorování, jakožto vědecká metoda je cílevědomé, plánovité 

a soustavné vnímání výchovných jevů a procesů, které směřuje 

k odhalování podstatných souvislostí a vztahů sledované 

skutečnosti. 

Na základě stanovených cílů je vypracován program 

pozorování, určen časový postup i prostředky a techniky 

shromažďování materiálu. Objektivnost, jako další 

charakteristický jev, předpokládá pravdivé, přesné, příp. 

opakované vnímání výchovných jevů a procesů, jakož i přesný a 

objektivní záznam průběhu pozorování ve formě protokolů. 

Záznam pozorování je nutno učinit na místě, a to v době 

pozorování nebo bezprostředně po něm. Je třeba dbát na to, aby 

byla zaznamenána skutečná fakta, která zachycují co nejpřesněji 

konkrétní situace. V objektivním pozorování si pozorovatel musí 

určit, co chce pozorovat, jak budou jeho jevy a procesy 

registrovány, jak získaná data budou analyzována a hodnocena. 

Pozorování se dělí podle několika hledisek. Je-li brán v úvahu 

způsob, jak se pozorování provádí, pak se pozorování dělí na 

přímé a nepřímé. Také se zde ještě hovoří o zúčastněném a 

nezúčastněném pozorování. Přímé pozorování se dále dělí 

participantní a neparticipantní. Pozorovatel u neparticipantního 

pozorování se snaží s co nejmenší interakcí s pozorovanými 

subjekty získat úplný záznam o chování ve skupině. Participantní 

pozorování zahrnuje přímou účast na dění, pozorování, analýzu 

dokumentů a interview s účastníky situací.. Podle délky trvání se 

pozorování ještě rozlišuje na krátkodobé a dlouhodobé. 

4 6 



Metoda dotazníková je metoda, která shromažďuje data 

získaná dotazováním osob a je určena pro hromadné získávání 

údajů. 

Otázky by měly být jasně a konkrétně formulovány, aby 

respondent otázku chápal a aby ji všichni chápali ve stejném 

významu. Termíny, stupeň obecnosti a slovník by měly být 

formulovány podle vyspělosti respondentů. Každá otázka má být 

jednoznačná, aby umožnila i jednoznačnou odpověď v podobě 

jedné informace. Otázky mají působit sugestivně a nemají navádět 

k určitým odpovědím. Otázky mají být stylisticky promyšlené a 

gramaticky správné. 

Podle způsobu kladení otázek se rozlišují dva základní typy 

položek v dotazníku. Jednak jsou to položky otevřené 

(nestrukturované) a jednak položky uzavřené (strukturované). 

Strukturované položky dávají respondentům vztahový rámec, ale 

neurčují podrobněji ani obsah, ani formu jeho odpovědi. 

Respondent si volí sám délku odpovědi i konkrétní informaci. 

Používají se i otázky částečně otevřené. 

Uzavřené položky nabízejí respondentovi volbu mezi dvěma 

nebo více alternativami. Používají se otázky dichotomní, 

vyžadující odpověď ano - ne, nebo položky s více volbami. 

Škálové položky mají pevně stanovené alternativy, umisťují 

jedince na některý bod na škále. Uzavřené položky nabízejí 

seznam hotových odpovědí k volbě, ale jsou doplněny v závěru 

otevřenou možností volné odpovědi. 

Poslední metoda je metoda analýzy dokumentů. Pod pojmem 

dokument lze chápat materiály, které jsou zachyceny v psané nebo 

tištěné podobě nebo v podobě magnetofonového či filmového 

záznamu. Podle pramene se dokumenty dělí na primární a 

sekundární. Primární dokumenty se sestavují na základě 
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bezprostřední registrace probíhajících jevů a procesů s použitím 

přímého pozorování, rozhovoru aj. Sekundární dokumenty jsou již 

zobecněním, zpracováním na základě údajů primárních pramenů. 

Důležitou roli hraje analýza a syntéza. Analýza znamená 

myšlenkové rozčleňování celků na jednotlivé části. To umožňuje 

odhalovat různé stránky a vlastnosti jevů a procesů, jejich stavbu, 

vyčleňovat jejich různé etapy, rozporné tendence aj. V této 

myšlenkové činnosti se uplatňuje abstrakce a srovnávání. 

Myšlenky putují od složitého k jednoduchému. Analýza umožňuje 

oddělit podstatné od nepodstatného. Po analytickém postupuje 

snaha se plynule dostat k původnímu celku. Zde dochází 

k syntéze, tj. myšlenkovému spojování částí v celek. Ve vědeckém 

výzkumu se uplatňují formy analýzy: klasifikační, vztahová, 

kauzální a dialektická. 

Jako analýza a syntéza, tak k sobě patří i indukce a dedukce. 

Indukce označuje logický úsudek od dílčího k obecnému. Je to 

vyvozování hypotetických závěrů ze známých tvrzení, zjevů, 

z faktů, událostí, které získáváme při pozorování, experimentech. 

Pojem dedukce je chápán jako závěr, který směřuje od obecného 

k zvláštnímu. 
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4.4 Průběh výzkumu 

V této části popisuji průběh metod výkumu a jejich způsob užití. 

Metoda pozorování 

Na základě metody pozorování jsem si v prvé řadě vybrala 

téma své diplomové práce. Již dlouhou dobu jsem přemýšlela o 

tom, na jakém základě učitelé vybírají pohybové hry pro děti a zda 

si uvědomují správnost či nesprávnost některých pohybových her. 

Mé pozorování bylo dlouhodobé a použila jsem variantu skrytého 

neparticipantního pozorování. Toto pozorování probíhalo 

v přirozené situaci vyučovací jednotky, kde jsem nebyla v přímé 

inerakci s pozorovanými žáky. 

Metoda dotazníková 

Při tvorbě dotazníku pro učitele jsem věnovala velkou 

pozornost výběru otázek a to tak, aby byly koncipovány co 

nejsrozumitelněji a nejvýstižněji. Proto jsem vyhotovila dotazník, 

který mi měl zajistit přehled nejčastěji využívaných pohybových 

her ve třídách škol základních a mateřských. Dále jsou mé otázky 

směřované na informovanost učitelů a na jejich odborný přehled o 

vývoji dětského organismu. 

Abych se ujistila, zda jsou otázky vhodně, srozumitelně a 

výstižně položeny, byl proveden nejpive předvýzkum této formy 

dotazníku. Předložila jsem jej pěti svým spolužačkám 

z Pedagogické fakulty v Praze a sledovala jejich reakce na otázky 

a odpovědi - zda produkují takové údaje, jejíchž získání bylo 

cílem výzkumu. Otázky se zdály být jasné a odpovědi výstižné. 

Dotazník jsem následně pokládala učitelům v mateřské i 

základní škole, kteří vyučují tělesnou výchovu u žáků ve věkové 
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kategorii 5 až 8 let. Mezi hlavní cíle patřilo zjistit, které pohybové 

hry jsou nejčastěji využívány a zda si učitelé uvědomují jejich 

klady i zápory. Dotazník je stručný, koncipován tak, aby učitelům 

nezabral příliš mnoho času a byl pro mne přínosný při 

vyhotovování optimálních pohybových her. 

Metoda analýzy dokumentů 

Použitím analýzy, syntézy, indukce a dedukce jsem 

prostudovala odbornou literaturu, která mi byla podkladem pro 

vyhledání a vyhotovení kritérií psychického a fyzického vývoje 

dětí daného věku. Na základě odborné literatury jsem také 

vytvořila soubor pohybových her pro harmonický vývoj dítěte. 
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4.5 Výsledky výzkumu 

Dotazník byl distribuován do třech základních škol a dvou 

mateřských. Všechny tyto školy jsou na Praze 5. Z 50 vydaných 

dotazníků, které jsem ve škole ponechala vždy po dobu deseti dní 

se mi jich vylněných vrátilo 41. Na otázky bylo zodpovídnáno 

různě, proto předkládám soubor těch nejfrekventovanějších 

odpovědí. 

Otázka: 

Jaké pohybové hry s dětmi využíváte nejčastěji? 

Odpověď: 

Míčové hry 15x 

Honičky 12x 

Hry s říkankou 6x 

Překážková dráha 4x 

Molekuly 3x 

Otázka: 

Co podle vás tyto hry rozvíjejí? 

Odpověď: 

Spolupráce 

Rychlost 

Vytrvalost 

Vztahy mezi dětmi 

Tolerance 

13x 

l l x 

,.8x 

.4x 

,3x 
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Které pohybové hry byste preferovali pro harmonický 

Otázka: 

Které pohybové hry byste preferovali pro harmonický 

psychický vývoj dítěte v daném věku? 

Odpověď: 

Pocit vlastního úspěchu 16x 

Soutěživé 12x 

Seberealizace 9x 

Rozvoj myšlení 2x 

Fantazie a představivost lx 

Otázka: 

Které pohybové hry byste preferovali pro harmonický fyzický 

vývoj dítěte v daném věku a proč? 

Odpověď: 

Obratnostní (prolézačky, překážky) 14x 

Získávání pohybových dovedností 13x 

Motorika 7x 

Hry spojené s během 4x 

Síla 2x 

Otázka: 

Dokázali byste dát příklad pohybové hry/her, která rozvíjí 

vztah dítěte k ostatním? 

Odpověď: 

Rybičky, rybičky, rybáři jedou 17x 

Molekuly 1 l x 

Škatulata * - 7 x 
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Na slepce (jeden vede druhého) 

Tichá pošta 

4x 

lx 

Na základě zpracování odpovědí na otázky v dotazníku jsem 

vypracovala soubor optimálních pohybových her pro harmonický 

rozvoj dítěte. Odpovědi mi ve značné míře pomohly při výběru 

pohybových her a to tak, aby všechny hry nebyly pro učitele úplně 

neznámé a aby alespoň někteří učitelé zaznamenali svou účast na 

mé diplomové práci. 
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4.6 Soubor optimálních pohybových her 
pro harmonický rozvoj dítěte ve věku 
5 - 8 let dle jednotlivých kritérií vývoje 

PSYCHICKY VÝVOJ 

a) Rozvíjíme jazyk a řeč a to konkrétně rozvoj 
řečových a jazykových 
schopností, rozvoj komunikativních dovedností a 
projevu 

Materiál: 

Hráči: 
Délka hry: 
Rozdělení: 
Věk: 

Korálky 

říkanka: 

5 a více 
5 - 2 5 minut 
žádné 
5 - 6 let 

Korálky se roztrhaly, 
Do všech koutů rozsypaly. 
Kde je najdu, 
Kde je mám? 
Všechny šije posbírám. 

Vlastní hra: Děti sedí na ploše na patách, Představují 
korálky. Jedno z dětí nebo učitel chodí mezi 
ostatními a říká říkanku. Při posledním 
verši pohladí tři děti. Ty se postaví, uchopí 
se za ruce a hra se opakuje tak dlouho, až 
se 
všechny děti drží za ruce. 

Poznámky: Hra může začít v kruhu, kde se na pokyn 
učitelky děti - korálky roztrhnou a posadí 
se po celé ploše do tureckého sedu. 

Materiál : 
Hráči : 
Délka hry : 
Rozdělení: 

Vlaky 

žádný 
5 a více 
5 - 1 0 minut 
žádné 
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Věk : 5 - 6 let 

Vlastní hra : V prostoru určíme několik míst, kde 
je "nádraží".Zvolíme dvě až čtyři děti 
(podle prostoru) jako lokomotivy. Na 
nádraží se za ně zapojí vagony - další děti. 
Vlaky vyjíždějí a jak jedou přes pražce, 
říkají "td-td-td-td". Při rozjezdu pomalu, 
později rychleji. Pokud máme možnost 
naznačit tunel, při jeho průjezdu vlaky 
houkají "húúúú". Vlaky se rozjíždějí, musí 
dávat pozor, aby se nerozpojily, jezdí v 
prostoru a nesmějí se srazit. Vjedou na 
nádraží, zpomalují a zastavují. Kdo chce, 
odpojí se, jiný se přidá. 

Poznámky : Všímejte si, jak děti vyslovují slabiky a 
zaměřte se na jedince, kteří mají problémy s 
výslovností. Aby nebyla hra jednotvárná, 
hlásky a slabiky měňte : ššššš, dam-
dam-dam... 

Král 

Materiál: říkanka: Král sedí na trůně 
v papírové koruně. 
Kdo korunu z hlavy sejme, 
na královský trůn si sedne. 

královská papírová koruna 
Hráči: 5 a více 
Délka hry: 5 - 3 0 minut 
Rozdělení: lx král, kruh 
Věk: 5 - 8 let 

Vlastní hra: Děti utvoří kruh. Ve středu kruhu sedí král 
na trůnu (dítě na židli). Na hlavě má 
papírovou korunu a předstírá, že spí. Ostatní 
děti v kruhu odříkávají říkanku, během 
které učitelka určí jedno z dětí, jež na 
poslední slovo říkanky vezme králi korunu 
z hlavy a obíhá kruh. Král se tímto probudí 
a snaží se dítě chytit. To se zachrání, když 
si po oběhnutí kruhu sedne na uvolněnou 
židli. Stává se králem. 
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Poznámky: Děti v kruhu mohou v rytmu říkanky 
pochodovat, jít ve dřepu atd..Důležité je, 
aby děti vybíhaly i vbíhaly místem, kde 
stálo dítě, které vzalo korunu, ostatní 
mohou sedět. Král musí mít při říkance 
zavřené oči. Hru je možné hrát i mimo 
budovu, např. děti mohou sedět v řadě a 
dítě, které sebere korunu, oběhne řadu a 
sedne si na místo krále. 

Lovec a zajíci 

Materiál: 

Hráči: 

Délka hry: 
Rozdělení: 
Věk: 

Vlastní hra: 

Poznámky: 

říkanka: Zajíčku, ušáčku, 
ukaž mi svou hlavičku. 

tenisové míčky, velký míč nebo míčky 
molitanové 
3 a více 

5 - 2 5 minut 
lx lovec 
5 - 8 let 

Lovec - dítě určené učitelkou - spí 
v rohu místnosti, děti se rozestoupí po hrací 
ploše. Když se lovec probudí, odříkává říkanku 
a na poslední slovo se snaží míčkem ulovit 
zajíce. Zajíčci poskakují v rytmu říkanky. 
Zasažený zajíc odchází z hrací plochy. 
Hra se dá hrát i v kruhu, kdy lovec je uvnitř. 
Také můžeme použít větší množství míčků a 
zasáhnout více dětí. 

Materiál: 

Hráči: 
Délka hry 
Rozdělení 
Věk: 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět 

říkanka: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 
cos to Janku, cos to sněd ? 
Brambory pečený, 
byly málo maštěný. 

5 a více 
5 - 2 0 minut 
žádné 
5 - 8 let 
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Vlastní hra : Děti se drží v kruhu za ruce a v rytmu písně 
postupují do středu kruhu (7 kroků), na 
druhý verš zpět, 3x tlesknout vlevo, 3x 
tlesknout vpravo, 4 kroky dvojný obrat -
znovu čelem do kruhu, 3 podupy. 

Poznámky : Všímejte si, zda si děti pamatují slova i 
pohyb a zda-li je navazují a plynule spojují. 
Všechny děti by měly zpívat nahlas a 
společně. Nejisté děti podpořte tím, že se 
zařadíte blízko nich. 

b) Rozvíjíme poznávací schopnosti a funkce, 
myšlenkové operace, představivost a 
fantazii 

Poznávačka 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk : 

srolovaný papír 
4 a více 
5 - 1 5 minut 
dvojice 
5 - 8 let 

Vlastní hra : Ve dvojici jedno dítě leží se 
zavřenýma očima, druhé se ho 
lehce dotýká konečky prstů 

nebo srolovaným papírem. Dítě 
ležící jmenuje části těla, kde 
dotek ucítí. 

Poznámky : Hru můžete obměnit tak, že jeden z dvojice 
leží na břiše, druhý mu na záda 
kreslí kolečko, čtverec, 
vlnovku, čáru,... Ležící dítě 
jmenuje tvary, které cítí. 
Sledujte, jak se dítě soustředí na 
dotyky. 
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Autíčka 

Materiál: 
Hráči: 

kroužky různých barev 
2 a více 

Délka hry 
Rozdělení 
Věk: 

5 - 2 5 minut 
podle barev 
5 - 6 let 

Vlastní hra: Děti mají kroužky různých í w 
barev - volanty barevných aut 
a sedí v prostoru „na bobku". Učitelka 
zvedne nad hlavu vždy jeden barevný 
kroužek a děti mající shodnou barvu 
kroužku se zvednou a běhají mezi 
ostatními. Učitelka barvu vystřídá a též se 
vystřídají i autíčka. 

Poznámky: Děti si mohou vyrobit či namalovat i další 
pomůcku ke hře - garáž - a na povel 
vyjíždějí a zajíždějí do své garáže, která je 
barevně shodná s barvou volantu. Učitelka 
může též hru pozměnit organizačně, např. 
že všechny děti běhají a při ukázání určité 
barvy se dané děti zastaví, utvoří řadu atd. 
Do hry můžeme zapojit i semafor, učitelka 
ukazuje jednotlivé barvy - na zelenou děti 
běhají, oranžovou se zastaví, na červenou 
udělají dřep atd. 

Vlastní hra : Sochař dokáže měnit sochy. Jakmile 
tleskne, každá socha se změní v jinou. A 
hned zase v další. 

Poznámky : Hru můžeme obměnit tak, že např. sochy 
musí splňovat určité požadavky - např. 
musí stát pouze na jedné noze, musí se 
dotýkat podlahy také jednou nebo oběma 

Sochař 

Materiál: žádný 
Hráči : 4 a více 
Délka hry : 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: lx sochař 
Věk : 5 - 7 let 
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Materiál: 
Hráči : 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk : 

Vlastní hra : 

Poznámky : 

rukama, musí být vytvořeny s jedním nebo 
dvěma kamarády - tedy ve dvojici nebo 
trojici apod. Tato hra se dá dobře rozvinout 
i v jiných hodinách, např. ve výtvarné 
výchove - namaluj sochu, kterou jsi byl 
apod. 

lavička 
5 a více 
5 - 1 0 minut 
žádné 
5 - 8 let 

Starodávný stavitel kdysi postavil most 
(lavička) a začaroval ho. Od té doby se přes 
něj dostane jen ten, který most přejde nebo 
přeleze jiným způsobem, než ostatní. Nikdo 
se nesmí "opičit" po ostatních. 
Nechte přejít jedno dítě a pak se ptejte dětí, 
jak jinak by to bylo možné. Hledejte 
postupně různé možnosti. Děti se jich brzy 
chopí a budou vymýšlet samostatně. Tyto 
úkoly jsou obtížné pro mladší děti. Pokud 
máte věkově smíšenou skupinu, vytvořte 
dvojice staršího a mladšího dítěte, starší 
navrhuje způsob, jak překonat "most" pro 
oba. 

Herci 

Materiál: žádný 

Hráči : 4 a více 
Délka hry : 5 - 20 minut 
Rozdělení: dvojice či větší skupiny 
Věk : 6 - 8 let 

Vlastní hra : Jedna dvojice či skupina 
se na chvíli promění v 
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herce a předvádí pantomimou ostatním 
dětský fdm, kreslenou či hranou pohádku 
atd. Ta skupina, která nejdřív uhodne film 
či pohádku, kterou předvádějí získává bod 
vystřídá je na pozici herců. 

Poznámky : Hra může být obměněna například změnou 
tématu - na zvířata, na povolání atd. 

c) Rozvíjíme sebepojetí, city a vůli 

Poznáš mě ? 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk: 

žádný 
4 a více 
5 - 1 5 minut 
žádné 
5 - 8 let 

Vlastní hra : "Všichni znáte různá zvířátka a víte, jak se 
každé z nich pohybuje. Víte také, jaké má 
vlastnosti - medvěd je rozvážný a pomalý, 
myška hbitá a drobná.. Vyberte si každý, 
kým a jací chcete být a předveďte." 

Poznámky : Všímejte si, zda děti vyjadřují pohybem 
charakter zvířátek a jaká zvířata a jaké 
vlastnosti kdo preferuje 

Nálada 

Materiál: magnetofon či hudební nástroj 
Hráči : 4 a více 
Délka hry : 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Učitel pouští na magneťáku (či 
hraje na hudební nástroj) 
melodii - písničku a děti sejí 
pokoušejí zatančit. 

Poznámky : Hrajte pomalou zádumčivou písničku, 
rozhodný pochod, veselý tanec, 
ukolébavku.. Všímejte si, zda-li mají děti 
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dostatečnou zásobu pohybů - je zřejmý vliv 
školy, školky nebo televize. Kolik dětí 
napodobuje ostatní ? Mluvte s nimi o 
jednotlivých skladbách - dobré je zařazení 
do projektu. 

Cesta kolem světa 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk: 

žádný 
5 a více 
5 - 1 5 minut 
žádné 
5 - 8 let 

Vlastní hra : Na otázku "Čím bys jel na cestu kolem 
světa ?" děti odpovídají pohybem a 
předvádějí: autem, letadlem, vlakem, lodí, 
na slonu, ponorkou, vrtulníkem.. Děti, které 
si zvolí stejný dopravní prostředek si mohou 
vytvořit svoji dopravní síť - přístav, 
vagony.. 

Poznámky : Tempo jízdy lze řídit hrou na hudební 
nástroj. Všímejte si, které děti řeší jízdu 
osaměle. 

Chytrá lávka 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk : 

lavička 
5 a více 
5 - 1 5 minut 
žádné 
5 - 8 let 

Vlastní hra : Lávka (lavička) hned pozná, kdo po ní 
přechází a jaký je nebo jakou má náladu. 
Dokáže to poznat proto, že každý po ní jde 
způsobem, který ho charakterizuje : 
vznešený král, pyšná princezna, veselý 
kašpárek,... 

Poznámky : Pozorujte, zda děti pochopily, jak "lávka" 
působí. Nechte děti vyjadřovat samy sebe. 
Děti, které se stydí nenuťte a neboje nechte 
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přecházet rychleji za ostatními, aby se 
vzájemně podpořily a předvádění nebylo 
tak individuální. 

Kytička a zahrádkář 

Materiál: žádný 
Hráči : 4 a více 
Délka hry : 1 0 - 1 5 minut 
Rozdělení: dvojice 
Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Děti se rozdělí do dvojic. 
Jeden z dvojice 
představuje semínko 
květiny a druhý záhrádkáře, který kytičku 
pěstuje a stará se o ní, dokud nevyroste, 
nevykvete a neodkvete. Zalévá ji a kytička 
roste, rostou první lístky.. Každý se snaží 
zaujmout svou roli co nejvýstižněji. 
Sledujte, jak děti rozumějí navozeným 
představám a jak se zahradník dokáže starat 
o svou květinu. Role potom vyměňte. 
Přidávejte další představy podle toho, jak 
děti reagují. 

d) Rozvíjíme vztah dítěte k ostatním či 
k dospělému, tedy sociální prostředí 

Poznámky : 

Všichni vstát! 

Materiál : 1 - 3 míče 
Hráči: 10-20 
Délka hry : 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Děti sedí v kruhu, kutálí si nejprve jeden 
míč, později může být ve hře i více míčů. 
Kdo dostane míč, odkutálí jej dalšímu 
sedícímu a sám vstane. Obměnou může být 
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Poznámky : 

kutálení míče ve stoji nebo kdo míč 
odehraje, posadí se... 
Všímejte si, zda-li se již objevují trvalejší 
vztahy mezi některými dětmi a zda-li 
nezůstávají některé děti stále poslední. 
Snažte se ovlivnit jejich vřazení do skupiny 
a povzbuďte je. 

Zlý kouzelník 

Materiál: šátky 
Hráči : 6 - 2 0 
Délka hry: 1 0 - 2 0 minut 
Rozdělení: do dvojic 
Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Skupina dětí byla zakleta 
kouzelníkem a oslepla (mají 
zavázané oči) a nemůže 
odejít z kouzelníkovy moci. 
Cesta od něj je totiž složitá - vede mezi 
kuželkami, z nichž žádná nesmí spadnout, a 
pak po mostě - lavičce přes „propast" až do 
kruhu, kde se dotknou kamene vidění a 
kouzlo pomine... Děti se na cestu nemohou 
vydat samy. Někdo jim však může pomoci a 
vyvést je z kouzelníkovy moci. 
Ve dvojici vždy dítě - zachránce vede 
opatrně nevidícího překážkovou dráhou. 
Děti se v rolích vystřídají. 

Poznámky : Sledujte, zda-li se zachránci o nevidící 
starají pozorně a zda-li je upozorňují na 
překážky. Děti na potřebu nevidícího 
kamaráda upozorněte. 

Neposedný míč 

Materiál: míč, deka či plachta nebo padák 
Hráči : 6 a více 
Délka hry: 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 
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Vlastní hra : Na deku - padák - plachtu hodíme míč. 
Děti drží okraje látky a kutálejí míč po 
ploše nadzvedáváním a snižováním okrajů. 
Potom společným dynamickým máváním 
okraji vyhazují míč vzhůru. Snahou je, aby 
míč nespadl. Není to lehké. 

Poznámky : Pozorujte, zda-li jsou děti schopné pozorně 
sledovat míč a řídit se zprvu vašimi radami. 
Dokážou společně udržet míč na ploše a 
domluvit se na tom ? Postupně jim ponechte 
samostatnost. Střídejte kutálení na ploše s 
dynamickým vyhazováním míče pomocí 
padáku. 

Ať je z tebe kámen ! 

Vlastní hra : Jedno dítě je kouzelník, koho se dotkne, ten 
na místě zkamení v dohodnuté poloze. 
Kterékoli jiné dítě může svého kamaráda 
zachránit, když splní předem daný úkol, 
např. zkamenělé dítě pohladí, oběhne, 
proleze mu mezi nohama atd. Pro ztížení 
můžete přidat více kouzelníků. 

Poznámky : Všímejte si, zda děti pochopily pravidla a 
vzájemně se vysvobozují. Pravděpodobně 
bude hra provázena voláním o záchranu 
apod. Některé děti chtějí stále zachraňovat -
lze proto hrát obměnu hry, že zachraňují jen 
určené a označené děti, které nemohou být 
chyceny. 

Materiál: žádný 
Hráči: 10-25 
Délka hry: 1 0 - 2 0 minut 
Rozdělení: lx kouzelník 
Věk : 5 - 8 let 

Překážková dráha 

Materiál: různé nářadí a náčiní 
Hráči : 6 a více 
Délka hry: 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
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Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Děti mají postavit nářadí - překážku, na 
které by rády cvičily. Cílem je vzájemná 
domluva a vytvoření překážky pro cvičení. 
Co všechno si děti samy vymyslí ? 
Překážky a vymyšlená cvičení se potom 
všichni vyskoušejte. Tento „úkol" se může 
stát pravidlem - každou hodinu na začátku 
připraví skupina dětí (kdo chce) vlastní 
sestavu nářadí pro všechny. 

Poznámky : Dívejte se, jak jsou jednotlivé děti aktivní. 
Všímejte si jejich prosazování názorů a 
způsobů komunikace. Pokud to není nutné, 
nevměšujte se do jejich diskuse. Pokud to 
děti potřebují, obvykle si sami přijdou pro 
radu. Oceňte výsledky jejich práce. 
Pochvalte jejich schopnost spolupracovat. 

FYZICKÝ VÝVOJ 

a) Rozvíjíme pohybové dovednosti dítěte 

Pepa řekl 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk : 

žádné 
4 a více 
5 - 1 5 minut 
lx Pepa 
5 - 8 let 

v ^ 

/-V 

V? li Vlastní hra : Vyvolávač stojí před | (' 
skupinou dětí a vyhlašuje : 
« Pepa řekl: vzpažit, Pepa 
řekl : dřep. stát,... » Pokud 
je tento úvod vynechán, pokyn splnit nesmí. 
Kdo se splete, musí se opravit, dává fant, 
splní jiný úkol, případně vystřídá 
vyvolávače. 

Poznámky : Dětem nejdříve předveďte omezený počet 
poloh a pohybů, které bude Pepa užívat. 
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Všímejte si, jak jsou děti úspěšné. Řídí se 
více zrakem a nápodobou, proto je pro ně 
hra obtížná. Nejprve čekejte, až se všechny 
děti opraví. Náhradní úkol musí být lehce 
splnitelný. 

Račí potrava 

Materiál : různé předměty - kostky, míčky, 
Hráči : 6 a více 
Délka hry : 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Po prostoru jsou rozložené různé pomůcky 
- předměty, kostky, míčky - jsou to samé 
dobroty pro raky. Ti mají několik úkrytů -
např. na žíněnkách - a v každém bydlí 
několik raků. Raci vylézají pro zásoby 
račím lezením (vzporu pokrčmo vzadu, tedy 
po čtyřech bříškem nahoru) a nalezené 
zásoby nosí na bříšku do svého úkrytu. 
Vždy smějí nést jen jeden kus. 

Poznámky : Všímejte si, jak děti zvládají lezení ve 
vzporu vzadu. Je to pohyb náročný na sílu 
paží a svaly v oblasti pánve. Pomůcek v 
prostoru rozmístěte přiměřeně, tak dvě až tři 
najedno dítě, aby obtížné lezení netrvalo 
příliš dlouho. Je lepší kratší hru po 
odpočinku opakovat než ji hrát pro děti 
únavně dlouho. Nezdůrazňujte rychlost, 
oceňujte správné lezení. 

Cesta pralesem 

Materiál: obruče (listy papíru, ústřižky koberce apod.) 
Hráči: 5 a více 
Délka hry: 1 0 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Aby se děti dostali přes prales a našly 
správnou cestu, musí skákat z obruče do 
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obruče, šlapat pouze po listech papíru nebo 
po ústřižcích z koberce. Je možné utvořit 
menší « opičí dráhu » a zdolávat různé 
překážky. 

Poznámky : Všímejte si, jak je odraz a doskok pružný a 
zdaje s orzběhem. Menší děti budou někdy 
skákat snožmo z místa. Postupně dovednost 
skoku zvládnou. 

Vlastní hra : Nejprve řídí hru 
učitelka a hází 
jednotlivým 
dětem v kruhu po 
řadě míč. Kdo ho nechytí, musí zaujmout 
polohu « s trestem ». Pokud další přihrávku 
chytí, terst se ruší, pokud ne, trest se 
prohlubuje k obtížnějšímu : nejprve nohy 
křížem, pak stoj na jedné noze, na druhé 
noze, široký stoj rozkročný, klek, sed, leh. 
Pak už by dítě bylo vyřazeno ze hry. 
Učitelka diferencuje podle dovedností dětí 
obtížnost své přihrávky. Lehkou přihrávkou 
se snaží pomoci dítěti s tresty, aby míč 
chytilo a vracelo se postupně do normálního 
stoje. Naopak dětem, které zvládají chytání 
dobře, přihrává prudčeji. Jakmile děti hru 
pochopí, motivujte děti ke hře ve dvojicích 
a v menších skupinách. 

Poznámky : Sledujte, jaké jsou dovednosti dětí a jak 
zvládli pravidla. Pomáhají při hře ve 
skupině tomu, komu to nejde, tak, že mu 
hází přiměřené přihrávky a snaží se ho 
vysvobodit ? 

Trest 

Materiál : míč 
Hráči : 4 a více 
Délka hry : 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 
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Chůze po provaze 

Materiál: žádné, popř. šňůry či stužky 
Hráči: 5 a více 
Délka hry : 5 - 1 0 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Na zemi si vytvoříme čáry buď křídou nebo 
pomocí šňůry či stužky. Děti kladou 
chodidla za sebou a musí udržet rovnováhu. 
Obtížnější je klást chodidla těsně za sebou. 
Obměnou může být stížení hry 
ndzvednutím šňůry o několik centimetrů 
nad zem. 

Poznámky: Sledujte, zda jsou děti schopné klást 
chodidla správně a zda se „udrží" na 
provaze. Nespěchejte a hru opakujte. 

b) Rozvíjíme tělesnou zdatnost 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk: 

Vlastní hra 

Poznámky: 

Jedna, dvě, tři baby 

žádný 
5 a více 
5 - 1 5 minut 
lx , 2x, 3x baba 
5 - 8 let 

Ji, 

X J 

f i 

PF 
Při této honičce první baba 
zůstává stále babou a každý 
chycený se stává další babou 
- zvětšuje se jejich počet. Je 
vhodné je nějakým způsobem označovat, 
např. drobnou pomůckou (molitanovou 
kostkou, houbou, šátkem, praporkem...), 
aby se děti mohly lépe orientovat. 
Všímejte si, zda jsou všechny děti v pohybu 
a zda pro něj mají dostatečný prostor. 
Zvládají pravidla hry? Pokud mají děti 
zájem, hru opakujte. 

\ 
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Pavouk a mouchy 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry: 
Rozdělení: 
Věk: 

lano 
3 a více 
5 - 2 5 minut 
lx pavouk 
5 - 8 let 

Vlastní hra: Lanem vymezíme kruh - pavučinu. 
Uprostřed je pavouk - dítě nebo učitelka. 
Ostatní děti jsou mouchy. Přebíhají přes 
pavučinu sem a tam a pavouk je v prostoru 
pavučiny chytá. Vítězí poslední moucha, 
která se nenechala chytit. 

Poznámky: Pokud utvoříme větší pavučinu, mohou děti 
chycené zůstávat uvnitř a ostatní jej mohou 
dotykem zachránit nebo naopak pro 
urychlení hry se mohou stát též pavoukem. 
Můžeme též vytvořit více pavučin. Všímejte 
si, zda běhají všechny děti a dbejte na to, 
aby pavučina nebyla příliš malá nebo 
naopak příliš velká. 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry: 
Rozdělení: 
Věk: 

Vlastní hra: 

Zimní zásoba 

různé předměty různé velikosti 
6 a více 
5 - 2 5 minut 
2 skupiny 
5 - 8 let 

V dostatečně velkém prostoru 
položte stejný počet různých 
pomůcek ke vzdálenějším 
stranám plochy. Děti jsou 
rozděleny do dvou skupin, každá vlastní 
polovinu předmětů na své straně hrací 
plochy. Snaží se je rozmnožit tím, že 
přinášejí předměty z opačné strany na svou. 
Nést mohou vždy pouze jednu věc. 
Vzájemně si nebrání. Na signál se hra 
zahajuje a na signál také končí. Pak je třeba 
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Poznámky : 

spočítat předměty na každé polovině 
plochy, která skupina dosáhla většího počtu. 
Hru bez přerušení hrajte jen několik minut 
(3 - 6, podle reakce dětí). Po vyhodnocení 
však hru opakujte. 
Hrají všechny děti ? Pozorujte, jaká je 
intenzita jejich běhu - jsou ihned vyčerpané 
a musí se vydýchat, nebo vydrží běhat po 
celou hru ? 

Prádlo 

Materiál : hadry, šátky, části oděvu, guma 
Hráči: 1 a více 
Délka hry: 5 - 2 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk: 5 - 8 let 

Vlastní hra: Děti mají na určeném místě shromážděno 
prádlo na pověšení. Na povel ho rozvěšují 
kam se dá. Na pokyn „Prší!" se snaží sebrat 
co nejvíce prádla a to co nejrychleji. Děti si 
můžeme rozdělit na dvě skupiny a soutěžit, 
kdo sesbírá více prádla v daném čase. •w 

Poznámky : Šňůra může být též na doskok apod. 
Pozorujte, jakým způsobem děti věší prádlo 
a jakým způsobem je poté sundavají. Veďte 
je k pečlivosti. 

Materiál : 
Hráči: 
Délka hry: 
Rozdělení: 
Věk: 

Vlastní hra: 

Indiáni 

žádné 
2 a více 
5 - 2 5 minut 
žádné 
5 - 8 let 

Cestou do tělocvičny, 
venku v přírodě, 
cestou do parku, na 
výletě, střídejte vždy 
stejný počet kroků chůze a běhu 
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10 a 10. Všichni společně počítají. 
Poznámky : Sledujte, jak děti reagují na delší zátěž. 

Změřte si celkový čas takového přesunu. 
Pokud jsou velké individuální rozdíly mezi 
dětmi, veďte je raději ke zmírnění tempa a 
dodržení střední zátěže - tedy se řiďte 
raději slabšími jedinci. 

důležité, aby dítě znalo různé části svého těla atd. 

Vlastní hra : Učitelka dává povely, které části těla si 
k sobě mají děti přilepit - např. dlaň a 
špičku nohy, čelo a koleno, jednu ruku 
přilepit na čelo, druhou na patu, loket na 
koleno,... Hru můžeme obměnit rozdělením 
dětí do dvojic a přilepováním k sobě 
stejných částí těla - např. slepte si čela, 
kolena, přilepte jednu ruku na kamarádovu 
hlavu, druhou ruku na kamarádovo koleno 
atd. 

Poznámky: Všímejte si, zda děti znají pojmy a jestli jen 
„neopisují" od kamarádů. Kolik úkolů 
můžete spojit? Zeptejte se dětí, co by chtěly 
slepit. Nechte na nich vymýšlení úkolů, 
hledání možností vlastního těla. 

Tichá pošta 

c) Rozvíjíme oblast kognitivní - zde je 

Lepení 

Materiál: žádný 
Hráči : 4 a více 
Délka hry : 5 - 1 5 minut 
Rozdělení: žádné 
Věk : 5 - 8 let 

M a t e r i á l : žádný 

Hráči : 5 a více 
Délka h r y : 5 - 1 5 minut 
R o z d ě l e n í : žádné 
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Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : Děti sedí v kruhu za sebou a posílají si 
obrys jednoduchého geometrického útvaru 
kreslením na záda kamaráda před sebou 
(čáru, kruh, čtverec...). Oběhl signál celý 
kruh beze změny? 

Poznámky: Sledujte, zda se děti soustředí, když jim 
kamarád kreslí na záda a jak jsou schopné 
kresbu reprodukovat. Obvykle musí první 
kresby posílat učitelka. 

Pravda či lež? 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk: 

žádný 
4 a více 
5 - 1 5 minut 
do dvojic 
5 - 8 let 

Vlastní hra : Z dvojice jedno dítě leží, druhé se jemně 
dotýká částí jeho těla nejprve podle pokynů 
a příkladu učitelky: „Tohle je bříško 
(pohladí bříško), tohle jsou kolena (pohladí 
kolena), tohle je čelo ( a pohladí třeba 
rameno). Ležící dítě by mělo sledovat, zda 
je to správně - tedy zda souhlasí název a 
dotýkaná část těla. Pokud ne, odporuje 
voláním „chyba" nebo „špatně!" 

Poznámky: Jaké jsou vzájemné vztahy dětí? Sledujte, 
jak si vytvářejí dvojice a zda pochopily 
pravidla. Postupně můžete nechat řízení hry 
dvojici samé. Místo doteku rukou můžete 
použít předmět - molitanovou houbu, pírko, 
srolovaný papír.. Větší děti mohou hrát bez 
pokynů učitelky. 

Na příkazy 

Materiál : 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 

žádný 
4 a více 
5 - 1 0 minut 
žádné 
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Věk : 5 - 8 let 

Vlastní hra : „Ležte a zavřete oči. Zatleskejte. Zamávejte 
na mne jednou rukou. Pohlaďte si bříško. 
Zvedněte jednu nohu. Zamávejte mi 
chodidlem.. Nechte zavřené oči - umíte se 
posadit? Lehnout si?" Nespěchejte, 
prohlubujte vnímání dané části těla: 
„Pohlaďte si bříško - je hladké... zvedněte 
nohu - míří do stropu, teď ji zvedněte těsně 
nad podlahu..." 

Poznámky: Pozorujte, zda děti dokážou splnit vaše 
povely. Pokud ne, rozumějí vašim přáním? 
Volte pro ně srozumitelné názvy částí těla. 
Zkuste vyžadovat pohyby větších částí těla 
- tedy jednodušší. Pokuste se vypozorovat, 
které polohy a které části těla ovládají 
snadno a kde ještě váhají. Dokážou 
odhadnout polohu dané části těla : výš, níž. 

Levá nebo pravá? 

Materiál: 
Hráči: 
Délka hry : 
Rozdělení: 
Věk : 

papíry a tužky 
4 a více 
5 - 2 0 minut 
žádné 
5 - 8 let 

Vlastní hra : Každé dítě si obkreslí svou pravou i levou 
ruku na papír. Nakreslené obrysy rozložíme 
v prostoru. Děti se volně pohybují - na 
signál rychle položí své ruce na kterékoli 
obrysy rukou, ale správně - pravou na 
levou. 
Nejprve ponecháme obrysy rukou u sebe, 
později je na podlaze promícháme. Ruce se 
pak mohou i proplétat. 

Poznámky: Zkontrolujte, zda děti dobře nakreslily obě 
ruce a zdaje umí dobře rozlišit. Komu dělá 
potíže položit správnou ruku na nákres? 
Pochopily překřížení a převrácení rukou? 
Dokážou položit ruce správně, i když 
kresby nejsou položeny vedle sebe? Když 
k sobě dvojice nákresů nepatří? 
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5 Diskuse 

V této kapitole zopakuji úkoly a vytyčené hypotézy a 

zkonfrontuji je s dosaženými výsledky. Tato kapitola slouží 

k objasnění úspěšnosti diplomové práce, zda-li se podařilo 

dosáhnout všech úkolů a hypotéz. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout soubor optimálních 

pohybových her pro jednotlivá kritéria harmonického vývoje dětí 

ve věku 5 - 8 let. Podkladem pro tento návrh bylo zjištění 

nejčastěji volených pohybových her v mateřské a základní škole, 

stanovení kritérií pro harmonický vývoj dítěte a poznatky 

z odborné literatury a pedagogického výzkumu. 

K dosažení cíle bylo nutno vytyčit si několik realizačních úkolů. 

Podívejme se na ně tedy jednotlivě: 

1. Shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu. 

Literatury, která se zabývá vývojem dítěte ve věku 5 - 8 let je 

velké množství. Z tohoto důvodu jsem prostudovala a vybrala 

převážně učebnice a odborné publikace, ze kterých jsem poté 

pomocí analýzy a syntézy utvořila charakteristický a přehledný 

popis dítěte v daném věku.. 

2. Zpracovat teoretická východiska. 

Z učebnic a odborné publikace jsem pomocí analýzy a syntézy 

utvořila charakteristický a přehledný fyzický a psychický popis 

dítěte v daném věku. 

3. Stanovit kritéria harmonického vývoje dítěte. 

Z přehledného popisu dítěte v daném věku jsem vyhledala a 

stanovila kritéria harmonického vývoje. Kritéria byla v textu 

ukazatelem rozvoje dětského organismu. 
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4. Zpracovat komplexní popis harmonického vývoje dítěte ve 

věku 5 - 8 let. 

Na základě vyhledání kritérií vývoje jsem jednotlivá blíže 

identifikovala a vysvětlila, co všechno obsahují. 

5. Prozkoumat užití a druhy pohybových her v MŠ a ZŠ. 

Utvořila jsem dotazník pro učitele, ve kterém bylo cílem zjistit, 

jaké pohybové hry využívají nejčastěji a s jakým zaměřením na 

harmonický vývoj dítěte. 

6. Vytvořit soubor optimálních pohybových her pro 

harmonický rozvoj dítěte ve věku 5 - 8 let. 

Zpracováním odpovědí z dotazníků jsem vypracovala 

soubor optimálních pohybových her pro harmonický rozvoj 

dítěte ve věku 5 - 8 dle jednotlivých kritérií. Inspirací mi 

byly některé hry, které uvedli učitelé ve svých dotaznících a 

odborné publikace. 

7. Distribuce souboru optimálních pohybových her. 

Za vypracování dotazníku jsem přislíbila učitelům na základní 

a mateřské škole distribuci souboru optimálních pohybových her. 

Byla to pro ně motivace, jak zdarma obdržet cílené a správně 

volené pohybové hry. 

Nyní znovu zopakuji stanovené hypotézy a stručně se k ním 

vyjádřím: 

H1 Učitelé se při výuce pohybových her většinou ( asi 60 - 70 

%) řídí doporučením osnov tělesné výchovy příslušného 

vzdělávacího programu. 

Tato hypotéza se potvrdila při vypracování dotazníku učiteli, 

kdy většina učitelů uváděla hry, které se praktikují ve školství již 

několik desetiletí. 
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H2 Nedostatečná informovanost učitelů o psychickém a 

fyzickém vývoji dítěte může vést k nesprávné volbě 

pohybových her. 

Otázky v dotazníku byly koncipovány tak, aby se učitelé 

museli zamyslet nad tím, co jaká která hra aplikací rozvíjí u dětské 

osobnosti. Prokázala se nedostatečná informovanost učitelů 

z hlediska biologie a psychologie. Tato hypotéza se potvrdila. 

H3 Pohybové hry jsou pro žáky nejoblíbenějším sportovním 

odvětvím. 

O pravdivosti této hypotézy není pochyb, pohybové hry jsou a 

budou vždy nejoblíbenější dětskou činností, už pro jejich 

rozmanitost či soutěžní charakter. Hypotéza se potvrdila. 

H4 Volbou vhodných pohybových her napomáháme 

hramonickému rozvoji organismu a motivujeme děti 

k celoživotní pohybové aktivitě. 

Tato hypotéza vypovídá o první myšlence, která dala vznik této 

diplomové práci. Učitelé sami uznali, že než dítě nutit do nějaké 

pohybové aktivity, která je nezábavná a stále se opakující, je 

dobré využívat optimální pohybové hry, které jsou zaměřené na 

optimální rozvoj. Hypotéza se potvrdila. 

H5 Obrovské množství dostupné literatury ztěžuje výběr 

nejvhodnějších pohybových her. 

Samotní učitelé mají již dost práce s veškerou činností, která se 

vztahuje k jejich práci. Z toho důvodu nejsou ochotni se ve svém 

volnu ještě zaobírat vyhledáváním pohybových her v publikacích. 

Já jsem jim nabídla řešení a setkalo se s úspěchem. Hypotéza se 

potvrdila. 
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Závěr 

Pohybové hry zaujímají mezi prostředky tělesné výchovy zcela 

zvláštní místo. Za problém jsem si vytkla užití optimálních 

pohybových her. Učitelé je využívají hojně, ale otázkou bylo, zda 

je volí a využívají správně, aby nebyl narušený harmonický vývoj 

dítěte. Při stanovení problému jsem byla přesvědčena o tom, že 

učitelé si nejsou vědomi, k čemu všemu mohou hry sloužit a kde a 

jak se dají využít. 

Formulovaný problém se odráží i v cíli mé diplomové práce, a 

to je návrh optimálních pohybových her pro jednotlivá kritéria 

harmonického vývoje dětí ve věku 5 až 8 let. K dosažení cíle bylo 

nutno nastudovat množství odborné literatury a vyvodit z ní 

kritéria harmonického rozvoje. Dotazník, který byl součástí mého 

pedagogického výzkumu mi jistým způsobem zmapoval situaci 

v současných mateřských a základních školách a velmi napomohl 

k sestavení souboru optimálních pohybových her. 

Na základě pedagogického výzkumu, množství odborné 

literatury a výsledků výzkumu jsem vyvodila tyto závěry: 

- nejčastěji volené pohybové hry učiteli jsou na všech školách 

velmi podobné a po několik generací se stále opakující 

- učitelé mají zájem o rozšíření svých dosavadních vědomostí o 

nové pohybové hry, které jsou cíleně zaměřené na rozvoj dětské 

osobnosti 
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- z výsledků dotazníků vyplývá potvrzení nedostatečné 

informovanosti učitelů o psychickém a fyzickém vývoji dítěte, to 

může vést i ke špatné volbě pohybových her 

- učitelé potvrzují, že volbou vhodných pohybových her 

napomáháme hramonickému rozvoji organismu a motivujeme děti 

k celoživotní pohybové aktivitě. 

- učitelé oceňují vytvoření souboru optimálních pohybových her pro 

harmonický rozvoj dítěte dle jednotlivých kritérií vývoje hlavně 

pro jeho přehlednost a jasné rozdělení 

- optimální dětský rozvoj též komplikuje špatná nebo žádná 

komunikace mezi mateřskou a základní školou, výsledek mé 

diplomové práce - sborník optimálních pohybových her - by mohl 

situaci učitelům dost ulehčit a žákům prospět 

Myslím si, že jsem splnila cíl práce, tj. navrhnout soubor 

optimálních pohybových her pro jednotlivá kritéria harmonického 

vývoje dětí ve věku 5 - 8 let (str. 54 - 73). Tato diplomová práce by 

mohla posloužit jako inspirace pro vytvoření publikace s obsahem 

dalších kritérií harmonického vývoje pro ten který rok věku dítěte. 
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Přílohy 
DOTAZNÍK 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
ráda bych vás požádala o spolupráci při vyhotovování mé diplomové 

práce s názvem Pohybové hry dětí ve věku 5 až 8 let se zaměřením 

na jejich harmonický vývoj. Na základě Vámi zodpovězených otázek 

v dotazníku a odborné literatury poté vypracuji 

Soubor pohybových her pro harmonický rozvoj dítěte ve věku 5 - 8 

let dle jednotlivých kritérií vývoje, který Vám poskytnu pro 

zjednodušení Vaší pedagogické praxe a hodin tělesné výchovy. Věřím, 

že mnou zpracovaný Soubor pohybových her pomůže Vám i dětem. 

1. Jaké pohybové hry s dětmi využíváte nejčastěji? 

2. Co podle Vás tyto pohybové hry rozvíjejí? 

3. Které pohybové hry byste preferovali pro harmonický 

psychický vývoj dítěte v daném věku a proč? 
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4. Které pohybové hry byste preferovali pro harmonický fyzický 

vývoj dítěte v daném věku a proč? 

5. Dokázali byste dát příklad pohybové hry/her, která rozvíjí 

vztah dítěte k ostatním? 

Ráda bych Vám poděkovala za Váš čas a ochotu při spolupráci na mé 

diplomové práci a doufám, že Soubor pohybových her splní Vaše 

očekávání a usnadní Vám hodiny tělesné výchovy. 

S pozdravem Alžběta Adamíčková - studentka Pedagogické fakulty UK 

v Praze. 

8 2 



DOTAZNÍK 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
ráda bych vás požádala o spolupráci při vyhotovování své diplomové práce 

s názvem Pohybové hry dětí ve věku 5 až 8 let se zaměřením na jejich 

harmonický vývoj. Na základě Vámi zodpovězených anketních otázek a odborné 

literatury poté vypracuji 

Soubor pohybových her pro harmonický rozvoj dítěte ve věku 5 - 8 let dle 

jednotlivých kritérií vývoje, který Vám poskytnu pro zjednodušení Vaší 

pedagogické praxe a hodin tělesné výchovy. Věřím, že mnou zpracovaný Soubor 

pohybových her pomůže Vám i dětem. 

1. Jaké pohybové hry s dětmi využíváte nejčastěji? 

2. Co podle Vás tyto pohybové hry rozvíjejí? ywcr c*. y^jCví^/vX C 

W Ď Yrefojo^Si yrrgm/t^A.'^ rtvrytf&x^ \ 

3. Které pohybové hry byste preferovali pro harmonický psychický vývoj 

dítěte v daném věku a proč? 

WQ AJUCO a^^xxj^Ngxyó. L ^ksajO^RI 

WvL r r C ya^čvótiO. - <s~ ^ ^ 
cSH-uaxX (X tvxt^ov^rV^ -SJ. cm.1 ^ \OsřžbL -W ^ 

t v ^ (X- V o m ^ ř w v ^ ivsxx- W - o. ker. - r̂ a, W a ( U W o I ^ V [v l í^ 



Л- V^COULY FTCY^OYRR^CDL ßJU^XJOX, QSL /V V 3 ^ 4 - ^ ^ KMSRWVOA^ - ^OCRRV, 

tAxdWU. (v Wňo tfí^Drm N v o ^ x /fw^Sü. оо̂ у̂ гхпХХ. 2 ( 



4. Které pohybové hry byste preferovali pro harmonický fyzický 

vývoj dítěte v daném věku a proč? 

o^rv^L^ (V CVN̂O&D tsfN^W- (oftS^ rS ĉR/ujL-) 
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