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Abstrakt 

Charakteristika práce: Mezi základní lokomoční dovednosti řadíme chůzi, běh, skok, lezení a 

házení. Jejich rozvoj je ovlivněn především hrami a pohybovými činnostmi. Zvládnutí těchto 

dovedností zaručí dětem správný tělesný vývoj a také vytvoří nezbytné předpoklady pro 

osvojování těžších a složitějších dovedností. Úroveň základních lokomočních dovedností 

hodnotíme pomocí diagnostických prostředků. 

 

Cíl a smysl práce: Ve své práci jsem vytvořila inspiromat her a pohybových činností. Tyto hry 

a pohybové činnosti rozvíjí a zdokonalují základní lokomoční dovednosti, tedy chůzi, běh, 

skok, lezení a házení. Tato práce inspirovala nejen mě, ale slouží také jako inspirace pro 

pedagogy a cvičitele. Činnosti obsažené v inspiromatu slouží k rozvoji a zdokonalení 

základních lokomočních dovedností předškolních dětí. 

 

Řešení problému: Se skupinou chlapců a dívek ve věku 5-6 let v mateřské škole Sluníčko 

prováděl pedagog mnou navržené hry a pohybové činnosti získané na základě literatury, letité 

praxe a vlastních nápadů a zkušeností. Na základě pozorování jsem vytvořila inspiromat, do 

kterého jsem zařadila právě hry a pohybové činnosti, které se v práci s dětmi ukázaly jako 

nejvhodnější. Inspiromat je rozdělen na oddíly dle základních lokomočních dovedností – 

chůze, běh, skok, lezení, házení. Též je zde oddíl zaměřený na komplexní využití všech těchto 

dovedností. Každý oddíl je rozdělen do dvou skupin – hry a pohybové činnosti bez využití 

náčiní a nářadí a hry a pohybové činnosti s využitím náčiní a nářadí. Inspiromat je zásobník 

her a pohybových činností pro předškolní děti. Celkem obsahuje 94 činností. 

 

Klíčová slova: hra, pohybová činnost, základní lokomoční dovednosti (chůze, běh, skok, 

lezení, házení), předškolní věk 5-6 let, diagnostika základních lokomočních dovedností. 
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Abstract 

Characterization work: Fundamental locomotor skills are: walking, running, jumping, 

crawling and throwing. Their development is influenced  primarily by games and movement 

activities. Control over those  skills guarantees proper physical development of children and 

also make important prerequisites for an adoption of heavier and more complex skills. The 

levels of fundamental locomotor skills are evaluated by the diagnostic resources. 

 

Goal and purpose:I created inspiromat of games and movement activities in my work. These 

games and  movement activities develop and improve fundamental locomotor skills – 

walking, running, jumping, crawling and throwing. This work inspired me, and also is 

inspiration for teachers and coaches. There are activities in the inspiromat which develop and 

improve fundamental locomotor skills of preschoolers. 

 

Problem solving: In the kindergarden Sluníčko the authority played games and movement 

activities with a group of boys and girls in an age of 5-6 years. I suggested, these games and 

movement activities, I got out of literature, longstanding practice, my ideas and experiences. 

Based on the observations I made inspiromat in which I included games and physical 

activities that work with children proved to be most appropriate. Inspiromat is divided in to 

sections according to the fundamental locomotor skills – walking, running, jumping, crawling, 

throwing. There is also a section on the comprehensive utilization of those skills. Each section 

is divided in two groups - games and physical activities without the use of tools and 

equipment and games and physical activities using equipment and tools. Inspiromat is a stack 

of games and physical activities for pre-school children. Total includes 94 activities.  

 

Keywords: game, physical activity, fundamental movement skills (walking, running, jumping, 

crawling, throwing), preschool age 5-6 years, diagnosis of fundamental locomotor skills 
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1  Úvod 
 

 Téma své bakalářské práce jsem si nevybrala náhodou. Už jako malé dítě jsem měla 

nejraději hry a činnosti spojené s pohybem, které mi nabízela nejen mateřská škola, ale i 

ostatní tělovýchovná zařízení. Pohyb mi poskytoval možnost rozvoje dovedností a hlavně 

spoustu radosti. Proto jsem také od začátku svého studia na gymnáziu působila jako 

pomahatelka předškolního žactva a nyní působím již jako cvičitelka oddílu sportovní 

gymnastiky v TJ Sokol Milevsko a TJ Sokol Dejvice. K malým dětem mám blízko nejen díky 

své matce, která je trenérkou, ale také díky dětským letním táborům, kde jsem působila jako 

instruktorka a posléze jako vedoucí. 

 Podle mého názoru je život dospělého člověka ovlivněn právě tím, jaké dovednosti si 

osvojí ve věku dítěte. Správné zvládnutí základních lokomočních dovedností je předpokladem 

pro úspěšné zvládnutí těžších a složitějších dovedností. U dětí v předškolním věku se klade 

důraz především na pohybový rozvoj, z něhož zákonitě vyplývá a navazuje na něj i psychický 

vývoj. Pohybový rozvoj však vždy byl a nadále zůstává otázkou jednotlivce. Je to především 

naše okolí, tedy rodina, kdo rozhoduje o vývoji našich dovedností. Děti navštěvují mateřské 

školy, a v nich dochází k celkovému rozvoji člověka, tedy tělesnému i psychickému. 

Jednotlivým složkám, ale nelze věnovat tolik času a také počet dětí na jednoho pedagoga a na 

danou činnost není přiměřený. Avšak správnou volbou a výběrem her a pohybových činností 

můžeme velkým dílem ovlivnit rozvoj základních lokomočních dovedností.  

 Pedagog či dětský lékař může dávat rodičům různá doporučení ohledně pohybového 

rozvoje, ale nakonec jsou právě rodiče ti, jež rozhodují o našem dovednostním vývoji. Proto 

je nutné, aby se rodiče zajímali o to, jak mohou jejich potomci rozvíjet a dále zdokonalovat 

své základní dovednosti. Nejrůznější pohybové aktivity nabízejí tělovýchovná zařízení a 

organizace. Například jednou z nejznámějších je tělovýchovná organizace Sokol. Nabízí 

cvičební hodiny pro všechny věkové kategorie. Je velmi výhodné, že v jeho programu 

nalezneme i cvičení rodičů s dětmi. Děti si tedy již od útlého věku zvyknou na pohybové 

aktivity a v navazujících letech pokračují cvičením ve skupině stejně starých dětí. 
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2  Základní lokomoční dovednosti v předškolním věku 
 

 Téma rozvoje základních pohybových dovedností u dětí v předškolním věku bylo 

vždy spojeno s vývojem a ideály dané společnosti. Výchova a vzdělání měly splňovat takové 

požadavky, aby byl vychován jedinec, kterého společnost potřebuje. Je tedy zřejmé, že 

psychický i fyzický vývoj byl ovlivňován i způsobem, který souvisel s ideologií daného státu. 

V mnohých literaturách, ve kterých se pojednává o psychickém a fyzickém vývoji se však 

jedná o teoretické poznatky, jež vymezují, jaké úkoly má předškolní výchova, a tedy i tělesná 

výchova splňovat. Není však tolik literatur, které by se zabývaly konkrétními pohybovými 

programy, jež vedou právě k ovlivňování základních lokomočních dovedností. 

 Lokomoce je pohybovým projevem člověka, který je dán úrovní našich dovedností a 

stavem tělesného aparátu. Pohyb je důležitou a potřebnou částí našeho života. Pravidelný 

pohyb je dle Jarkovské (2010) naší každodenní a celoživotní povinností, která zajišťuje 

duševní a fyzické zdraví, které je předpokladem dobré kondice. 

 Lokomoční pohyb podle Dvořákové (2009) je přemístění těla v prostoru. Nejprve se 

dítě setkává s lezením a plazením, pak v běžném životě s chůzí, s během, skoky, poskoky a 

s jejich různými obměnami. Každá dovednost zaujímá ve vývoji dětí nezastupitelné místo, je 

tedy důležité vytvářet optimální podmínky a dbát na to, abychom některé vývojové kroky 

nepřeskočili. 

 Předškolní věk je dle Dvořákové (2009) obdobím, kdy jsou děti výrazně schopné učit 

se nové dovednosti. Postupným osvojováním dovedností se děti naučí ovládat vlastní tělo 

v různých situacích a podmínkách, stejně tak si zvykají na nároky pohybové, psychické a 

sociální. 

 

2.1  Hra a motorické dovednosti 

 

 Dle Shenouda, Gabela a Timmonse (2011) jsou předškolní léta známá jako „zlatý věk“ 

motorického rozvoje. V tomto období se rozvíjí důležité dovednosti, mezi které patří právě 

běhání, skákání, házení a chytání. Prostřednictvím her a fyzických aktivit se děti učí a 

procvičují dovednosti, které vytvářejí základ mnohem komplikovanějších pohybů. Od 

narození se děti učí, jak kontrolovat své pohyby a jak je používat v interakci s okolním 

světem. Tento proces se nazývá motorický rozvoj dovedností. Motorické dovednosti mohou 

být rozděleny do tří skupin: lokomoční (např. běhání, skákání,…), objektivně řízené (např. 
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házení, chytání, kopání,…) a stabilita a rovnováha. Během  předškolního věku se děti nejvíce 

zlepšují právě v těchto dovednostech. Fyzické aktivity jsou tedy důležité pro motorický rozvoj 

a zvláště pro zlepšení lokomočních dovedností. Dle výzkumu, děti, které tráví více času 

fyzickými aktivitami střední a vyšší intenzity mají oproti dětem s nízkou fyzickou aktivitou 

motorické dovednosti na vyšší úrovni. To může být dáno tím, že fyzicky aktivnější děti tráví 

více času učením a zlepšováním dovedností, a také proto shledávají pohyb lehčím a 

zábavnějším. Motorické dovednosti se ne vždy zlepšují přirozeně. Důležitou roli mají rodiče a 

vychovatelé, kteří vedou děti k novým pohybovým dovednostem a vytvářejí příležitosti 

k jejich procvičování. Existuje mnoho forem fyzických aktivit. Výzkumy ukazují, že pro 

rozvoj motorických dovedností jsou mnohem důležitější aktivity se střední intenzitou zatížení.  

 Podle CCEA (2004) navíc fyzický rozvoj pomáhá dětem získat jistotu a kontrolu nad 

vlastním tělem a pohyby. Děti porozumí fyzické aktivitě a dozví se, jak ji bezpečně 

vykonávat, jak fyzická aktivita ovlivňuje jejich zdravý životní styl. Proto je důležité, aby se 

vytvářely příležitosti pro pohybové aktivity jak ve venkovním, tak ve vnitřním prostředí. Tyto 

aktivity by měly být rovnoměrně rozděleny mezi hru a záměrně plánovanou pohybovou 

činnost tělesné výchovy. V době, která je určena k různým hrám, mají děti příležitost ke 

kreativnímu používání, rozhodování a zlepšování svých dovedností. Rozvoj základních 

motorických dovedností by měl být podporován nejen proto, že ovlivňuje tělesný rozvoj a 

zdravý životní styl, ale také působí na psychický vývoj jedince. Učitelé a vychovatelé či 

cvičitelé by měli sledovat a hodnotit rozvoj dovedností u dětí a používat nashromážděné 

informace k plánování jednotlivých kroků, jenž slouží k získávání základních motorických 

dovedností. Dle CCEA (2004) jsou základní motorické dovednosti pohyby týkající se různých 

částí těla, jako jsou nohy, paže, trup a hlava a obsahují takové dovednosti jako běhání, 

skákání, chytání, házení a rovnováhu. Základní motorické dovednosti jsou posíleny 

prostřednictvím následujících bodů: učitel vede činnost, žák vede činnost, učení probíhá 

prostřednictvím her, včetně venkovních her, aktivity na hřištích, domácí aktivity a 

společenské aktivity. 

 Dle Gallahuea a Donnellyho (2003) jsou pohybovými dovednostmi nazývané všechny 

pohyby těla ve vzpřímené poloze z jednoho místa do druhého ve vertikálním nebo 

horizontálním směru. Pohyby jako například chůze, běh a skákání jsou označovány za 

lokomoční. Naopak pohyby těla, při kterých nedochází k pohybu se změnou místa v prostoru, 

jsou nazývány nelokomoční dovednosti. Obě tyto dovednosti se nerozvíjejí automaticky. Jsou 

dány jak dědičnými faktory, tak faktory prostředí, do kterých patří příležitosti k procvičování, 
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instrukce a podpora rozvoje dovedností, a které hrají hlavní roli v získávání správných vzorů 

lokomočních pohybů.  

 

2.2  Rozvoj osobnosti dítěte 

 

 V díle Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte autorka Dvořáková (2002) hovoří o 

tom, že: „ Dítě předškolního věku prochází velmi výrazným biologickým a fyziologickým 

vývojem. S tím je spojena funkční úroveň orgánů těla a rozvoj pohybových dovedností. 

Zanedbání nebo omezování tohoto vývoje může brzdit celkový rozvoj dítěte a bránit využití 

jeho psychického a intelektuálního potenciálu. Pohyb je prostředkem seznamování 

s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt 

potřebné zkušenosti. Je také prostředkem toho, jak komunikovat s ostatními a jak vyjádřit 

sama sebe. Dochází k získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnání, 

pomáhání si, soupeření a spolupráce. “  

 Dítě by mělo v průběhu předškolní výchovy a vzdělání získat kompetence uváděné dle 

Dvořákové (2002): 

1. pohybové dovednosti – pod tyto dovednosti spadají lokomoční, nelokomoční a manipulační 

dovednosti 

2. tělesná zdatnost  

3. kognitivní a afektivní oblast 

S tím souvisejí i prostředky, pomocí kterých dosahujeme právě cílů tělesné výchovy: 

1. Učení se pohybovým dovednostem – zvládnout své tělo a kultivovaný pohybový projev, 

základní motoriku, dovednosti běžného života, nebo také dovednosti sportovní či umělecké. 

Dochází k propojení neuromotoriky, senzomotoriky s rozvojem smyslového vnímání, 

psychomotoriky a sociomotoriky.  

2. Pěstování zdatnosti a zdraví 

3. Hygienické návyky, bezpečnost, dodržování pravidel a budování životních hodnot a 

postojů 

Podle Dvořákové (2002) je pro zvládnutí pohybových dovedností důležité, aby děti měly 

dostatek příležitostí k jejich provádění, procvičování a kultivaci, z toho důvodu. Tak děti 

nebudou mít s dovednostmi již v předškolním věku žádné problémy. Každá dovednost má 



12 
 

určitý vývojový průběh. „Technika“ jednotlivých základních pohybových dovedností se 

vyvíjí v charakteristických krocích, ale podmínky a možnost „tréninku“ dovedností určuje 

jejich konečnou úroveň. Nedostatek příležitostí pohybovat se, používat a cvičit běžné 

pohybové dovednosti, způsobí přetrvání nedostatků do budoucnosti. 

 Se zvládnutím pohybu souvisí také dozrávání nervové soustavy, která probíhá právě 

v předškolním věku. Schopnost řídit a vykonávat pohyb spočívá v propojení mozkových 

center a ve vysílání signálů z pohybových center ke svalům. Propojení center a svalstva lze 

zlepšit a natrénovat cvičením, opakováním konkrétních pohybů a tím, že si uvědomíme a 

zpřesníme vnímání i ovládání těla a jeho jednotlivých částí. 

 

2.3  Pohybová výchova u dětí předškolního věku 

 

Jednotliví autoři popisují oblast pohybové výchovy a rozvoj základních lokomočních 

dovedností následovně.: 

 

2.3.1  Pohybová výchova podle Bělinové a kol. (1980) 

 

 Mezi publikace, které se ve 20. století zabývaly předškolní výchovou a vzděláním 

patří dílo Pedagogika předškolního věku. Autorka Bělinová a kolektiv (1980) popisují 

předškolní zařízení jako zařízení, jež dává předškolním dětem základní poznatky a dovednosti 

ze společenské oblasti, rozvíjí jejich řeč a myšlení, zájem o hry, učení a přirozenou práci. 

Podílejí se na tvorbě kázně a společenského chování, na kolektivním soužití dětí, rozvoji 

estetického vnímání, vedou k osvojení základních forem práce, samostatnosti a k trvalé péči o 

tělo a zdraví. 

 Toto dílo tedy popisuje, co je předmětem a obsahem zkoumání předškolní pedagogiky. 

Dle Bělinové a kolektivu (1980): „ jsou předmětem zkoumání a teoretického zobecňování 

tehdejší socialistické společnosti zákonitosti cílevědomého a záměrného utváření osobnosti 

dítěte v rodině a v předškolních zařízeních. “ 

 Není tomu jinak ani v oblasti tělesné výchovy, kde dílo shrnuje také teoretické 

poznatky o cílech a úkolech pohybového rozvoje dětí v předškolním věku. Pro Bělinovou a 

kolektiv (1980) je cílem tělesné výchovy příprava zdravého, pohybově zdatného a schopného 

dítěte, odolného a otužilého, které úspěšně nastoupí do základní školy. Úkoly tělesné výchovy 
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uskutečňujeme v souladu s  výchovou pracovní, rozumovou, mravní, estetickou, a s rozvojem 

hudebního a tanečního cítění pomocí pohybových prostředků. Mezi jednotlivé úkoly patří 

zdravotní úkol, vzdělávací a výchovný úkol. Zmiňované dílo se zabývá též významem tělesné 

výchovy, tělesným vývojem dítěte a okruhy tělesné výchovy. Dle Bělinové a kolektivu (1980) 

k plnění úkolu tělesné výchovy slouží následující okruhy činností: spontánní pohybová 

aktivita dětí, řízená tělesná cvičení, hry, tanec, otužování a hygienické návyky. Základní 

lokomoční dovednosti patří právě mezi řízená tělesná cvičení. Jedná se o rozvíjení bohatého 

spektra činností, jejichž prostřednictvím děti získají pohybové zkušenosti, naučí se pohyby 

ukáznit, koordinovat a cíleně zaměřovat. Bělinová a kolektiv (1980) v díle definovaly 

jednotlivé základní lokomoční dovednosti následujícím způsobem: 

„ Chůze jako základ lokomoce je určitým obrazem pohybové kultury člověka. Chůze 

předškolního dítěte vyžaduje vytrvalou péči, aby se stala pravidelnou, bez zbytečných výkyvů 

v bocích, s vyrovnaným držením těla a se správným kladením chodidel. Úkolem nácviku chůze 

je naučit děti chodit lehce (taneční chůze) i přiměřeně rychle (pochodová chůze) nejen po 

rovině, ale i ve zvlněném terénu. “ 

„ Běh jako jedna z nejvydatnějších pohybových činností je ukazatelem zdatnosti a motorické 

vyspělosti dítěte. Úkolem nácviku běhu je vést děti k rychlému, odvážnému a technicky co 

možno správnému běhu, zejména ve hrách, naučit je pohotovému výběhu na různé signály, 

orientaci v prostoru, vyhýbání překážkám, ohledu na spoluhráče. Důležité je učit děti spojovat 

běh se správným pravidelným dýcháním, zvláště venku. “ 

„ Skok jako přirozený pohyb, jímž člověk překonává vzdálenost (délku, výšku, hloubku), je 

jedním z nejvydatnějších cvičení, posiluje celé tělo, svalstvo nohou a pánve zvláště. Úkolem 

nácviku skoku je naučit děti energickému rozběhu, odrazu a měkkému doskoku, a to jak při 

překonávání překážek, tak v rytmických skocích, a tím podporovat rozvoj rychlosti, dynamické 

síly, obratnosti, pohotovosti, odvahy, rozvíjet celkovou koordinaci pohybů. “  

„ Lezení jako vývojově nejstarší způsob pohybu z místa je komplexní pohyb zaměstnávající 

všechny svalové oblasti, podporuje zvláště pohyblivost páteře a kyčelních kloubů. Úkolem 

nácviku lezení je naučit děti bezpečně zdolávat přiměřené překážky přelezením, učit je 

překonávat strach z nezvyklých poloh, a tím vším vydatně podporovat tělesný vývoj, rozvíjet 

odvahu, houževnatost a samostatnost. “ 
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„ Házení (a chytání) je výrazem celkové obratnosti a zručnosti dítěte, má blízký vztah 

k pozdějším pracovním pohybům. Pohybové a psychické vlastnosti, které házení předpokládá, 

se do šesti let teprve vytvářejí. Těžiště nácviku je v házení, chytání je vhodné pro starší děti. “ 

 

2.3.2  Lokomoční dovednosti podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

 

 Další publikací, která se již detailněji zabývá pohybovými dovednosti a jim 

příslušnými cvičeními, je dílo s názvem Pohybové hry dětí předškolního věku. Člověk a jeho 

organismus je ovlivněn společností a moderní technologií doby, což má následky na náš 

zdravotní stav a tělesné funkční schopnosti. Tímto si byli vědomi autoři, a proto dle 

Juklíčkové-Krestovské a kolektivu (1985), tvrdí, že je nutné zprostředkovat dětem podněty, 

které podpoří zdravý tělesný vývoj a zvýší výkonnost. Zaměřují se především na rozvoj 

rychlosti, obratnosti a dynamické síly, méně pak na rozvoj vytrvalosti. Dle Juklíčkové-

Krestovské a kolektivu (1985), je právě hra metodou a základním prostředkem výchovy 

morálně volních vlastností předškolních dětí a v mateřských školách má bohaté uplatnění. Při 

hře si dítě osvojí poznatky o okolním světě, procvičuje a zdokonaluje dovednosti, které bude 

potřebovat v pozdějších letech. Hry mohou být tříděny podle obsahu či místa, podle využitého 

náčiní, fyziologické zátěže, věkových zvláštností či ročního období.  

 Juklíčková-Krestovská a kolektiv (1985) třídí hry ve své učebnici na čtyři oddíly podle 

obsahu. Jedná se o hry I. s obsahem lokomočních činností, II. manipulační hry, III. hry podle 

zaměření (tj. branná a dopravní tematika) a IV. hry podle specifičnosti prostředí (zde hry ve 

vodě a zimní hry). Pro moji práci je stěžejní právě I. a II. oddíl, kde se autoři zabývají 

základními lokomočními dovednostmi, a v nichž také teoreticky popisují problematiku 

příslušných činností.  

 Juklíčková-Krestovská a kolektiv (1985) popisují chůzi jako všestranný pohyb, který 

zahrnuje práci skoro všech kosterních částí a celého svalstva těla. Podle zaměření můžeme 

rozlišovat chůzi sportovní, kdy se jedná o překonávání určité vzdálenosti, nebo taneční, kdy 

sledujeme hlavně dodržování tempa a správné držení těla. U jednotlivých věkových kategorií 

můžeme pozorovat jim charakteristické znaky. Starší děti získávají jistotu vlivem zlepšení 

koordinace pohybů a stability. Přesto mohou zůstávat určité nedostatky, jako jsou nadbytečné 

pohyby paží, drobení a zkracování kroku, vadné držení hlavy a trupu, nesprávné kladení 

chodidel, kdy dochází k vytáčení špiček ven nebo naopak dovnitř. Určitá individualizace se 

objevuje v nejstarším období této etapy. Podmínky pro správnou chůzi jsou následující: 
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správné držení páteře, hrudníku, ramen a hlavy, pružnost nártu, ovládání svalstva pánve a 

trupu, váha je přenášena z nohy na nohu, našlapování na patu přes střed chodidla a postupné 

odvíjení chodidla na špičku, trup zpříma, břicho zatažené, ramena narovnaná a tažená dolů, 

paže provádějí mírný kyvadlový pohyb. 

 Běh popisuje Juklíčková-Krestovská a kolektiv (1985) jako cyklický pohyb a jeden 

z nejvydatnějších a nejpřirozenějších pohybových projevů člověka. Ukazuje zdatnost a 

motorickou vyspělost dítěte. Zaměstnávání velkých svalových skupin a rychle se zapojující 

střídající svalstvo působí příznivě na celkový organismus. Můžeme rozlišovat sportovní běh, 

kdy je cílem překonání vzdálenosti nebo taneční běh, kdy se jedná například o dodržení rytmu 

říkanek. Běh je soustava skoků, která se skládá z odrazu, letu vzduchem a doskoku. Mezi 

charakteristiky správného běhu patří energická práce paží podél boků a zvedání kolene 

švihové nohy vysoko vzhůru. Zvláštní místo v rozvoji běhu zaujímají honičky, které mají 

jednoduchý obsah a umožňují střídání běhu s odpočinkem či jinými činnostmi. Honičky také 

rozvíjí pohotovost, smělost, rozhodnost, postřeh a odhad situace. 

 Skok patří dle Juklíčkové-Krestovské a kolektivu (1985) z fyziologického hlediska 

k velmi vydatným činnostem. Posiluje svalstvo dolních končetin a trupu, rozvíjí rychlost a 

dynamickou sílu, zlepšuje obratnost, odvahu a celkovou koordinaci. Přípravnou fází skoku je 

rozběh. Spojení této fáze s hlavní fází, tedy vlastním skokem, dokáží děti starší věkové 

kategorie. U dětí předškolního věku můžeme rozlišovat v tělesné výchově různé druhy skoků: 

skok daleký z místa, skok hluboký, skok vysoký z místa, skok vysoký z rozběhu, skok daleký 

z rozběhu. Z praxe též známe různé poskoky, rytmické skoky, skoky přes překážku atd. U 

skoku rozlišujeme tyto fáze: odraz, let vzduchem, doskok. Pro správné osvojení skoku je 

důležité dodržet pružný, dynamický odraz a pružný, lehký doskok. Největší práci provádí 

chodidlo. Při odrazu se postupně odvíjí, síla odrazu začíná na patě a jde přes nárt do špičky. 

Při letu vzduchem je důležitá, aby spolupracovaly všechny klouby dolních končetin a 

ovládané svaly trupu. Doskok by měl být proveden na špičky a chodidlo se postupně položí 

na podložku. Hlezenní a kolenní kloub mají za úkol vypérovat dotyk se zemí. U předškolních 

dětí jsou však téměř všechny fáze skoku nedokonalé. Při nácviku správného provedení skoku, 

se můžeme zaměřit na jednotlivé fáze. 

 Lezení je forma pohybování z místa a předchází samotné chůzi. Komplexně 

zaměstnává svalstvo celého těla a prospívá pohyblivosti všech kloubů a páteře. Lezení je u 

dětí předškolního věku velice oblíbené a rozvíjí také morálně volní vlastnosti, jako je odvaha, 

překonávání strachu z nezvyklých poloh, rozvíjí houževnatost a samostatnost. Rozlišujeme 
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hned několik způsobů lezení, a to v podporu klečmo, v podporu dřepmo, prolézání, přelézání 

a podlézání překážek, vylézání, slézání, plazení, plížení apod. Dobrým průpravným cvičením 

bývají pestré překážkové dráhy. 

 Házení, stejně tak chytání, je důležitý prostředek zručnosti a obratnosti. Míčové hry 

jsou významné rozvojem senzomotorických operací, zrakového vnímání, vnímání 

vzdáleností, tvarů, prostoru a pohybujících se předmětů, také pro celý funkční a pohybový 

rozvoj. Chytání je složitější, a proto se nacvičuje odděleně. Pro házení je důležité správné 

postavení dolních končetin, nápřah horní končetiny a její energický pohyb vpřed. Do pohybu 

se zapojuje celé tělo. Při provádění hodu se dítě postaví bokem do směru hodu s napřaženou 

horní končetinou, pohyb začne náponem zadní nohy, následně vytočí boky a ramena do směru 

hodu. Pohyb paže je mírně opožděný za pohybem trupu. Hod je dokončen prudkým mrštěním 

paže. Cvičení vybíráme tak, aby při nich byla dodržena optimální křivka hodu. Kromě hodu 

jednoruč, pravou či levou paží, bychom měli také nacvičovat házení obouruč trčením od 

prsou. Házení nacvičujeme převážně venku v přírodě a kromě míčů můžeme využít i jiné 

materiály či přírodniny. 

 

2.3.3  Lokomoční dovednosti podle Dvořákové a kol. (1989) 

 

 Stejnou tématikou se také zabývají autoři díla Tělesná výchova v mateřské škole. Dle 

Dvořákové a kolektivu (1989) je chůze cyklický pohyb, jehož správné provedení závisí na 

správném držení těla. Chůze je také jistým znak pohybové vyspělosti. Cílem je naučit děti 

plynulé chůzi s koordinovanými pohyby horních končetin a trupu zároveň se správném držení 

těla, se správným odvíjením chodidel, se schopností zvládat přizpůsobení a obměny chůze 

nastalým podmínkám. Ze zdravotního hlediska klade chůze významná z hlediska správného 

držení těla a přispívání tělesné zdatnosti. U tohoto přirozeného pohybu probíhá komplexní 

metoda učení. Techniku chůze a její kvalitu rozvíjíme prostřednictvím různých obměn chůze 

a doprovázíme ji různými pohyby a polohami horních končetin, trupu a hlavy, též řídíme 

chůzi podle rytmu. Orientace v prostoru při chůzi se procvičuje po vymezené trase, mezi 

předměty a pomocí změn směru. Chůze ve zhoršených podmínkách obsahuje chůzi po 

šikmých a vyvýšených rovinách, v nerovném terénu a po různém povrchu.  

 Běh, jako prostředek dynamické síly, rychlosti a vytrvalosti, zvyšuje zdatnost dítěte, a 

je tedy významný pro oběhový systém. Od chůze se liší letovou fází, kdy se chodidla 

nedotýkají země. Běh ať už řízený nebo spontánní se často uplatňuje při hrách. 
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Z metodického hlediska běh nacvičujeme komplexně a formou nápodoby. Techniku 

zdokonalujeme pomocí pohybových obměn, změn poloh a pohybů paží, dbaní správného 

držení těla a měnícího se tempa. Orientaci při pohybování během nacvičujeme po vyznačené 

trase a se změnami směru. Běh v obtížných podmínkách se rozvíjí v přírodním terénu a 

podněcováním k rychlejšímu tempu, k setrvání v pohybu a k opakování výkonu. U starších 

dětí jsou organizovány závody, kdy je povzbuzujeme k výkonu.  

 Skokem rozumíme přirozený pohyb, kterým je překonávána určitá vzdálenost, výška 

či hloubka. Aby děti zvládly koordinačně všechny fáze skoku, tedy odraz, let a doskok, musí 

prokázat již určitou psychomotorickou úroveň. Při nácviku je důležité klást důraz na správný 

aktivní a pružný odraz s propnutím dolních končetin ve všech kloubech, dále na pružný 

doskok, koordinaci trupu a horních končetin při skocích, a také na spojení rozběhu 

s následným odrazem. Ze zdravotního hlediska jde o zpevnění veškerého svalstva, a tím i o 

vytváření správného držení těla. Rozvíjí se rychlost, obratnost, síla a vytrvalost. Skoky učíme 

komplexně, především formou nápodoby. Při obtížnějších úkolech volíme analyticko-

syntetickou metodu. Skoky jsou pro svoji různorodost zařazovány do všech částí hodin 

tělesné výchovy a organizačních forem. Při nácviku odrazu se zaměřujeme na pérování 

v kolenních a hlezenních kloubech a na špičkách, klademe důraz na pružný odraz s odvíjením 

chodidla na špičku. U pružného doskoku dopadá dítě nejprve na špičky a náraz tlumí 

pokrčením nohou. Skok do dálky nám vypovídá o dynamické síle nohou a koordinaci trupu a 

horních končetin dítěte. Při nácviku skoku s rozběhem nacvičujeme nejdříve odraz při chůzi s 

přeskakováním nízkých překážek a mezer. Rozběh a odraz děti učíme z rychlé chůze, kterou 

postupně zrychlujeme a prodlužujeme. Pro zvládnutí výskoku na překážku či nářadí učíme 

děti nejdříve výstupy na nižší překážky a poté výskoky a odrazy jednonož nebo obounož. 

Výskok s rozběhem na nářadí také nacvičujeme nejdříve z chůze, kterou postupně 

zrychlujeme. Nejčastější způsob, jak vyskočit na nářadí či překážku je do vzporu klečmo či 

vzporu dřepmo.  

 Lezení je dle Dvořákové a kolektivu (1989) komplexním pohybem, při kterém se dítě 

pohybuje pomocí celého a těla končetin. Cílem je naučit děti různé způsoby lezení, zdokonalit 

techniku jejich pohybu a rozvíjet jejich tělo i psychiku, aby zvládly využívat tento pohyb při 

překonávání překážek. Lezení se nacvičuje komplexním způsobem pomocí různých obměn a 

her. Při plazení se zapojují do pohybu všechny končetiny a trup. Plazení a lezení na nářadí 

zahrnuje plazení, lezení a sun po šikmých a vyvýšených plochách, výstupy a sestupy po 
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žebřících, prolézání nářadí, přelézání překážky atd. Zdůrazňujeme správný úchop, nadhmat, 

kdy je palec v opozici proti ostatním prstům.  

 Předpoklady pro správné házení a chytání se postupně zakládají v předškolním věku. 

Manipulace s míčem má vliv na rozvoj jemné motoriky, celkové obratnosti a zručnosti, která 

souvisí s prostorovou orientací, odhadem pohybu a vzdálenosti předmětů. Úkolem nácviku je, 

aby se dítě naučilo zručně ovládat míč, správně házet více způsoby, hlavně vrchním obloukem 

jednoruč, a také aby dokázalo chytat míč a odrážet ho od země. Při těchto činnostech dochází 

k procvičování specifických svalových skupin. Házení i chytání nacvičujeme komplexním 

způsobem, při kterém klademe pozornost na obtížnější fáze pohybu. Držení míče pomocí 

dlaně a prstů je citlivé. Úchop oběma rukama je proveden prsty svírajícími míč, který se 

současně opírá o dlaně, zápěstí obou rukou, které vytvářejí tzv. košíček, je blíže u sebe. 

K procvičování jemné motoriky a manipulace využíváme míče různých velikostí a různé 

předměty, jež mohou míč nahradit. Dále nacvičujeme koulení, házení horním obloukem, hod 

obouruč, hod obouruč trčením, hod do koše, chytání a odrážení míče. Koulení je plynulé 

vypuštění míče z ruky a závisí na správném držení míče. Házení horním obloukem jednoruč 

se učí z přirozeného stoje rozkročného, kdy se horní končetina napřahuje ve výši ramene za 

tělo. Při samotném hodu jde vpřed nejprve loket a poté probíhá švih předloktí a zápěstí, ze 

kterého je vypuštěn míč. Hod obouruč je podobný. Mírný stoj rozkročný, horní končetiny jsou 

ve vzpažení mírně pokrčeny a míč je za hlavou. Při hodu jdou opět lokty napřed, jsou 

následované švihem předloktí a rukou, které vypouští míč. Hod obouruč trčením je prováděn 

ze stoje rozkročného, s jednou nohou mírně předsunutou, prudkým vytrčením horních 

končetin, které před hrudníkem drží míč. Zápěstí a prsty jsou do pohybu zapojeny v závěrečné 

fázi. U hodu do koše se zdůrazňuje pohyb zápěstím, proto děti nejprve míč vkládají do 

vyvýšeného koše pouhým pohybem zápěstí a poté provádí celý hod. Při chytání se horní 

končetiny natahují směrem k míči a vzdálenost mezi nimi je dle velikosti míče. Prsty jsou 

roztažené a spolu se zápěstím vytváří „košíček.“ Poté se paže krčí a přitahují míč na prsa. 

Odrážení míče od země se nejprve učí jednotlivými odrazy, kdy se dítě seznamuje s pohybem 

míče po odrazu od podložky - jeho směr, rychlost atd. Odrážení provádí zaoblená dlaň s mírně 

roztaženými prsty, pohyb je velmi podobný stlačování. Chytání po odrazu míče od země je 

provedeno „košíčkem“ a zaoblenýma rukama kolem míče. 
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 2.4  Možnosti sledování dané problematiky 

 

 U výzkumu můžeme uplatňovat kvantitativní či kvalitativní přístup. Podle Hendla 

(2008) je kvantitativní výzkum popisován následovně: „ Kvantitativní přístup využívá 

náhodné výběry, experimenty, a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo 

pozorování. Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku získaná data 

analyzujeme statickými metodami s cílem explodovat je, popisovat, případně ověřovat 

pravdivost našich představ o vztahu sledovaných proměnných. Jde vlastně o testování a 

validizaci teorií, které lze zobecnit na populaci. Při tom dochází relativně k rychlému sběru 

dat, která jsou přesná, a můžeme relativně rychle analyzovat jejich výsledky. Ty jsou relativně 

nezávislé na výzkumníkovi. “ 

 Kvalitativní výzkum je dle Hendla (2008) popisován takto: „ Kvalitativní výzkum může 

být chápán jako doplnění tradičních kvantitativních výzkumů nebo jako výzkum s vyhraněnou 

pozicí ve vztahu k jednotné, na přírodovědných základech postavené vědě. Na začátku 

kvalitativního výzkumu výzkumník vybere téma a určí základní otázky, které se modifikují 

nebo doplňují v průběhu výzkumu, během sběru dat a analýzy dat. Proto je někdy tento 

výzkum považován za pružný -  plán výzkumu se z daného základu rozvíjí, proměňuje a 

přizpůsobuje podle okolností a dosud získaných výsledků. V průběhu vznikají i nové hypotézy 

a rozhodnut, jak modifikovat výzkumný plán a pokračovat při sběru dat a jejich analýze. 

Analyzují se otázky, které pomáhají osvětlit výzkumné otázky. Provádí se induktivní a 

deduktivní závěry.  Pracuje se přímo v terénu. Sběr a analýza dat probíhají v delším časovém 

období. Během své práce výzkumník své domněnky a závěry přezkoumává. Výzkumník může 

navrhnout teorii o fenoménu, který pozoroval. Cílem je získat popis zvláštnosti případů, 

generovat hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech světa. Výzkum je orientován na 

explodování a probíhá nejčastěji v přirozených podmínkách sociálního prostředí. “ 

Metody kvalitativního výzkumu: pozorování, texty a dokumenty, interview, audio- a 

videozáznamy. 

 

Shrnutí 

 Než dítě nastoupí do školy je pro něho velice důležitá předškolní výchova, se kterou 

většinou pomáhají mateřské školy. Je velice důležité a obecně známé rozvíjet harmonicky 

celého člověka, tedy jeho tělo i duši. Z toho vycházeli i výše zmiňovaní autoři. Bělinová a 

kol. (1980) zdůrazňují především výchovu, která po všech stránkách vychová řádného 

socialistického člověka, což je dané režimem doby. Zabývají se teoretickými poznatky a cíli 
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pohybové výchovy. Malou pozornost však věnují jednotlivým pohybovým dovednostem. 

Činnosti, kterými je můžeme rozvíjet, téměř nezmiňují. Zato Juklíčková-Krestovská a kol. 

(1985) se zabývali převážně činnostmi a hrami, které rozvíjí základní lokomoční dovednosti. 

Dílo plné her doplnili stručnými teoretickými poznatky zabývající se především správnou 

technikou pohybových dovedností. Dvořáková a kol. (1989) se zabývají základními 

lokomočními dovednostmi ze zmiňovaných autorů nejdetailněji. Popisují správnou techniku 

jednotlivých dovedností, ukazují jejich obměny a možnosti nácviku. Jako pedagogovi a 

trenérovi by se mi nejlépe pracovalo s dílem Dvořákové a kol. (1989). Nejen toto konkrétní 

dílo, ale i ostatní publikace Dvořákové, jsou svým obsahem pedagogovi příručkou, kterou ve 

své práci s dětmi potřebuje. Nejvíce ze všech autorů se zabývá teoretickými poznatky 

pohybové výchovy dětí, jež zahrnuje informace o fyzickém a psychickém vývoji dítěte, o 

jednotlivých lokomočních dovednostech a jejich správné technice, a především zahrnuje 

konkrétní pohybové činnosti a hry rozvíjející pohybové dovednosti. 

  Výchova dítěte v mateřských školách se zabývá následujícími oblastmi: Dítě a jeho 

tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Motorické 

dovednosti, a tudíž i základní lokomoční dovednosti patří do výchovy dítěte spadající 

v mateřské škole do oblasti Dítě a jeho tělo. Mezi základní lokomoční dovednosti se řadí 

chůze, běh, skok, lezení a házení. Nejen z názvu dovedností vyplývá, že se jedná o činnosti, 

při kterých dochází k pohybu v prostoru, tedy změně polohy či pozice těla či jeho částí 

z jednoho místa na druhé. Dítě ve věku 5-6 let tyto dovednosti většinou zná. Úkolem výchovy 

je to, aby dítě své dovednosti zdokonalilo a ovládalo je správně, bez chyb a potíží. Tak může 

probíhat rozvoj dalších složitějších dovedností. 

 Pro čerpání her a pohybových činností nejčastěji a nejraději využíváme inspiromaty. 

Jedná se o zásobníky, které obsahují metodické rady a náměty pohybových činností a her pro 

předškolní děti. V mém inspiromatu se jedná o pohybové činnosti zaměřené na základní 

lokomoční dovednosti. Nabízí možnost pestrého využití náčiní a nářadí, obsahuje zajímavé 

názvy činností, pomocí kterých dotváříme celkovou atmosféru, abychom děti motivovali a 

rozvíjeli jejich dovednosti formou her. Činnosti jsou seřazené podle obtížnosti a jsou 

přizpůsobitelné prostředí, prostoru, počtu a věku. 
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3  Cíle, úkoly a metodika práce 
 

3.1  Cíle  

 

 Hlavním cílem mé práce je sestavení inspiromatu, tedy zásobníku her a pohybových 

činností. Tyto hry a pohybové činnosti rozvíjí a zdokonalují základní lokomoční dovednosti u 

předškolních dětí ve věku 5-6 let. Efektivitu a vhodnost her a pohybových činností doložím 

diagnostikou základních lokomočních dovedností u dětí, které jsem pozorovala v mateřské 

škole Sluníčko. 

 

3.2  Hypotézy 

 

1) Právě hry a pohybové činnosti obsažené v inspironatu slouží ke správnému osvojení 

základních lokomočních dovedností.  

2) Znalosti, praxe a přístup pedagoga ovlivňuje rozvoj základních lokomočních dovedností 

dětí. 

3) Prostor a vybavení mateřské školy ovlivňuje možnosti rozvoje základních lokomočních 

dovedností. 

 

3.3  Úkoly 

 

 Návštěva mateřské školy Sluníčko, v období září 2013 – březen 2014, a také 

tréninků a cvičebních hodin v TJ Sokol Milevsko.  

 Konzultace s odborníky z řad učitelů a trenérů  

 Využití doplňujících informací z domácí i zahraniční literatury.  

 Využití zkušeností z vlastní cvičitelské praxe v oddíle sokolské všestrannosti a 

sportovní gymnastiky TJ Sokola Milevsko a TJ Sokola Dejvice, Praha 6. 

 Zhodnocení vstupní úrovně dovedností u dětí v předškolním oddělení. 

 Aplikace her a pohybových činností v předškolním oddělení MŠ Sluníčko. 

 Dokumentace her a pohybových činností. 

 Posouzení, zda jsou hry a pohybové činnosti vhodné dle kritérií a zda splňují 

rozvoj základních pohybových dovedností →výstupní diagnostika. 
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 Sestavení insporomatu her a pohybových činností. 

  

3.4  Metodika 

 

Subjekty 

Svou práci jsem zaměřila na děti, tedy chlapce a dívky, v předškolním věku 5-6 let. 

K sestavení své práce a k převedení mé práce do praxe jsem si vybrala mateřskou školu 

Sluníčko, která se nachází v místě mého bydliště. Zde jsem navštěvovala předškolní oddělení, 

ve kterém byl plný stav dětí, jenž činil počet 28. Tedy 20 chlapců a 8 dívek. Složení třídy 

napovídá, že u dětí převažovala záliba v rušné činnosti. V této třídě byly mezi dětmi i tací, 

kteří mimo mateřskou školu navštěvují tělocvičnou jednotu Sokol či jiné sportovní kluby 

jednou nebo i vícekrát týdně. Také zde byly dvě děti trpící nadváhou, čtyři děti s plochýma 

nohama a jedno dítě s hypoaktivitou. Součástí předškolního oddělení byla samotná třída, 

herna a sociální zařízení. Celou třídu měla na starosti jedna pedagožka. S ní probíhala moje 

spolupráce. Ke hrám a pohybovým činnostem se využívalo vybavení MŠ Sluníčko. 

 

O dětech, které trpí neurologickou či hybnostní poruchou, informují pedagoga rodiče. Na 

rodičích leží to rozhodnutí, zda jejich dítě bude vynechávat určité činnosti anebo zda ho 

nechají vykonávat všechny činnosti jako je tomu u ostatních dětí. Když rodiče neoznámí 

žádná omezení, záleží už jen na přístupu pedagoga. Ten poskytuje dítěti dopomoc, může mu 

činnost zjednodušit a dbá především na jeho pocity – pokud dítě chce nebo nechce danou 

činnost dělat. Též pedagog využívá individuální přístup, hlavně ve chvílích, kdy je ve třídě 

menší kolektiv, větší klid a prostor. To je například v odpoledních hodinách.  

 

V mé práci se jedná o kvalitativní výzkum.  

Použila jsem metodu pozorování. Také jsem čerpala z literatury. Během svých návštěv 

mateřské školy Sluníčko jsem dokumentovala hry a pohybové činnosti, které pedagog  

s dětmi prováděl. S pedagogy a cvičiteli jsem vedla rozhovory nad tématem mé práce. 

S pomocí dotazování a ve spolupráci s pedagogem jsem zjišťovala doplňující informace, 

prostřednictvím kterých jsem více nahlédla do dané problematiky.: 

 Na jaké úrovni jsou základní lokomoční pohyby těchto dětí. 

 Jaký čas věnují děti spontánní a řízené činnosti. 

 Jak často se věnují „pohybovým chvilkám“. 
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 Jaké možnosti týkající se především zařízení mateřských škol mohou pedagogové 

využívat. 

Vedle toho jsem sledovala ještě doplňující jev, který výrazně ovlivňuje osvojení základních 

lokomočních dovedností. Informace jsem získala od pedagoga předškolního oddělení a 

zaznamenala do tabulky pro následné grafické vyhodnocení. 

 Zda dítě navštěvuje mimo MŠ tělovýchovná zařízení či sportovní oddíly 

          Tabulka č. 1: „ Mimoškolní “ aktivita 

jen MŠ 1x týdně 2x týdně a více 

   

 

3.5  Kritéria výběru her a pohybových činností: 
 

 Věk 

- hry a pohybové činnosti musí odpovídat dovednostní úrovni, která je dána věkem 

- věk rozhoduje o složitosti pohybových činností  

- hry a pohybové činnosti jsem vybrala tak, aby odpovídaly předškolnímu věku 

- v nízkém věku vykonávají děti jednodušší činnosti, které se s věkem stěžují a 

zahrnují požadavky na výkon více dovedností najednou 

 Prostor 

- činnosti jsem vybírala tak, aby byly realizovatelné v prostoru mateřských škol, který 

je pro velký počet dětí (plná třída 28 dětí) často nedostatečný a neodpovídá 

požadavkům 

- výhodu mají mateřské školy, které jsou při základních školách a mohou využívat 

jejich tělocvičny 

- většina pohybových činností, které jsem vybrala je realizovatelná také v zahradách a 

na hřištích mateřských škol 

 Počet dětí 

- pohybové činnosti a hry jsem vybrala tak, aby byly realizovatelné ve větším počtu 

dětí, který obvykle dosahuje plného stavu 28 dětí, jako tomu je i v MŠ Sluníčko 

- činnosti se dají podle počtu dětí přizpůsobit 

 Bezpečnost 
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- vybrané činnosti jsou relativně bezpečné – nevyžadují velký prostor, mají 

srozumitelná pravidla, zapojí všechny děti – přesto musí být pedagog obezřetný a musí 

umět předvídat možné nebezpečí 

- u vybraných her a pohybových činností využíváme bezpečné náčiní a nářadí 

 Dostupnost náčiní a nářadí 

- vybrané činnosti nevyžadují speciální a nákladné náčiní a nářadí 

- použité náčiní a nářadí je v současnosti běžným vybavením mateřských škol, je 

snadno uskladnitelné, lehce přenosné a multifunkční 

 Dle zaměření rozvoje určité lokomoční dovednosti 

- vybrala jsem činnosti, které rozvíjí jednotlivé základní lokomoční dovednosti, tzn. 

chůzi, běh, skok, lezení, házení, a také činnosti, které vyžadují zapojení více 

dovedností  

- vybrané činnosti zaměřené na základní lokomoční dovednosti podporují rozvoj dítěte 

i v oblasti motorické, psychické a sociální 

 dílčí výstupy, kterých by děti měly v tomto věkovém období dosáhnout.: 

Chůze: 

 Správné držení těla, chůze po zvýšené a šikmé rovině se změnami délky kroku 

 Chůze v prostoru mezi překážkami, s překračováním překážek – samostatně i 

v zástupu 

 Plynulá chůze po schodech i ve dvojicích – bez držení 

 Zvládnout výstupy a sestupy na přiměřeném nářadí (žebřík, ribstoly, štafle) 

 Stoj na jedné noze – výdrž min. 5 s 

Běh: 

 Běh za vedoucím dítětem (dvojice, trojice, zástup, kruh) určeným směrem i se 

změnami směru, orientace v prostoru 

 Střídání běhu a chůze na zvukové a světelné signály  

 Výběh z dané mety, běh o závod z vysokého startu, start z různých poloh 

Skok:  

 Skoky snožmo, hmity podřepmo na místě i s výskokem 

 Skoky jednonož, skoky do stoje rozkročného, přeskoky nízkých překážek 

plynule za sebou v chůzi i v běhu 

 Skok do výšky z místa i s rozběhem, výskok na překážku 

 Seskoky z vyšší roviny na měkkou podložku bez dopomoci 
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 Krok a běh poskočný 

 Skok do dálky z místa i s rozběhem 

 Otáčení kolem osy skokem 

Lezení: 

 Lezení v podporu dřepmo v rovině, na zvýšené ploše, vzad, stranou a po 

„třech“ 

 Plazení po břiše i na zádech pod nízkou překážkou, po rovné i šikmé lavičce 

Házení: 

 Vyhazování míče do výšky pravou, levou i oběma rukama na cíl a do dálky horním 

obloukem 

 Přihrávka obouruč ze vzpažení větším míčem 

 Házení míče na zem s chytáním 

 

Rizika, se kterými se můžeme v praxi setkat, jmenuje i Dvořáková (2009): 

 Nedostatek prostoru 

 Nedostatek volného pohybu (děti jsou stále vedeny ke klidu) a psychické přetížení 

 Nedostatek řízeného pohybu  

 Nedostatek intenzivního pohybu (pedagog má obavy ze zranění, neposkytuje náměty a 

záchranu, atd.) 

 Jednostranné zatěžování 

 Nepřiměřené pohybové činnosti 

 Nevhodné oblečení 

 Nedodržení pitného režimu 

 Nevhodná doba 

 Nedodržení hygienických zásad 

 Negativní prožitek 

 

Hry a pohybové činnosti také rozvíjejí: 

 Fyzickou zdatnost 

 Orientaci v prostoru 

 Reakci na signál 

 Rovnovážné cítění 

 Koordinaci pohybu 
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 Hrubou a jemnou motoriku 

 Rytmické cítění 

 Manipulaci s náčiním 

 Dechová cvičení 

 Sociální interakce 

 Představivost  

 Odvahu 

 Morální hodnoty 

 Mechanickou paměť 

 Řečové dovednosti (správná výslovnost) 

 Poznávání názvů částí těla a názvosloví 

 

3.5.1  Výhody a přednosti vybraných her a pohybových činností: 

 

 Činnosti ověřené léty praxe 

 Nové činnosti, které se v praxi ukázaly velmi přínosné a vhodné, děti zaujaly a 

motivovaly 

 Činnosti, které děti motivují (jde především o námět, v praxi se nejvíce osvědčily 

„zvířátka“) 

 Činnosti rozvíjí ty konkrétní základní dovednosti, které chceme rozvíjet 

 Činnosti splňují daná kritéria – vyhovují věku, prostoru mateřské školy, jsou 

přizpůsobitelné pro daný počet, nářadí a náčiní je dostupné ve všech mateřských 

školách, nehrozí velké riziko úrazů, pokud má pedagog odpovídající znalosti, 

dovednosti a přístup 

 Činnosti jsou snadně realizovatelné, mají srozumitelná pravidla, zapojí všechny děti 

 Činnosti lze provádět ve vnitřních i venkovních prostorách mateřské školy, ale také 

v tělocvičných organizacích a sportovních kroužcích 

 Činnosti jsou oblíbené mezi dětmi, pedagogy i cvičiteli 

 Takové činnosti, jež nám zaručí, že po jejich nácviku a zdokonalování si děti osvojí 

dovednosti, jež jsou součástí diagnostiky pohybových dovedností v mateřské škole 
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3. 6  Diagnostické prostředky pohybových dovedností v mateřských školách 

 

Zda jsou hry a pohybové činnosti efektivní, a splňují tak požadavky rozvoje a osvojení 

základních pohybových dovedností, mohou pedagogové zjistit pomocí diagnostických 

prostředků.  

V mateřských školách podle Mertina a Gillernové (2010) mohou pedagogové rozlišovat a 

používat: 

Vstupní diagnostiku (rozpoznání vývojové charakteristiky dítěte) 

Průběžnou diagnostiku (pedagog zjišťuje a zaznamenává pokroky dítěte) 

Výstupní diagnostika (zhodnocení průběhu výchovy a vzdělání dítěte) 

 

Metody  

Ve většině případů se jedná o metodu strukturovaného pozorování, což podle Mertina a 

Gillernové (2010) předpokládá vytvoření záznamového archu s obsahovými kategoriemi pro 

sledované jevy. Pozorování je základní, ale náročnou metodou. Pedagogové v mateřských 

školách využívají především extrospekci dítěte dospělým. 

Každá mateřská škola si vytváří vlastní evaluační systém.  

 

Ukázka hodnocení úrovně pohybových dovedností v MŠ Sluníčko: 

Evaluace probíhá pomocí čtyřstupňové škály. Každé známce odpovídá daná úroveň základní 

lokomoční dovednosti. Po vyplnění hodnotící tabulky se získané známky přenáší do grafu, na 

kterém také můžeme vidět, zda se dítě zlepšilo. Další vyhodnocení se neprovádí. Tyto 

materiály slouží jen k účelům pedagoga. Rodiče mohou do materiálů nahlédnout, pokud si to 

přejí. 

 

Dosud nezvládá (má vážnější obtíže) 1 

Zvládá s vynaložením maximálního úsilí 2 

Přetrvávající problémy 3 

Zvládá spolehlivě 4 

Následně zaznamenáváme do tabulek: (vzor) 

1. CHŮZE 

Uzlové body techniky: 

 Správné držení páteře, hlavy, ramen a hrudníku 

 Pružný nárt a ovládané svalstvo oblasti pánve a trupu 



28 
 

 Přenášení váhy těla z nohy na nohu, našlapování přes střed chodidla na patu a 

postupné odvíjení chodidla na špičku 

 Trup se drží zpříma, paže vykonávají kyvadlový pohyb proti směru pohybu nohou 

 

Tabulka č. 2: Diagnostika chůze 

 Data jednotlivých záznamů (den, měsíc) Stáří dítěte (rok, měsíc) 

I II III I II III 

2013 - 2014 30.9.2013 30.1.2014 30.6.2014 5 let 0 m 5 let 10 m 6 let 2 m 

 

 Data jednotlivých záznamů 

2013 - 2014 

I II III 

zvládnutí chůze se správným držením těla, umět 

chodit po šikmé a zvýšené rovině se změnami 

délky kroku 

   

zvládnutí chůze v prostoru mezi překážkami, 

s překračováním překážek – samostatně i 

v zástupu 

   

zvládnutí plynulé chůze po schodech i ve 

dvojicích – bez držení 

   

provádět výstupy a sestupy na přiměřeném nářadí 

(žebřík, štafle, ribstol) 

   

stoj na jedné noze – holubička (s výdrží min. 5 s)    

samostatné rytmizování čtvrťových a 

osminových dob 

   

 

2. BĚH 

Uzlové body techniky: 

 Stabilita a jistota 

 Rychlý, odvážný a rytmický běh 

 Technika běhu – fáze odrazu, odvíjení a kladení chodidla, švihová práce kolen, 

pohyby paží, koordinace pohybu paží, nohou a trupu 

 Pravidelné dýchání při běhu 

 Prostorová orientace a rychlá reaktivita 

 Běh v přírodě a v terénu 
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Tabulka č. 3: Diagnostika běhu 

 Data jednotlivých záznamů 

2013 - 2014 

I II III 

zvládnutí běhu za vedoucím dítětem (ve 

dvojicích, v trojicích, v zástupu, v kruhu) 

určeným směrem i se změnami směru podle 

povelu, dobře se orientovat v prostoru 

   

střídání běhu a chůze na zvukové a světelné 

signály (ve spojení se signály dopravními) 

   

zvládnout vybíhání z dané mety, běh o závod 

z vysokého startu na 20 m (10 s), start z různých 

poloh 

   

 

3. SKOK 

Uzlové body techniky: 

 Fáze skoku – odraz, let vzduchem, doskok 

 Pružný dynamický odraz a pružný lehký doskok 

 Postupné odvíjení chodidla při odrazu (od paty přes nárt až do špičky) 

 Spolupráce všech kloubů dolních končetin 

 Ovládané svalstvo trupu 

 

Tabulka č. 4: Diagnostika skoku 

 Data jednotlivých záznamů 

2013 - 2014 

I II III 

zvládnutí skoků snožmo s přípravou na odraz, 

hmity podřepmo na místě i s výskokem 

   

poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do 

postoje rozkročného, přeskoky nízkých překážek 

plynule za sebou v chůzi i v běhu 

   

skok do výšky z místa i s rozběhem    

seskoky z vyšší roviny (výška pasu dítěte) bez 

dopomoci na měkkou podložku 
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výskok s rozběhem na překážku    

krok poskočný z místa i běh poskočný v daném 

rytmu 

   

skok do dálky z místa i s rozběhem - závodivě    

otáčení kolem osy skokem    

 

4. LEZENÍ 

 Přirozený pohybový projev 

 Komplexně zaměstnává svalstvo celého těla, prospívá pohyblivosti kloubů a páteře 

 Přenášení lezení ven do přírody, využívání přírodních překážek 

 

Tabulka č. 5: Diagnostika lezení 

 Data jednotlivých záznamů 

2013 - 2014 

I II III 

zvládnout lézt v podporu dřepmo v rovině, na 

zvýšené ploše, vzad, stranou a po „třech“ (jedna 

paže nebo noha zdvižená) 

   

plazení po břiše i na zádech pod nízkou 

překážkou, po rovné i šikmé lavičce 

   

kotoul vpřed bez dopomoci – opakovaně    

 

5. HÁZENÍ 

Uzlové body techniky: 

 Postavení nohou při odhodu, nápřah paže a energické mrštění paže vpřed 

 Pohyb vychází z celého těla 

 Bočné postavení s napřaženou rukou do směru hodu 

 Začíná se náponem zadní nohy, vytočení boků a ramen 

 Pohyb paže je opožděný za pohybem trupu, konečná fáze – prudké mrštění 

 

Tabulka č. 6: Diagnostika házení 

 Data jednotlivých záznamů 

2013 - 2014 

I II III 



31 
 

zvládnout vyhazovat míč do výšky pravou, levou 

i oběma rukama na cíl a do dálky horním 

obloukem 

   

zvládnutí přihrávky obouruč ze vzpažení větším 

míčem 

   

zvládnutí házení míčem na zem s chytáním    

 

 Do těchto tabulek zaznamenává pedagog v průběhu celého roku pokroky, jichž každé 

dítě dosahuje. Na základě získaných informací zjistíme, zda si dítě osvojilo základní 

lokomoční dovednosti. 
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4  Inspiromat her a pohybových činností 
 

 Na základě získaných poznatků, jak z literatury, tak z návštěv mateřské školy Sluníčko 

a z vlastních zkušeností jsem vytvořila inspiromat her a pohybových činností, které záměrně 

rozvíjí a zdokonaluje základní lokomoční dovednosti. Ukazuji na nejrůznější hry a pohybové 

činnosti, ke kterým lze využít tradiční i netradiční náčiní nebo nářadí. Mezi netradiční náčiní 

patří například: barevné praporky, plastové láhve, papírové koule, kuchyňské houbičky a 

drátěnky, různé obrázky či hračky. Mezi tradičně používané náčiní řadíme dřevěné či plastové 

tyče, šátky, švihadla a lana, kroužky a obruče. Nářadí, které patří do běžného vybavení, je 

především lavička, švédská bedna, žíněnky, dřevěné žebříky a ribstole. Pohybové činnosti se 

mohou lišit také v tom, zda děti provádí činnosti samostatně, ve dvojicích či v malých nebo 

velkých skupinách.  

 

Inspiromat je zásobník, který obsahuje metodické rady a náměty pohybových her a činností 

pro děti předškolního věku. Inspiruje pedagogy a cvičitele při jejich práci s dětmi. Můžeme ho 

využívat ve vnitřních prostorách mateřských škol, ale i na hřištích a zahradách. Také může 

inspirovat cvičitele a trenéry, kteří mají ve svém oddíle či klubu děti předškolního věku. 

Činnosti v inspiromatu můžeme také upravovat podle prostoru, počtu a věku dětí. Můžeme je 

upravit podle našich potřeb.  

 Inspiromat můžeme využívat v činnostech, které slouží k aktivaci hybného systému, 

k procvičování dovedností, jako kompenzační a zdravotní cvičení. Pohybové činnosti se 

v mateřské škole využívají každodenně, protože jsou pro děti zpestřením a relaxací. Jsou 

prostředkem adaptace v mateřské škole. 

 

Inspiromat je rozdělen do následujících oddílů: 

1. Chůze: 16 her a pohybových činností 

2. Běh: 20 her a pohybových činností 

3. Skok: 16 her a pohybových činností 

4. Házení: 18 her a pohybových činností 

5. Lezení: 14 her a pohybových činností 

6. Kombinace více pohybových dovedností: 10 her a pohybových činností 

Každý oddíl jednotlivé dovednosti je rozdělený ještě na činnosti bez využití a s využitím 

náčiní a nářadí. Jednotlivé hry a pohybové činnosti jsou v oddílu seřazené podle obtížnosti. 
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Hry a pohybové činnosti si pro práci s dětmi můžeme vybírat podle toho, jaké dovednosti se 

chceme věnovat nebo můžeme vybírat podle názvu, který sám o sobě prozrazuje, čeho se hra 

nebo pohybová činnost týká. 

 Hned na začátku si vysvětlíme, jaké náčiní a nářadí je dobré využívat při pohybových 

činnostech u dětí předškolního věku. Shrneme hlavní informace, které bychom o daném 

náčiní a nářadí měli vědět.  

Náčiní má podle Kulhánkové (2007) následující výhody: 

 Lze ho použít v každé části cvičební lekce 

 Pohyb s náčiním zvyšuje fyziologický účinek cvičení 

 Náčiní se stává partnerem dítěte 

 Při pohybu s náčiním si dítě uvědomuje prostor kolem sebe 

 

Při cvičení s dětmi nejčastěji používáme toto náčiní a nářadí: 

 

Obruče a malé kroužky: Obruč má ve sportu široké možnosti svého využití. Podle Novotné, 

Panské a Šimůnkové (2011) je obruč velmi oblíbenou pomůckou všestranné pohybové 

přípravy. Můžeme ji využívat jako překážku k přeskokům, průchodům, prolézání či obíhání, 

k hrám a nejen k dalším gymnastickým aktivitám. Obruč je vyrobena ze dřeva nebo 

z nedeformující se umělé hmoty. Vnitřní průměr obruče je 70 – 90 cm. Její povrch je většinou 

hladký. 

 

Švihadla a dlouhé lano: Podle Kostkové a kol. (1990) je švihadlo jedním z nejvyužívanějších 

náčiní v tělesné výchově. Používáme ho především pro rozvoj kondičních a koordinačních 

dovedností. Můžeme používat švihadla, která jsou zakončená držátky nebo speciální 

gymnastická švihadla bez držátek zakončená zpravidla jedním uzlem. Můžeme ho využívat ve 

cvičení jednotlivců, dvojic, trojic, ale i větších skupin. Švihadlo využíváme k různým druhům 

přeskoků a ve cvičení, kdy máme švihadlo složené do různých tvarů. Při cvičení s malými 

dětmi ho používáme především jako mety či překážky, jež jsou součástí „opičích drah“. 

 

Šátky: Cvičení se šátky podle Horákové D., a E. Bémové (1971) vynikají svou měkkostí, 

plynulostí a souhrou pohybu látky s pohybem celého těla. Podnět k pohybu šátku udává 

především paže cvičence. Šátek je z lehkého a vzdušného materiálu. Cvičení s ním vyžaduje 

větší pohybový rozsah a více energie, aby šátek nepadal k zemi. Při cvičení s dětmi 
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využíváme šátek především k házení a chytání, nebo jako předmět, který nám něco označuje. 

Šátek můžeme držet jednou rukou nebo oběma rukama, nejčastěji za jeho cípy. 

 

Dřevěné tyče: Tyče na cvičení dříve vyráběné ze dřeva dnes vídáme hlavně už jako plastové. 

Jejich standardní délka je kolem 160 cm a jsou velmi odolné. Můžeme je využívat 

k nejrůznějšímu cvičení a manipulaci. Též je můžeme využívat místo překážek nebo kuželů. 

 

Lavičky: Toto nářadí je podle Serbuse (1967) velmi výhodné hlavně proto, že jejich využití 

má všeobecně průpravný charakter a také zaměstnává cvičence hromadně. Lavičku 

využíváme jako nářadí, na kterém se cvičí, s nímž se cvičí, jež slouží jako překážka, a jež 

můžeme využít i ke skupinovým cvičením. U laviček můžeme zaměstnat různý počet dětí a 

cvičení lze přizpůsobovat jejich zdatnosti a dovednostem. Lavičky jsou snadno přenosné a 

můžeme je kombinovat i s jiným nářadím.  

 

Švédské bedny: Tyto bedny jsou vyrobeny z několika na sebe naskládaných dřevěných dílů. 

Poslední vrchní díl je pokryt koženkou. V dnešní době se však stále častěji můžeme setkat 

s pěnovými měkkými bednami, které jsou hlavně pro děti mnohem bezpečnější. 

 

4.1  Chůze 

4.1.1  Pohybové činnosti a hry bez náčiní a nářadí 

 

1) Bubínek 

Popis: Děti jsou rozmístěny po prostoru. Pedagog má bubínek a vyťukává tempo a rytmus 

chůze. Děti se pohybují, libovolně mění směr a přizpůsobují se určovanému tempu. 

 

2) Zlatá brána 

Popis: děti vytvoří kruh a určená dvojice se postaví čelem k sobě a vytvoří bránu. Děti 

v kruhu procházejí bránou tanečním krokem a říkají: 

„Zlatá brána otevřená, zlatým klíčkem odemčená, 

Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten, 

Praštíme ho koštětem!“ 

Na poslední slovo říkanky, děti tvořící bránu připaží. Ten, kdo zůstal zajat v bráně, si zvolí 

kamaráda, se kterým vytvoří novou bránu. 
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3) Louka podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: děti se posadí na zem a představují květy na louce. Jedno dítě chodí mezi nimi a 

vyzývá děti dotykem a říkankou, aby se připojily a společně vytvořily věneček. 

„Louka, louka zelená, devatero kvítí má. 

Modré, bílé, červené, do věnečku pletené. 

Zaplétám, zaplétám, bílé kvítí připlétám.“ 

Když je věneček zapletený, děti se zastaví a na povel pedagoga se rozmístí a posadí na zem a 

hra se může opakovat. 

 

4) Bublina 

Popis: Děti vytvoří kruh spojením za ruce a sejdou se k sobě doprostřed tohoto kruhu. Podle 

říkanky provádějí dané pohyby. 

„Milé děti novina, 

Nafoukla se bublina.“ - děti se rozcházejí a zvětšují („nafukují“) kruh 

„Letí, letí, poletuje, 

vyletěla nad náš dvůr, - děti jdou po kruhu 

udělala prásk a bum.“ – děti tlesknou a sednou si do dřepu 

 

5) Jedna, dvě, tři, čtyři, pět podle Dvořákové (2002) 

Popis: Děti říkají říkanku a do jejího rytmu se pohybují. 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

Cos to Janku, cos to sněd? 

Brambory pečený, 

Byly málo maštěný. 

Děti se drží 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. 

 

6) Sledujeme svůj signál podle Dvořákové (2002) 

Popis: Děti vytvoří dvojice. Jedno dítě z dvojice bzučí, syčí, hučí…a druhé dítě se zavřenýma 

(zavázanýma) očima ho následuje podle sluchu. Pohybovou činnost můžeme obměnit tím, že 

děti budou dávat zvukové znamení nějakým předmětem – klepáním dřívek, bubínkem, 

rachtáním pingpongového míčku v kelímku nebo budou napodobovat zvuky zvířátek. 
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4.1.2  Využití náčiní a nářadí 

 

1) Na mlynáře podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: Na ploše jsou rozmístěny obruče, vždy pro čtyři děti jedna. Uprostřed stojí vybrané 

dítě – mlynář. Ostatní děti stojí volně kolem něj a říkají mu. „Mlynáři, mlynáři, namel nám 

mouky!“ Mlynář jim odpovídá: „Namelu, namelu, ale musíte mi roztočit kola!“ V tu chvíli 

jdou děti k obručím, uchopí je pravou nebo levou rukou, druhou upaží, jdou a přitom říkají: 

„Hola, hola, roztočíme kola. Mlynář nám dá mouky na koláče, vdolky.“ Mlynář říká to samé a 

tleská do rytmu. Poté se děti zastaví, položí obruč na zem a vystřídají se. 

 

2) Rybníčky podle Kulhánkové (2007) 

Popis: na zemi jsou rozmístěny kroužky. V každém kroužku stojí dítě, jedno dítě je bez 

kroužku, které chodí volně mezi kroužky. Děti v kroužcích mohou stát volně, pleskat nebo 

tleskat. Jakmile dítě bez kroužku dupne nebo zavolá smluvené slovo, musejí si všichni 

vyměnit místa. Vyvolávající dítě si také rychle hledá kroužek. Na koho kroužek nezbyl, chodí 

zase volně mezi kroužky. 

 

3) Ovoce podle Kulhánkové (2007) 

Popis: Všechny děti stojí v kroužku, jedno chodí volně mezi kroužky. Děti jsou rozděleny 

podle ovoce do tří skupin: jablka, hrušky, švestky. Když se dítě chodící mezi kroužky zastaví, 

zavolá jedno z druhů ovoce a děti, které daný druh představují, si musejí vyměnit místa. 

Vyvolávající dítě si najde volný kroužek, a tak se stává vyvolávačem někdo jiný. 

 

4) Potůčky 

Popis: Na zem rozmístíme natažená švihadla od sebe v různé vzdálenosti. Děti chodí 

v zástupu a podle toho, jak jsou potůčky široké, dělají dlouhé nebo krátké kroky. 

Obměna: do některých potůčků můžeme rozmístit kuželky – tak děti budou zvedat více 

kolena. 

 

5) Provazochodci 

Popis: na koberec nalepíme lepenku nebo nakreslíme křídou čáru, po které děti chodí tak, aby 

pokládaly jednu nohu za druhou. 

Obměna: Provazolezci v cirkuse podle Kulhánkové (2007) 
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Popis: Natáhneme na zem jedno dlouhé lano. Děti v zástupu chodí v upažení po laně a snaží 

se držet balanc.  

 

6) Destičky podle Volfové H., a I. Kolovské (2011) 

Popis: Každé dítě má jednu destičku (například několik svázaných časopisů A5 do balíčku, 

stará leporela atd.).  Pohybovou činnost děti provádějí po celé hrací ploše. Pedagog chodí 

mezi dětmi a po malých chvilkách říká, co děti s destičkou vyzkoušejí: 

 Můžeme ji nést na hlavě, v podpaží, na dlani, na hřbetu ruky 

 Vložit si ji mezi stehna a snažit se jít 

 Stát na jedné noze 

 

7) Mažoretka podle Kulhánkové (2007) 

Popis: stoj, ruce mají děti v pokrčeném předpažení a drží za konce dřevěnou tyč. Pokrčíme 

jednu nohu přednožmo – dotkneme se kolenem tyče, spustíme nohu a uděláme krok vpřed. To 

samé opakujeme na druhou nohu. 

 

8) Mašinka 

Popis: dvě děti stojí za sebou – přední v každé ruce drží konce tyčí, druhé dítě stojí za ním a 

uchopí druhé konce tyčí. Děti se pohybují libovolně v prostoru a pažemi vykonávají pohyb, 

který vykonávají kola mašinky. 

 

9) Štafety 

Popis: děti jsou rozděleny do dvou nebo tří družstev podle počtu. Družstva stojí na startovní 

čáře. Od ní je 8-10 m vzdálen kužel, který děti vždy obcházejí, vracejí se zpátky a předávají 

štafetu. Pedagog nemusí provádět s dětmi všechna cvičení, stačí, když pokaždé vybere 

několik činností. 

a. Dítě má lžíci a na ní nese pingpongový míček tak, aby mu nespadl, nesmí si pomáhat 

druhou rukou 

b. Dítě jde chůzí ve výponu, na hlavě má malý kroužek  

c. Na trať postavíme lavičku, po které dítě přechází 

d. Chůze pozadu 

e. Na trati rozestavíme kužely a překážky, které děti překračují. 

f. Nad tratí zavěsíme provázek, na kterém jsou zavěšené zvonečky – děti chodí ve výponu a 

snaží se dosáhnout na všechny zvonečky. 
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10) Lavičky 

Popis: děti vytvoří zástup za lavičkou, na které provádějí následující cvičení: 

a. Chůze v upažení po nalepených stopách na lavičce 

b. Chůze pozadu 

c. Chůze stranou 

d. „Čáp“ – skrčit přednožmo P/L a přednožit, to samé na druhou nohu 

e. „Nabírání vody“ – podřep na P/L a L/P nabírá obloučkem podél lavičky vodu do 

přednožení poníž 

f. Lavičku zahákneme za vrchní díl švédské bedny – vytvoříme tím zvyšující se plochu, po 

které děti chodí jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. 

 

4.2  Běh 

4.2.1  Bez náčiní 

 

1) Potůčky a řeka podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: děti se rozdělí do skupin po 5-6 dětech. Představují potůčky a každý z nich má své 

jméno. Potůčky běhají v zástupu různými směry po celé hrací ploše za vedoucím dítětem. 

Pedagog jmenuje najednou dva potůčky, které se spolu mají spojit, a děti vytvoří dvojstup. 

Následně jmenovaný potůček se k nim přidá, děti běží v trojstupu, a takto se vytvoří velká 

řeka. Do hry můžeme zapojit i „mráz“ a „slunce“. Který potůček mráz zamrazí, tj. dotkne se 

prvního dítěte v zástupu, ten se zastaví. Mráz odejde a objeví se sluníčko, které svými doteky 

opět potůčky probudí. 

 

2) Na kočku a myš podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: děti spojením za ruce vytvoří kruh. Pedagog určí jedno dítě jako myšku a druhé jako 

kocoura. Myška je uvnitř kruhu a kocour je vně. Kocour říká: „Myšičko, myš, pojď ke mně 

blíž.“ Myška odpovídá: „Nepůjdu kocourku nebo mě sníš!“ Myška vybíhá z kruhu a kocour 

se jí snaží chytit. Myška může naběhnout přes kruh, děti před ní zvedají spojené ruce. Kocour 

se snaží o totéž, ale děti mu brání tím, že ruce dávají dolů a kocourek musí podlézat, čímž se 

zdržuje.  
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3) Slepovaná podle Kaplana A., Bartůňka D., a J. Neumanna (2003) 

Popis: V prostoru vyznačíme hrací území pomocí met (asi 10x10 m). Jeden hráč se snaží 

někoho chytit a předat mu „babu“. Před chycením je možné se zachránit jedině tak, že se 

k sobě břichem přitisknou dva hráči. Honička je omezena pravidlem, že přitisknutí obou hráčů 

nesmí být delší než tři sekundy a chytající hráč nesmí u žádné dvojice čekat. 

 

4) Starty z různých poloh 

Popis: děti utvoří podle počtu jednu nebo dvě řady na čáře, kde vždy zaujmou požadovanou 

pozici. Délka úseku je přibližně 8-10 metrů a je označena kuželem. Děti vybíhají z určené 

pozice, obíhají kužel a vracejí se zpátky. 

Příklady pozic: stoj, stoj zády do směru běhu, sed, sed zády do směru běhu, leh na zádech, leh 

na břiše, dřep, klek atd. 

 

5) Na ovečky a vlka podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: skupina dětí za nakreslenou čárou představuje ovečky. Proti nim na druhé straně hřiště 

(herny) je vyznačena další čára, na které stojí ovčák. Stranou – v lese – číhá vlk. Ovčák volá: 

„Ovečky, ovečky, pojďte domů!“ 

Ovečky: „Nemůžeme.“ 

Ovčák: „Pro koho?“ 

Ovečky: „Pro vlka!“ 

Ovčák: „Kde je vlk?“ 

Ovečky: „V lese.“ 

Ovčák: „Co tam dělá?“ 

Ovečky: „Číhá na nás.“ 

Ovčák: „Ovečky, ovečky, pojďte domů, nebojte se!“ 

Ovečky vyběhnou, ale zároveň s nimi vyběhne z lesa i vlk, a chytá je. Ovečku, kterou chytne, 

bere s sebou do lesa, a ta mu pomáhá při opakování hry také chytat. Hru můžeme opakovat 

tak dlouho, dokud nejsou všechny ovečky pochytány. Poslední chycená ovečka se může stát 

novým vlkem. 

 

6) Na barevná auta podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: děti rozdělíme do skupin, podle toho kolik máme barevných předmětů (šátky, kroužky, 

kuželky,…). Každá skupina má svou garáž, označenou předmětem určité barvy, a každé dítě 
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má v ruce předmět téže barvy. Pedagog stojí ve středu hrací plochy a drží v jedné ruce 

praporky, od každé barvy jeden. Druhou rukou zvedá nad hlavu praporek a z garáže, označené 

předmětem stejné barvy, vyjíždějí děti – autíčka – a běhají kolem herny. Jakmile učitelka 

praporek schová, děti se vrací do garáží. Pedagog může ukázat libovolný počet praporků. 

Zpočátku mohou autíčka jezdit pomalu, to když jezdí po malé silnici, a pak mohou jezdit 

rychle jako na dálnici. 

 

7) Na motýly podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: na zem nakreslíme nebo položíme květy. Děti tiše běhají po špičkách, mávají křídly 

jako motýlci, dávají pozor, aby se navzájem nedotýkaly křídly. Na smluvený signál si děti 

sedají na květy do vzporu dřepmo, skloní hlavu a vydechují. Na druhý signál vstanou, vzpaží, 

zhluboka se nadechnou a dají se znovu do běhu. 

 

8) Písničky  

Popis: S dětmi nejprve vyzkoušíme dvě až tři polohy, například leh a zádech, sed, stoj 

rozkročný či dřep. Děti běhají podle tempa hudby. Jakmile pedagog ztiší nebo vypne hudbu, 

děti zaujmou jednu z určených poloh. Obměna: místo poloh, mají děti určené části těla, které 

se musejí dotýkat podložky, například dvě chodidla jedna ruka, dvě ruce a jedno chodidlo, 

zadeček apod. nebo mohou napodobovat zvířátka. 

 

9) Molekuly 

Popis: Děti běhají volně po hrací ploše. Pedagog řekne hlasitě číslo, které označuje, 

kolikačlenné skupinky mají děti vytvořit. Obměny se mohou týkat toho, jakým způsobem se 

děti po ploše pohybují (pomalý nebo rychlý běh, poskočný klus apod.). Při opakování hrajeme 

hru s vypadáváním těch dětí, které nestihnou vytvořit skupinku s náležitým počtem členů. 

 

10) Honičky 

Popis: Hra probíhá jako klasická honička, která je nějakým prvkem zpestřena. 

 Pedagog určí, jakou částí těla se bude předávat baba a vyznačí hrací plochu. 

Například: pravou rukou, levou rukou, pravým palcem, levým palcem, loktem atd. 
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 Se záchranou – pedagog určí jednoho nebo dva honiče. Dítě, které je chycené zaujme 

předem určenou polohu (sed, leh, stoj rozkročný) a je zachráněno dotykem na rameno 

od spoluhráče. 

 Rybičky, rybáři – známá hra, při které jedno dítě představuje rybáře a chytá rybičky se 

slovy: „Rybičky, rybáři jedou!“ Chycené rybičky se přidávají na stranu rybáře. 

 

4.2.2  Využití náčiní a nářadí 

 

1) Letadla podle Kulhánkové (2007) 

Popis: švihadla stočíme do kroužků a vytvoříme na zemi „rybníčky“. Děti rozdělíme do 

skupin, které se postaví do čtyř rohů místnosti. Pohybuje se vždy jedna skupina, aby děti měly 

dost místa. Děti si dají prsty rukou na ramena nebo upaží, podle toho, jaký mají k dispozici 

prostor. Obíhají kroužky položené na zemi, pohybují se s dostředivým náklonem. 

 

2) Překážkový běh podle Kulhánkové (2007) 

Popis: Švihadla nebo tyče jsou položená v řadě za sebou, vzdálenost odpovídá délce 

nejdelšího kroku dětí. Dvě nebo tři děti postupují vedle sebe od prvního švihadla 

k poslednímu – jako po žebříku. Střídavě přeskakují pravou a levou nohou s rozběhem na 

začátku. 

 

3) Velké lano 

Popis: Děti stojí v zástupu. Dva pedagogové pomalu točí velkým lanem. Každé dítě se snaží 

proběhnout švihadlem. 

 

4) Koníček 

Popis: Děti utvoří dvojice. Každá dvojice má jedno švihadlo. Děti v dvojici stojí za sebou. 

Dítě vpředu si drží švihadlo na bocích tak, že zadní dítě drží v každé ruce jeden konec 

švihadla. Přední dítě je tedy zapřáhnuté jako koníček, druhé dítě se „veze“. Obě děti se 

pohybují volným během, přední dítě je mírně nakloněno dopředu a zadní dítě ho mírně 

přibržďuje. Na znamení pedagoga se děti vystřídají. 
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5) Na auta podle Dvořákové (2002) 

Popis: Děti jezdí (pohybují se volným během) po nakreslených čárách – po silnicích, a dávají 

pozor, aby nešlapaly mimo ně. Nejezdí rychle a nebezpečně. Mohou jezdit přes lavičku – po 

mostě. A také přes úzký most (kladinka) atd. Děti mohou volně pohybovat pažemi nebo 

mohou držet volant. Pedagog může představovat semafor a mít v ruce červený a zelený 

praporek. 

 

6) To je moje! Podle Dvořákové (2002) 

Popis: všechny děti nesou větší, ale přiměřený předmět – nejlépe měkký míč či molitanovou 

kostku. Pouze honič (nebo více honičů) nemá nic. Babu předávají dotekem, přitom také 

získají pomůcku k nesení. Hra se hraje jako běžná honička. 

 

7) Třídíme odpad 

Popis: V dostatečně velkém prostoru poházíme papírové koule. Děti jsou rozděleny do dvou 

skupin, ve kterých má každý jeden (prádelní) kolík. Úkolem každého družstva je nasbírat 

pomocí kolíku co nejvíce „odpadu“ do svého koše. V kolíku mohou nést vždy jen jednu 

papírovou kouli. Vzájemně si nebrání. Na signál se hra zahajuje, na signál končí. 

 

8) Čertí honička podle Dvořákové (2002) 

Popis: všechny děti si vzadu za pás zastrčí stuhu nebo šátek – čertí ocas. Aby byly skutečnými 

čerty, naučí se, jak čerti straší – vydávají strašidelný zvuk „blblbl“. Každý se aniž získat cizí 

ocásek. Jakmile se tak stane, musí to po čertovsku všem oznámit – tedy vydat domluvený 

pokřik. Komu je ocásek vytažen, nevypadne ze hry, ale hraje dál a snaží se získat ocásek jiný. 

Vyhrává čert, který ukořistil nejvíce ocásků.  

 

9) Medvědí brloh podle Kaplana A., Bartůňka D., a J. Neumanna (2003) 

Popis: Děti rozdělíme na dvě stejně velké skupiny – jedna představuje medvědy brtníky a 

druhá medvědy grizzly. Lanem vyznačíme na hrací ploše středovou linii a pomocí dvou met 

hranice jednotlivých medvědích brlohů, které jsou vzdálené přibližně 5 m na každou stranu od 

středové čáry. Děti obou družstev si lehnou na břicho s hlavou 1 m od středu hrací plochy. 
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Pedagog zavolá buď „brtník“, nebo „grizzly“ a všichni se dají do pohybu. Vyhlásí-li pedagog 

„brtník“, všechny děti „grizzly“ se snaží dostat co nejrychleji do svého brlohu (za metu na své 

polovině hrací plochy). Brtníci se naopak snaží pochytat co nejvíce medvědů grizzly 

(dotykem ruky). Dotknou-li se grizzlyho ještě před jeho brlohem, stává se z chyceného 

medvěda pro příští kolo medvěd brtník. Hra pokračuje, dokud jedna skupina není zcela 

pochytaná. 

 

10) Ostrovy podle Dvořákové (2002) 

Popis: V prostoru je určeno několik ploch jako ostrovy (žíněnky, obruče apod.). Děti se 

pohybují volně, na signál, který ohlašuje, že se blíží žralok, se musí zachránit na ostrovech. 

Ostrovů postupně ubývá, nebo se zmenšují. Cílem není chytit a vyloučit chycené děti, ale 

nechat je zachránit se na ostrovech s pomocí ostatních.  

 

4.3  Skok 

4.3.1 Bez náčiní a nářadí 

 

1) Skákal pes podle Dvořákové (2002) 

Popis: Děti vytvoří spojením za ruce kruh. Se známou písničkou Skákal pes, jdou po kruhu a 

střídají chůzi a poskočný krok.  

 

2) Vrabec podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: Děti jsou volně rozmístěny po hrací ploše. Na následující text vykonávají dané pohyby: 

Skok a skok a žádný krok, (poskoky snožmo) 

Vrabec skáče celý rok. (stále poskoky snožmo) 

Po žížale pokukuje, (stále poskoky snožmo) 

zobákem ji (stále poskoky snožmo) 

vytahuje. (skok do výšky se vzpažením) 
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3) Skákavá zvířátka 

Popis: Pedagog má obrázky se zvířátky, pomocí kterých dětem ukazuje, které zvířátko mají 

představovat. Obměna: pedagog vypráví příběh o zvířátkách, např.: Skákala žabka k rybníčku 

za lesem a potkala tam čápa Toníka, který…Děti představují vždy to zvířátko, o kterém 

pedagog v danou chvíli vypráví. 

Při hře děti provádějí: 

- skákání snožmo („vrabčák“) 

- skákání žabáků („žabka“) 

- skákání po jedné noze („čáp“) 

- skákání ze dřepu na ruce se zanožením nohou a následně skrčením pod tělo („zajíček“) 

 

4) Kdo doskočí dál 

Popis: závodivá hra, při které děti provádějí pětiskok – bez dotyku rukou o podložku a 

s doprovodnými pohyby paží. 

 

4.3.2  Využití náčiní a nářadí 

 

1) Skákací pytel  

Popis: děti rozdělíme na menší skupiny, které se vystřídají. Každé dítě ve skupině má pytel, 

ve kterém skáče po rovině vyznačenou vzdálenost. Tuto pohybovou činnost provádíme hlavně 

při pobytu venku. 

 

2) Skákání panáka 

Popis: Na zemi sestavíme z malých obručí panáka. U mladších dětí chceme, aby dosáhly 

střídání skoků snožmo a roznožmo, starší děti střídají skákání po L/P noze se skoky 

roznožmo.  

 

3) Vrabci a kočka podle Borové a kol. (1998) 

Popis: na hrací ploše rozmístíme malé obruče - hnízda. V rohu místnosti ohraničíme 

švihadlem pelíšek pro kočku. Určíme jedno dítě, které představuje kočku, a které si lehne do 

vyznačeného pelíšku. Ostatní děti jsou vrabčáci, kteří se poskoky snožmo pohybují mezi 

obručemi. Jakmile se kočka probudí, protáhne a hlasitě zamňouká, vyběhne mezi vrabce a 

snaží se je pochytat. Vrabčáci rychle běží do svých hnízd, aby se zachránili. Chycené děti se 
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posadí mezi hnízda.  Hra pokračuje, dokud nezbyde poslední vrabec. Poté vybereme do role 

kočky jiné dítě. 

 

4) Koho chytí vodník podle Dvořákové (2002) 

Popis: Děti přeskakují přes natažené gumy, které se mohou pohybovat, vlnit jako voda za 

větru a bouře. Děti mohou spojovat krok s odrazem, skákat snožmo anebo postupně spojit 

rozběh s odrazem. 

 

5) Skáčeme do dálky přes potůček 

Popis: Na zemi sestavíme pás z žíněnek. Poslední žíněnky od sebe oddělíme mezerou. Děti 

přeskakují „potůček“ odrazem jedné nohy a dopadem na jednu nohu s rozběhem. Poté 

přecházíme k odrazu jednonož a dopadu na obě nohy s rozběhem. 

 

6) Koníčci skáčou přes překážky 

Popis: Pedagog postaví na ploše překážkovou dráhu. Děti s rozběhem přeskakují jednonož a 

poté snožmo bez rozběhu přes natažené tyče.  

 

7) Dosáhni na předmět podle Juklíčkové-Krestovské (1985) 

Popis: nad cvičební plochou je zavěšená šňůra ve výšce 1,75 až 2 m. Na šňůru lehce navěsíme 

krátké stuhy. Děti se rozbíhají, vyskakují do výše, snaží se dosáhnout stuhy a stáhnout ji. Po 

určité době pedagog činnost ukončí a spočítá kolik má kdo stužek. Obměna: při velkém počtu 

děti rozdělíme do družstev, kdy cvičí jedno po druhém samostatně anebo mezi sebou mohou 

družstva soutěžit.  

 

8) Žáby a čáp podle Borové a kol. (1998) 

Popis: Uprostřed hrací plochy vyznačíme pomocí švihadel či lana rybník, ve kterém jsou děti 

představující žáby. Okolo rybníka chodí jako čáp (střídavé vysoké skrčování přednožmo, paže 

v bok nebo do zapažení) vybrané dítě.  Žáby skáčou ze dřepu ven z rybníka, v jeho okolí a 

zpátky do rybníka. Přitom čáp chodí okolo a říká říkanku:  

Klapy klap, klapy klap,  

nohy dlouhé, je to tak, 

k rybníku se blíží čáp. 

Žáby skáčou do rybníka,  

žáby skáčou do louže, 
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 čáp je chytit nemůže. 

Po skončení říkanky se čáp rozběhne a začíná chytat žáby. Ty se po skončení říkanky snaží co 

nejrychleji vrátit do rybníka. Chycené děti se posadí mimo hrací plochu a vytleskávají při 

další hře rytmus říkanky. 

 

9) Lavička 

Popis: Děti stojí bokem k lavičce a drží ji oběma rukama na hranách. S dostatečnými 

rozestupy přeskakují přes lavičku odrazem obounož z jedné strany na druhou. Pokud to činí 

dětem problémy, můžeme cvičení zjednodušit tím, že odrazem obounož děti vyskočí do 

vzporu dřepmo na lavičku a poté seskočí na druhou stranu. 

 

10) Zdolávání překážky 

Popis: Na pás koberce či žíněnek postavíme nízkou měkkou bednu/kostku. Děti ji mohou 

překonávat libovolným způsobem. Mohou ji přelézat, vyskakovat na ni a seskakovat z ní 

z místa, z několika kroků či z rozběhu. 

Obměna: Pokud máme k dispozici rozlepovací měkkou kostku, rozlepíme jednotlivé díly a 

pomocí suchých zipů je přilepíme s malými mezerami od sebe. Děti skáčou z jednoho dílu na 

druhý. 

 

11) Vyskakování na malou bednu  

Popis: Před malou bednu položíme můstek, ze kterého děti vyskakují s dopomocí pedagoga 

na bednu do kleku, pokud to zvládnou, tak i do dřepu. Poté doskakují s dopomocí na žíněnku. 

Postupně můžeme nacvičovat odraz z několika kroků, následně z rozběhu. 

 

12) Trampolínka 

Popis: Pedagog stojí čelem k dítěti, které je uprostřed trampolíny a drží ho za obě ruce. 

Odrazem obounož a prošlápnutím trampolíny dítě vyskakuje do výšky. Je nutné, aby dítě bylo 

vzpřímené a zpevněné a koukalo vzhůru směrem na pedagoga.  
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4.4 Házení 

4.4.1  Využití míčků 

 

1) Masožravá kytka podle Kulhánkové (2007) 

Popis: Děti vytvoří dvojice – sednou si naproti sobě do tureckého sedu. Jedno dítě z dvojice 

má v ruce míček – mouchu. Druhé dítě má rozevřenou dlaň – masožravý kytka. Moucha letí a 

dotkne se kytky. Kytka reaguje stahem. Ruka s míčkem se pomalu přibližuje k rozevřené 

dlani, jakmile se míček dotkne dlani, ruka se sevře. „Moucha buď rychle reaguje a odletí nebo 

je lapena do pasti.“ 

 

2) Žongléři v cirkuse 

Popis: Každé dítě má svůj míček. S ním provádíme několik cvičení. Nejprve vyhazujeme 

míček oběma rukama několik centimetrů nad hlavu a chytáme ho také do obou rukou. Poté 

vyhazujeme míček střídavě pravou a levou rukou (tedy jednoruč) a chytáme ho znovu do 

obou rukou. Následně děti vyhazují míček jednoruč a snaží se ho chytit jen do jedné ruky. Též 

děti mohou jednoruč vyhodit míček a následně ruce spojit před tělem a vytvořit z nich 

kroužek, kterým míček propadne na zem. 

 

3) Přes vysokou zeď podle Dvořákové (2002) 

Popis: Každé dítě má svůj malý míček. Děti házejí míčkem jednoruč horním obloukem přes 

„zeď“ – přes natažený provaz s třásněmi. 

 

4) Hod do koše podle Dvořákové (2002) 

Popis: Do výšky nad hlavu dětí zavěsíme „koš“. Děti sem ze stoje pod košem vhazují míčky, 

drátěnky a jiné předměty. 

 

5) Cik-cak podle Kulhánkové (2007) 

Popis: Děti stojí v „široké uličce“ – dvě řady naproti sobě ve vzdálenosti asi 2 m. První dítě 

má míč a hází ho prvnímu dítěti z protější řady, ten zase druhému z protější řady atd., až míč 

doputuje na konec řady. Potom se míč zase vrací, nebo poslední dítě přeběhne s míčem na 

začátek uličky a začíná přehazování jako první. Děti házejí míč trčením od prsou. 
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6) Odbíjení míče o zem 

Popis: Každé dítě má vlastní míč, kterým oběma rukama s vyvinutím většího úsilí uhodí o 

zem tak, aby míč chytilo zpět do obou rukou. Obměna: následně děti mohou vytvořit dvojice, 

do které si nechají pouze jeden míč a přihrávají si s ním o zem. 

Obměna: Jednodušší varianta – děti nejprve klečí a mají menší míč. 

 

7) Dobývání hradu podle Borové a kol. (1998) 

Popis: děti rozdělíme na dvě družstva. Ve středu hrací plochy je území hradu, v jehož středu 

je postavená věž nebo pyramida z měkkých kostek a válců. Obránci jsou rozmístěni 

v hradním území a brání hrad před střelami útočníků. Ti se snaží házením od hranice hradního 

území srazit věž. Používají molitanové míče. Pokud obránci upadne míč na zem, může ho 

střelec znovu za hranicí použít. Hra je u konce, když útočníci srazí celou věž. Při další hře se 

družstva vymění. 

 

8) Dětská házená podle Borové a kol. (1998) 

Popis: Děti utvoří dvojice, ve kterých je vždy jeden brankář a druhý střelec. Své role si po 

určeném počtu střel vystřídají. Postaví se branka a určí se brankoviště, ve kterém se může 

pohybovat jen brankář. Útočník hází z místa před brankovištěm. Vyhrává ten z dvojice, kdo 

nastřílí více branek. Děti házejí molitanovým míčkem. 

 

9) Na jelena 

Popis: Děti utvoří kruh (les). Dovnitř kruhu vybereme jedno dítě, které je jelenem. Ostatní 

děti střílí molitanovým míčem na jelena, ten se vyhýbá. Kdo jelena střelí jako první, zaujímá 

jeho místo. 

 

4.4.2  Využití i jiného náčiní a nářadí 

 

1) Na pouti podle Kulhánkové (2007) 

Popis: děti vytvoří dvojice. Jedno dítě předpaží povýš, druhé mu na nataženou ruku hází 

postupně 3 – 4 kroužky nejdříve z libovolné vzdálenosti. Pak pedagog stanoví vzdálenost, 

například 1 m, když to většina dětí zvládne, vzdálenost se prodlužuje. 

Obměna pro jednotlivce: dítě vyhodí obruč a snaží se ji chytit na druhou nataženou ruku. 
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2) Zásah podle Kaplana A., Bartůňka D., a J. Neumana (2003) 

Popis: Na hrací ploše pomocí švihadla (provázku) vyznačíme kruh o průměru 1 m a dále 

vyznačíme 3 – 5 m od stejného středu odhodové linie. Soutěží dvě družstva. Každý hráč má 

umělohmotný či gumový kroužek v barvě svého družstva. Všichni stojí za označenou 

odhodovou linií a na znamení se pokusí vhodit svůj kroužek do vyznačeného středového 

kruhu. Bod získává to družstvo, kterému zůstane více kroužků v kruhu. Hru můžeme hrát na 

několik kol. 

Obměna: házením obouruč nebo kutálením se děti snaží do „vyznačeného terče“ dostat 

gymball. 

 

3) Opičky podle Juklíčkové-Krestovské a kol. (1985) 

Popis: Děti rozdělíme do dvou družstev – na rezavé a černé opičky. Mají připravené papírové 

koule či drátěnky, které představují kokosové ořechy. Mezi družstvy je žíněnkou nebo lanem 

ohraničený prostor 2 – 3 m široký, který představuje moře. Na povel pedagoga začínají 

opičky mezi sebou bitvu, tj. snaží se zasáhnout protivníka nebo alespoň jeho území. Hra končí 

na pokyn pedagoga: „Stmívá se, opičky jdou spát.“ Děti házejí vrchním obloukem 

z odhodového postavení. Nevyhodnocujeme výsledky bitvy. 

 

4) Koulovaná podle The Physicial Activity Handbook (2009) 

Popis: Na stěnu zavěsíme jednoho až dva látkové sněhuláky. Přibližně 5 m od stěny 

vyznačíme pomocí švihadla startovní čáru. Každé dítě má 3 - 4 míčky na suchý zip. Hodem 

z jedné ruky se děti snaží trefit sněhuláka. Obměny: můžeme přesně určit, kterou část 

sněhulákova těla mají děti strefit nebo můžeme jednotlivé části sněhuláka obodovat a soutěžit, 

kdo nasbírá více bodů. 

 

5) Plážové nafukovací balony podle Dvořákové (2001) 

Popis: plážové nafukovací balony můžeme využívat k různým cvičením a úkolům, ať už 

samostatně, ve dvojicích či malých skupinách. 

 Kdo vyhodí míč výš? 

 Kdo dál? 

 Hoď kamarádovi 

 Přehoď kamaráda 

 Tref se do kuželky, terče atd. 
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 Přehoď překážku 

 

6) Kapička 

Popis: Dvojice drží naproti sobě větší šátek. Na něm mají položený míč, představující kapku 

vody. Pomocí šátku děti míč vyhazují do vzduchu a zpátky chytají do šátku. 

 

7) Na zajíce podle Borová a kol. (1998) 

Popis: Jedno dítě je zajíc a ostatní děti představují myslivce. V prostoru označíme zaječí 

pelíšek a naproti němu označíme záhon s mrkvemi. Mezi záhonem a pelíškem vytvoříme ze 

švihadel cestičku, kterou zajíc musí co nejrychleji doběhnout pro mrkev (obrázek mrkve) a 

vrátit se s ní do svého pelíšku. Při tom každý myslivec má jednu střelu (v podobě papírové 

koule nebo molitanového míčku). Pokud strefí zajíce, který nese mrkev, musí zajíc mrkev 

položit na zem a stává se z něho myslivec. Jestliže zajíc stihne donést mrkev do pelíšku, aniž 

by byl střelen, může hrát ještě jednou. V roli zajíce se vystřídají všechny děti. Vyhrává ten, 

kdo nasbírá nejvíce mrkví. 

 

8) Válka s měkkými míčky 

Popis: Děti rozdělíme do dvou družstev. Na každé straně hrací plochy položíme na bok 

lavičku – vytvoříme tak nízkou hradbu. Lavičky obou družstev jsou od sebe vzdáleny 8 – 10 

m. Každé dítě má jeden nebo dva měkké míčky a je schované za lavičkou svého družstva. Na 

pokyn pedagoga děti střílí za hradbu protivníka. Mohou používat i ty míčky, které k nim hodil 

protivník. Snaží se tedy o to, aby za jejich lavičkou bylo co nejméně míčků. Po chvíli pedagog 

hru zastaví a spočítá se, kolik míčků je na každé straně. Vítězí to družstvo, které naházelo 

protivníkovi za hradbu více míčků. 

 

9) Střelnice  

Popis: Dva až čtyři zástupy dětí stojí na čáře. Před každým zástupem je ve vzdálenosti 5 až 8 

m postavena malá kuželka (také můžeme využít plastové lahve, věž z kostek či jiný předmět). 

Každé dítě má v ruce jeden tenisák. Děti házejí jednou rukou a snaží se trefit cíl. Družstvo má 

tolik bodů, kolikrát srazilo kuželku.  

 

 



51 
 

4.5  Lezení 

4.5.1  Bez náčiní a nářadí 

 

1) Psí boudičky 

Popis: děti rozdělíme na dvě poloviny, přičemž jedna polovina představuje psí boudičky – 

děti stojí ve stoji rozkročném a ostatní děti představují pejsky. Pejsků je o jednoho více. Pejsci 

chodí po čtyřech v prostoru různě okolo boudiček a na písknutí si musí rychle najít boudičku, 

protože na jednoho pejska vždy boudička nezbyde – pejsek v boudičce zaujme polohu v kleku 

sedmo s předloktím opřeným o podložku. Pejsci, kteří úspěšně našli boudičku, jsou v příští 

hře sami boudičkou. 

Obměna: Děti mohou představovat nemocné pejsky, kteří mají zraněnou zadní tlapku. 

 

2) Střecha 

Popis: Děti vedle těsně vedle sebe jsou ve vzporu ležmo, a tím vytvoří střechu. Nejprve 

podlézá první dítě, když podleze celou střechu, zařadí se na konec a na řadě je další dítě. 

Takto se vystřídají úplně všechny děti. 

 

3) Žába leze do bezu podle Berdychové (1982) 

Popis: Děti vytvoří dvojice a uchopením za ruce utvoří rozmanité překážky – ve stoji, ve 

dřepu, v sedu či v lehu. Jedno dítě představuje žábu, která prolézá, podlézá, přeskakuje 

překážky, které byly vytvořeny polovinou dětí a zbývající polovina přesně opakuje směr i 

způsob překonávání překážek, jak to předvádí žába. 

 

4) Námořníci podle Berdychové (1982) 

Popis: Děti se pohybují lezením po zemi – plavou v moři ve vymezeném prostoru. Na povel: 

„Na palubu - žralok!“, který vydává pedagog, se co nejrychleji vrací na loď (žíněnka nebo 

lavička). 

 

5) Na kvočnu a kuřátka podle Juklíčkové-Krestovské (1985) 

Popis: Na jedné straně hrací plochy vyznačíme kurník, kde se kolem pedagoga shromáždí děti 

– kuřátka. Jedno vybrané dítě představuje lišku číhající stranou. Před kurníkem je napnuté 

lano ve výši 40 – 50 cm. Kuřátka se pohybují ve vzporu dřepmo. Podlezou pod provazem a 
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procházejí se po hřišti, zobou zrníčka. Když pedagog zavolá: „Pozor, liška!“, běží všechny 

děti ke švihadlu, podlezou ho a ukrývají se do bezpečí. Liška vybíhá a chytá kuřátka.  

 

6) Na ježka podle Juklíčkové-Krestovské (1985) 

Popis: Děti vytvoří kruh s rozestupy na upažení. Uprostřed kruhu spí schoulený ježek – 

vybrané dítě. Děti postupují do středu kruhu ve vzporu dřepmo podle říkanky: 

Tiše, tiše, ježek spí,  

ať ho děti nevzbudí. 

Dále děti vstanou, pochodují na místě a vytleskávají rytmus následujících slov. Ježek tleská 

také. 

Já mám doma ovci, 

Mohu dupat, jak chci. 

Pak se děti chytí za ruce a zvětšují kruh chůzí vzad s přidupáváním: 

Já mám doma berana, 

Mohu dupat do rána. 

Ježek provádí to samé na místě. Poté vystřídáme ježka a hra začíná znovu. 

 

4.5.2  Využití náčiní a nářadí 

 

1) Na kominíky podle Dvořákové (2002) 

Popis: Na zemi položíme žebřík a děti – kominíci, „vylézají“ na komín a „sestupují“ dolů. 

Děti se pohybují po čtyřech, střídáním nohou a paží. 

 

2) Na rybáře podle Berdychové (1982) 

Popis: Děti rozdělíme na rybáře a rybičky. Rybáři jsou na žíněnce v kleku, drží švihadlo za 

jeden konec a volně s ním pohybují. Rybičky plují ve vodě (plazí se vpřed a vzad po zemi) a 

rybáři na ně volají: „Rybky, rybky, chyťte se udičky.“ Rybičky připlují k udici a chytí se za 

volný konec švihadla. Rybáři je vytahují na břeh tím, že zkracují švihadla. Jakmile chytne 

rybář rybičku za ruku, je chycena a stává se rybářem. 

 

3) Podlézaná s míčem podle Berdychové (1982) 

Popis: Děti rozdělíme do dvou a více družstev podle počtu dětí. Družstva jsou v zástupech ve 

stoji rozkročném. Poslední na povel podlézá mezi nohama ostatních a koulí před sebou míč. 
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Když se dostane do čela, pošle míč po zemi dozadu a hra pokračuje. Vítězí družstvo, v němž 

první dítě stojí opět v čele. 

  

4) Mořský krab podle Kulhánkové (2007) 

Popis: Dvě řady dětí jsou v kleku sedmo proti sobě, mezi dvojicemi leží na zemi velký šál, 1,5  

- 3 m dlouhý. Ostatní jsou připraveni na jedné straně ležícího šálu. První dvojice zvedne šál a 

první dítě pod ním podlézá, takto podlézá šály postupně i u ostatních dvojic. 

 

5) Žebřiny a lavička  

Popis: Na žebřiny zavěsíme dvě lavičky vzdálené od sebe aspoň 3 metry. Po první lavičce děti 

vylézají po čtyřech, s rozestupy mezi sebou, nahoru. Stoupnou si na žebřiny a přelézají po 

nich ke druhé lavičce, na kterou se posadí a sklouznou se po ní dolů. 

 

6) Bludiště 

Popis: Po hrací ploše rozmístíme náčiní a nářadí, čímž vytvoříme bludiště, které děti budou 

prolézat. Na zem postavíme jednotlivé díly švédské bedny, obruče upevněné do stojanů, také 

můžeme použít látkový tunel. 

 

7) Raci 

Popis: Po hrací ploše jsou rozmístěné předměty, jako jsou drátěnky, měkké houbičky a míčky. 

Na okraji hrací plochy je ze švihadel udělaná skrýš. Děti lezou po zemi jako raci – ve vzporu 

vzadu a sbírají předměty, pokládají si je na bříško a nosí je do své račí skrýše. Mohou nosit 

vždy jenom jeden předmět. 

 

8) Na potápěče 

Popis: Ke hře využijeme barevný látkový padák. Děti drží padák po obvodu, rukama ho 

zvedají pomalu nahoru a dolů. Pod padákem jsou rozmístěny různé „poklady a mušle“. 

Pokaždé vybereme jedno dítě, které dělá potápěče – zadrží dech, ponoří se pod padák, vezme 

jeden předmět a vynoří se na libovolné straně. 
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4.6  Pohybové činnosti s kombinací více pohybových dovedností 

1) Domečky 

Popis: Děti rozdělíme na dvě poloviny – jedna polovina představuje ve stoji rozkročném 

domečky a druhá polovina, kde je o jedno dítě více, se pohybuje v prostoru určeným 

způsobem: běh pozadu, poskočný klus, skákání po jedné noze, lezení po čtyřech atd. 

Na smluvený signál se musí děti schovat co nejrychleji do domečku, protože, kdo je poslední, 

nemá domeček, a tudíž si v příští hře nemůže vyměnit úlohu s domečkem. 

 

2) Stanoviště podle Volfové H., a I. Kolovské (2009) 

Popis: Ke cvičení využijeme dvě lana (dlouhá švihadla či malé kladiny), lavičku, gymbally – 

průměr cca 50 cm (nebo overbally, průměr cca 26 cm) pro každé dítě na stanovišti. Děti 

koulejí gymball vpřed a běží za ním v uličce vytvořené ze dvou lan. Poté ho zpět kutálí po 

lavičce a na jejím konci gymball zastaví a nesou ho na začátek dráhy. 

 

3) Stanoviště 2 podle Volfové H., a I. Kolovské (2009) 

Popis: Na vytvoření dráhy použijeme kužele, míče pro každé dítě a 3 – 4 obruče. Pomocí 

kuželů vytvoříme slalomovou dráhu, ve které můžeme střídat následující činnosti: 

 Chůze nebo běh bez míče od mety k metě s jejím dotykem 

 Chůze nebo běh s míčem od mety k metě s dotykem míče u met 

 Běh s míčem v dlaních okolo met 

 Koulení míče okolo met 

 Posílání míče vpřed a zastavení před metou 

Obruče rozestavíme vedle kuželové dráhy v dostatečné vzdálenosti. V každé obruči dítě udeří 

míčem dvakrát o zem a opět ho chytne.  

 

4) Barevné kužely 

Popis: Děti rozdělíme do dvou a více družstev podle počtu. Před každé družstvo postavíme 

zástup 6 – 8 kuželů. Za posledním kuželem leží malá obruč. Děti mohou provádět následující 

cvičení. Vždy cvičí jedno dítě a následně předává štafetu druhému kamarádovi, který 

pokračuje. Takto se vystřídá celé družstvo.  

 Běh kolem všech kuželů, oběhnutí obruče a běh zpátky 

 Slalom mezi kužely, oběhnutí obruče a rovný běh zpátky 

 Slalom chůzí mezi kužely, držení malého míčku na hlavě oběma rukama, zpět rovně 
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 Slalom po čtyřech mezi kužely, rovný běh zpátky 

 Ruce na ramena, poskoky snožmo rovně kolem všech kuželů, tam i zpět 

 Skákání po P noze rovně až k obruči – tam výměna nohou, po L rovně zpátky 

 Rak (vzpor dřepmo vzadu) rovně až k obruči, tam položit míček nesený na břiše a 

zpátky běh rovně 

 Slalom s kutálením míče kolem kuželů, tam i zpět 

 Přeskoky kuželů tam i zpět 

 Skákání žabáka rovně tam, zpět běh 

Pedagog nemusí provádět všechna cvičení najednou, může pokaždé volit jen okolo 4 až 5 

cvičení. 

 

5) Bedýnka a lavička podle Volfové H., a I. Kolovské (2011) 

Popis: Na začátku činnosti si děti rozmyslí, koho budou představovat (lev, lvice, lvíče). Pod 

lavičkou provlékneme jednotlivé díly švédské bedny na šířku střídavě vlevo a vpravo. 

Následně děti mohou provádět tyto cvičení: 

 Překračovat díly švédské bedny při chůzi vpřed po lavičce a zpět prolézat vysunuté 

díly na jedné straně 

 Překračovat díly švédské bedny při chůzi bokem po lavičce a zpět překračovat 

vysunuté díly na jedné straně 

 Přitahovat se na lavičce v lehu na břiše pod jednotlivými díly bedny, zpět prolézat 

vysunutý díl, přelézt přes lavičku, prolézt vysunutý díl na druhé straně a opět přelézt 

přes lavičku atd. 

 

6) Džungle podle Volfové H., a I. Kolovské (2011) 

Popis: K následující činnosti potřebujeme žebříky, švédskou bednu, lavičku a obruč. Z obou 

stran švédské bedny jsou šikmo zavěšeny žebříky. Pokud máme k dispozici malé schody, 

můžeme je dát před bednu místo prvního žebříku. Nad středem švédské bedny je zavěšená 

obruč. Děti vystupují určeným způsobem po žebříku nebo po schodech na bednu, kde 

prolézají zavěšenou a obruč a sestupují po druhém žebříku dolů. Po žebříku se děti mohou 

pohybovat následujícím způsobem: 

 Lezení ve vzporu dřepmo 

 Lezení ve vzporu dřepmo nohama napřed (rak) 

V případě malých schodů: 
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 Chůze vpřed 

 Chůze stranou 

 

7) Barvičky 

Popis: Děti se pohybují určeným způsobem po hrací ploše. Pedagog stojí uprostřed hrací 

plochy a po chvíli zavolá jednu barvu (červená, modrá, zelená, černá, žlutá, fialová atd.) a v tu 

chvíli děti hledají co nejrychleji jakoukoli věc, která má danou barvu, aby se jí mohly chytit. 

Po opakování hry můžeme uplatnit pravidlo posledního hráče – kdo se poslední chytí dané 

barvy, vypadává. 

Děti se mohou pohybovat následujícími způsoby: 

 Poskočný klus 

 Běh 

 Běh pozadu 

 Chůze pozadu 

 Chůze ve výponu 

 Chůze po patách 

 Poskoky snožmo 

 Poskoky na P nebo L noze 

 Skákání žabáků 

 Lezení po čtyřech 

 Lezení ve vzporu dřepmo vzadu (rak) 

 Lezení po břiše 

 

8) Zajíc v poli podle Volfové H., a I. Kolovské (2009) 

Popis: Pro děti vytvoříme dráhu z laviček nebo ze švihadel či stuh. Lavičky (brázdy) položíme 

rovnoběžně za sebou s dostatečnými mezerami. Děti vytvoří zástup, ve kterém s dostatečnými 

rozestupy probíhají dráhu.  

Lavičky:  

 Chůze po lavičkách (zajíci) 

 Podlézání pod lavičkami (myši) 

 Jedna skupina dětí chůze po lavičkách (zajíci), druhá skupina dětí současné podlézání 

pod lavičkami (myši) 

 Výskoky a seskoky kolmo na lavičky v běhu 
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 Přeskoky kolmo přes lavičky v běhu 

 Běh v zástupu mezi lavičkami – slalom 

 Chůze v zástupu rozkročmo nad lavičkami 

Při pohybu na lavičky kolmo se vrací děti zpět během vpravo nebo vlevo. 

Švihadla nebo stuhy dlouhé přibližně 2 m (brázdy) položené rovnoběžně za sebou: 

 Běh v zástupu mezi stuhami (švihadly) – slalom 

 Chůze nebo běh přes stuhy (švihadla) 

 Dlouhé skoky přes stuhy (švihadla) 

 

9) Dlouhá cesta podle Volfové H., a I. Kolovské (2009) 

Popis: K následujícímu cvičení potřebujeme molitanové míčky či overbally (pro každé dítě 

jeden), malé obruče představující mety a jednu větší obruč, švihadlo (lano), švédská bedna 

(stojan s košem, krabice) a stuhy (švihadla, lano). Dráhu postavíme tak, aby děti mohly 

vykonávat následující činnosti: 

 Koulet nebo vést míč mezi obručemi (metami), z obruče do obruče 

 Hod na cíl (otevřená švédská bedna, stojan s košem, krabice apod.) – podle pokynů 

hod od prsou, obouruč spodem a obouruč vrchem 

 Skoky snožmo po vyznačené trase (stuhy, lana, švihadla apod.) – míč mezi koleny 

nebo kotníky, ve vzporu dřepmo míč mezi kotníky 

 Hod do zavěšené obruče 

 

10) Hledání vajíček 

Popis: K této činnosti použijeme strachový pytel, který je prolézací z obou stran, ale obruč má 

pouze na jednom konci, druhý konec pytle leží volně na zemi. Pedagog drží konec pytle 

s obručí zvednutý. Dítě do něho hodí plastové vajíčko, pak vleze do pytle, kde vajíčko hledá a 

následně s ním vylézá na druhém konci pytle. 

 

4.7  Evaluace  

Inspiromat byl aplikován od září 2013 do března 2014. Ke zhodnocení efektivity her a 

pohybových činností obsažených v isnpiromatu jsem využila diagnostické tabulky mateřské 

školy Sluníčko, které jsem uvedla již v úvodu své práce (viz kapitola 3.6). Hodnotící tabulky 

jsem upravila a zjednodušené jsem je použila ke zhodnocení celého kolektivu ve třídě. Do 
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upravených tabulek jsem zaznamenala vstupní a výstupní úroveň základních lokomočních 

dovedností u daného počtu dětí. Podle změn v počtu dětí mezi vstupní a výstupní úrovní 

každé základní lokomoční dovednosti, jsem určila pozitivní efektivitu her a pohybových 

činností. (Příloha č. 1) 
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5  Diskuze 
 

Hypotéza č. 1 

 Hry a pohybové činnosti, které jsou obsažené v inspiromatu jsem vybírala na základě 

svého pozorování při hospitacích v mateřské škole Sluníčko. Zde jsem pedagožce 

předškolního oddělení nabídla hry a pohybové činnosti, které jsem vymyslela, znala z praxe 

nebo jsem je čerpala z literatury. Všechny činnosti, které jsem do inspiromatu vybrala, se 

v práci s dětmi osvědčily. Ukázaly se přiměřené věku, děti byly motivované a užívaly si je, a 

především rozvíjely a zdokonalovaly základní lokomoční dovednosti. Tento příznivý efekt 

inspiromatu jsem doložila pomocí diagnostických tabulek mateřské školy Sluníčko, které 

jsem použila na zhodnocení celého kolektivu. Provedla jsem vstupní a výstupní hodnocení u 

jednotlivých základních lokomočních dovedností. Podle změn v počtu dětí u každé úrovně 

jednotlivé základní lokomoční dovednosti jsem posuzovala efektivitu inspiromatu. 

 Výsledky nejlépe doložíme na vstupním a výstupním hodnocení základních 

lokomočních dovedností úrovně 4 (dovednost dítě zvládá spolehlivě). Celý kolektiv dětí 

dosáhl zlepšení ve všech základních lokomočních dovednostech. Nejvíce se děti zlepšily 

v házení o 21,4 %, dále ve skoku o 17,8 %, v chůzi a běhu o 14,3 % a nejmenšího rozdílu ve 

zlepšení dosáhly v lezení o 9,3 %. 

Tabulka č. 7: Procentuální vyjádření evaluace 

Úroveň 4 chůze a běh skok lezení házení 

Vstupní 78,6 % 67,9 % 75 % 57,2 % 

Výstupní 92,9 % 85,7 % 89,3 % 78,6 % 

Zlepšení o % 14,3 % 17,8 % 9,3 % 21,4 % 

 

 

Hypotéza č. 2 

 Každý pedagog v mateřské škole je na určitou oblast více či méně zaměřený. Jedná se 

o tělesnou, výtvarnou a hudební výchovu. Podle toho také pedagog volí činnosti, do kterých 

se s dětmi pouští nejčastěji. Znalosti získané během svého studia pedagogové doplňují 

studiem literatury a účastí na seminářích a školeních. Nadšení, šikovnost, nápaditost a zdravá 

odvaha by měly být součástí osobnosti pedagoga. Velmi důležitý je také přístup a spolupráce 

pedagoga s rodiči. Rodiče poskytují informace o úrovni fyzického a psychického vývoje 

svých dětí. 
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 Požadavky na odbornou vybavenost pedagogů jmenuje i Svobodová a kol. (2010). Do 

mateřských škol se zavádějí nové přístupy ve vzdělávání. Tím jsou na pedagogy kladeny 

vyšší odborné požadavky. Bílá kniha pro předškolní vzdělávání doporučuje vysokoškolské 

vzdělání bakalářského stupně.  

 Podle Dvořákové (2002) pedagog výrazně ovlivňuje prostorové, materiální a 

organizační podmínky. Osobním postojem pedagog vyjadřuje vztah k pohybovým činnostem. 

Též jeho individuální vklad přispívá k profilování školy. Prospěšné je školení a vzdělávání 

mimo profesní rámec, zabývání se některým oborem více do hloubky a přispívání 

speciálními dovednostmi a znalostmi. 

 Pedagožka předškolního oddělení v MŠ Sluníčko má odborné vzdělání a 27 let praxe. 

Hlavním zaměřením pedagoga je tělesná výchova. Kolegové a začínající pedagogové 

využívají možnost hospitace právě u této pedagožky. Ta využívá nabídky seminářů a školení 

nejen pedagogického centra, ale také České obce sokolské. Pedagožka má cvičitelské 

zkoušky a je trenérem sportovní gymnastiky a náčelnicí TJ Sokola Milevsko. Domnívám se, 

že praxe, znalosti a přístup této pedagožky jsou nadprůměrné a jsou příkladem pro ostatní. 

 Podle mého názoru má pedagožka i kvalitní vlastnosti, které jsou v práci s dětmi 

potřebné. Pedagožka děti při všech činnostech motivuje a zapojuje se s dětmi do všech 

činností. Ve třídě panuje radostná atmosféra, děti cvičí s nadšením a beze strachu. Pedagožka 

k pohybu vytváří podmínky i ve spontánních činnostech při pobytu venku. Děti jsou zvyklé 

dodržovat předem domluvená pravidla.  

 

Hypotéza č. 3 

 Vybavení nám nabízí větší spektrum možností, jakými můžeme rozvíjet lokomoční 

dovednosti. V praxi se setkáváme s tradičním náčiním a nářadím. Pokud máme dostatečné 

znalosti a správný přístup, dokážeme si vystačit i se základním vybavením. Je jasné, že více 

rozmanitého náčiní nám nabízí více možností, není však vždy zárukou dosažení 

požadovaných výsledků. Tak tomu je i v mateřské škole Sluníčko, kde jsme při pohybových 

činnostech a sestavování inspiromatu vycházely právě z tradičního vybavení. 

 Také Dvořáková (2002) se zmiňuje o možnostech mateřských škol, které jsou 

určovány svým umístěním. Může se jednat o školy ve městech, na venkově, o školy, které 

mohou využívat blízká sportoviště či přírodu. Městské mateřské školy se zaměří především 

na vnitřní prostory a malé nápadité hřiště. Škola a pedagogové by měli poskytovat stálý 

prostor a pomůcky rozvíjející spontánní pohyb. Ty jsou k dispozici ve třídě nebo přilehlých 

prostorách. 
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 Při sestavování inspiromatu jsem vycházela z vývojové úrovně, která odpovídá 

věkovému období 5-6 let. Během svých návštěv v mateřské škole Sluníčko, jsem pozorovala 

pedagoga, který s dětmi prováděl pohybové činnosti a hry, které jsem načerpala z příslušné 

literatury, ze své praxe jako vedoucí na letních dětských táborech a jako cvičitel oddílu 

sokolské všestrannosti a oddílu sportovní gymnastiky. Ne všechny činnosti se však v praxi 

ukázaly jako vhodné. Hry, které námětem neodpovídají dnešní době, nejsou u dětí oblíbené. 

Některé činnosti se ukázaly nevhodné kvůli komunikaci mezi dětmi.  

 

Nejčastější problémy, které se při hrách a pohybových činnostech vyskytují: 

 Dodržování pravidel a vzájemná komunikace mezi dětmi – např. honičky: děti chtějí 

být chycené; pokud je hra složitější, děti se soustředí jen na určitá pravidla atd. Není 

to z toho důvodu, že by neznaly pravidla. Nejlepším řešením je, aby se pedagog 

zapojil do činnosti a převzal hlavní „roli“. 

 Chůze po balančním laně bez dopomoci. 

 Běh v přímém směru – pokud hrajeme běžecké hry štafetového typu, mají děti 

problém zvládat běžet rovně. S tímto typem her souvisí i problémy s předávkou 

štafety.  

 Doprovodné pohyby paží při skoku z místa. 

 Obavy při lezení na zvýšené rovině. 

 Házení horním obloukem – tento problém vzniká špatnou technikou a tím, že hod patří 

mezi nejtěžší základní lokomoční dovednosti. Děti také zjistí, že když hází spodním 

obloukem, hodí dál a je to pro ně i více jednoduché. Z toho důvodu raději využívají 

hod spodním obloukem. 

 

Všechny tyto složitější činnosti bychom měli s dětmi často opakovat a procvičovat. 

 

 Do inspiromatu jsem zařadila pouze ty hry, které se osvědčily. Při práci jsem převážně 

vycházela z reakcí dětí a vzniklé radostné atmosféry ve třídě. Také jsem dbala na doporučení 

zkušených pedagogů. Při sestavování činností jsem brala v úvahu i složení třídy.  
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Vstupní úroveň dětí 

 Pedagog předškolního oddělení v novém školním roce získává portfólio o vývoji 

každého dítěte v mateřské škole v minulých letech (odděleních). Toto portólio je v tištěné a 

elektronické podobě. Poté už pedagog provádí vlastní evaluaci formou překážkových drah 

s diagnostickým stanovištěm a využitím cvičení na značkách. Hry slouží nejčastěji 

k procvičování dovedností. Při odchodu z předškolního zařízení se tyto portfolia ukládají do 

archivu mateřské školy. Základní škola tyto materiály nepřebírá. Slouží tedy jen k potřebám 

pedagogů v mateřské škole. Pouze pokud si rodiče přejí, mohou do těchto portfolií 

nahlédnout.  

 Každá mateřská škola si vytváří vlastní hodnocení pro jednotlivé oblasti výchovy.  

 Základní formy chůze, běhu, skoku, lezení a házení děti ve věku 5-6 let ve většině 

případů ovládají. To znamená, že dosahují takové vstupní úrovně, která je zapotřebí k tomu, 

aby mohly hrát hry a provádět činnosti z tohoto inspiromatu. Inspiromat má za úkol jejich 

základní lokomoční dovednosti dále rozvíjet ve složitější formy a zdokonalovat je.  

 

Zhodnocení dané problematiky v mateřské škole Sluníčko 

 Během svých návštěv a v průběhu svého pozorování v MŠ Sluníčko, jsem zjistila, že 

velký podíl dětské činnosti tvoří činnosti spontánní. Menší díl je pak zastoupen činnostmi 

řízenými. Je jasné, že při spontánní činnosti dítě běžně používá základní dovednosti. Avšak 

k tomu, aby se tyto základní dovednosti správně rozvíjeli, je zapotřebí je procvičovat, 

zdokonalovat a rozvíjet ve složitější dovednosti právě v činnosti řízené. V souvislosti s tím, se 

nám zde objevuje hned několik problémů a komplikací. 

 Velkým problémem může být samotné vybavení. Potřebné náčiní a nářadí pro hry a 

pohybové činnosti je velmi nákladné a musí splňovat předepsané normy. Z toho vyplývá to, 

že si mateřské školy mohou mnohdy dovolit jen základní vybavení. 

 Podobný problém vyvstává i v otázce prostoru. Mnohé mateřské školy mají 

v celkovém prostoru, které děti mohou využívat k činnostem, zahrnuty i sociální zařízení, 

jídelnu a šatny. Skutečný prostor, který děti mohou využívat ke hrám a pohybovým činnostem 

je tedy mnohem menší.  

 Venkovní hřiště a zahrady mateřských škol jsou využívány převážně ke spontánní 

činnosti. Právě vybavení zahrad a hřišť patří mezi nejnákladnější z celého zařízení. 

 Podle mého názoru je asi nejzásadnějším problémem časový prostor. Doba, která je 

vyhrazena pohybové řízené činnosti činí u dětí předškolního věku přibližně 120 minut za 

týden. Pohybové činnosti se děti věnují 20 minut denně. Je to však variabilní. V praxi závisí 
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především na zaměření pedagoga. Podle toho také upřednostňuje dané činnosti, ať už se jedná 

o výtvarné, hudební nebo pohybové činnosti. Jednou týdně může pedagog zdvojnásobit dobu 

vybrané řízené činnosti. V mateřské škole Sluníčko jsem navštěvovala oddělení, v němž 

pedagožka věnuje dvojnásobek času – tedy 20 + 20 minut – právě pohybovým činnostem. 

 Všechny tyto aspekty mají vliv na kvalitní rozvoj dítěte. Pedagog má na starosti 28 

dětí, což představuje plný stav, který je pro většinu mateřských škol běžný, tedy i pro MŠ 

Sluníčko. Tento počet dětí nám již napovídá o tom, jakým způsobem s dětmi v mateřských 

školách můžeme pracovat. Při řízených činnostech pedagog používá převážně formu 

kolektivní. Věk ani úroveň dovedností dětí ve většině případů nedovoluje pedagogovi tak 

často zařazovat individuální přístup. Individuální přístup můžeme zařadit pouze tehdy, jsou-li 

děti schopné provádět zadané jednoduché úkoly samostatně – poté se může pedagog věnovat 

jednotlivým dětem. A i přes působení pedagoga a snahu projít a nacvičit s dětmi všechny 

základní pohybové dovednosti, shledáme, že jen několik dětí dosáhne požadovaných výstupů. 

V praxi jsem zjistila, že mezi tyto děti patří především ti, kteří mimo mateřskou školu 

navštěvují ještě různé tělocvičné či tělovýchovné organizace, a věnují se tedy rozvoji svých 

pohybových dovedností i mimo mateřskou školu.  

 

Následující graf je ukázkou toho, kolik předškolních dětí MŠ Sluníčko navštěvuje tělocvičné 

organizace či sportovní kluby.: 

 

                Graf č. 1: „ Mimoškolní aktivita “ dětí z MŠ Sluníčko 
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Doporučení 

 Z vlastních cvičitelských zkušeností a též vlivem zkušeností, které jsem získala během 

svých návštěv v mateřské škole Sluníčko v Milevsku, bych všem dětem a převážně jejich 

rodičům doporučila, aby pro své děti vyhledávali nejrůznější možnosti pohybového vyžití a 

takových činností, které zaručí správný pohybový rozvoj. Jak jsem již zmínila v úvodu, mezi 

nejznámější a finančně nenáročné patří především tělocvičné jednoty Sokol. Jsou v každém 

malém i velkém městě a nabízejí cvičební hodiny od věkových kategorií rodičů s dětmi až po 

kategorie seniorské. Prvním samostatným cvičením dítěte (bez rodičů) mezi stejně starými 

vrstevníky je právě kategorie předškolního žactva. V TJ Sokole Milevsko probíhá cvičení této 

kategorie jednou týdně po 60 minutách. Cvičitelé mohou využívat vnitřní tělocvičnu, kde mají 

k dispozici nejrůznější nářadí, ale také náčiní. Též mohou využívat venkovní areál, jehož 

součástí je hřiště na míčové hry a základní atletické sektory. Dítě rozvíjí své dovednosti 

v kolektivu stejně starých kamarádů, formou hry a zábavy a pod dohledem více než pouze 

jednoho cvičitele, jak tomu bývá zvykem v mateřských školách. V každém oddíle působí 

nejméně dva cvičitelé a jeden pomahatel. Vedle toho, je v TJ Milevsko také oddíl, jež se 

věnuje dětem, které soutěží v sokolské všestrannosti. Konkrétně se jedná o závody v plavání, 

sportovní gymnastice, šplhu a atletice. Děti navštěvují tento oddíl tři krát týdně po dvou 

hodinách. Pokud budeme hovořit o soutěžní kategorii nejmladšího žactva, kam patří právě 

předškolní děti, jedná se téměř o ideální způsob, jak rozvíjet základní pohybové dovednosti. 

Nejmladší žactvo závodí v takových disciplínách, jež podporují optimální zdravý tělesný 

rozvoj a v žádném případě při jejich nácviku nedochází k nepřiměřenému zatěžování 

pohybového aparátu či vzniku jednostranných disbalancí. 

 

Shrnutí hospitace v MŠ Sluníčko 

 V současnosti existuje mnoho možností, které pedagogové a trenéři mohou k rozšíření 

svých znalostí a dovedností využívat. Jedná se o rozmanité publikace, které mají na pracovišti 

pedagogové k dispozici, ale také o semináře a školení, které mohou navštěvovat. 

 V mateřské škole Sluníčko jsem se setkala s pedagogem, který má odborné vzdělání, 

letitou praxi a je nadšený pro své zaměstnání. Stejně jako jeho ostatní kolegové využívá 

všechny možnosti, jak se i nadále vzdělávat. 

 S dětmi v mateřské škole Sluníčko se mi velmi dobře pracovalo. Pro všechny hry a 

činnosti byly děti nadšené. Do prvních tříd nastoupí všichni předškoláci s osvojenými 

základními lokomočními dovednostmi. 
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Limity 

 Hry a pohybové činnosti jsou vybrané pro danou věkovou skupinu (5-6 let). 

 Většina her a pohybových činností je skupinová a vyžaduje určitý počet dětí. 

 Moje práce byla limitovaná rozsahem, proto jsem vybrala jen hry a pohybové činnosti, 

které se mi v práci s dětmi osvědčily a splňovaly určená kritéria. 
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6  Závěr 
 

 Ve své práci jsem shrnula a vytvořila zásobník právě takových her a pohybových 

činností, jež jsou velmi dobře známé v pedagogické i cvičitelské (trenérské) oblasti, které jsou 

jednoduché a není k nim zapotřebí mnoha odborných znalostí či dovedností. Jsou to hry a 

činnosti, které děti baví a v praxi se velmi osvědčily. Můžeme se jim věnovat ve vnitřních 

tělocvičnách a hernách, ale stejně tak na venkovních hřištích a zahradách. Nepotřebujeme 

k nim žádné speciální a nákladné vybavení. Jsou to činnosti, kterým snadno upravíme 

pravidla podle počtu, věku a dovedností dětí. A především jsou to takové pohybové činnosti, 

které děti motivují a ovlivňují rozvoj jejich základních pohybových dovedností tím 

nejpřirozenějším způsobem. 

 

Ze strany pedagogů v MŠ Sluníčko jsem se setkala s příznivou odezvou. Svoji práci jsem 

zanechala v mateřské škole k dispozici. Nové hry pedagožky rády zařadily do svého 

repertoáru. Po celou dobu hospitací v MŠ Sluníčko probíhala s pedagogy vzájemná skvělá 

spolupráce a inspirace.  
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Přílohy 
 

Informovaný souhlas 

 

Vážená paní ředitelko, 

 jmenuji se Alena Kašparová a jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy. Svoji bakalářskou práci chci zaměřit na předškolní děti ve věku 5-6 let. 

K tomu bych chtěla využít možnost hospitací v předškolním oddělení Vaší mateřské školy 

Sluníčko. Během svých hospitací bych pozorovala běžný chod oddělení a spolupracovala 

bych s pedagogem, který by s dětmi prováděl mnou navržené hry a pohybové činnosti 

zaměřené na základní lokomoční dovednosti. Výsledkem mé práce bude inspiromat sestavený 

z her a pohybových činností, které se ukáží jako vhodné, přiměřené věku a efektivně 

rozvíjející základní lokomoční dovednosti. 

 Hospitace budou probíhat v období září 2013 – březen 2014 jednou až dvakrát týdně 

vždy od 7:30 do 11.30 hodin.  

 Během hospitací použiji metodu pozorování a nestrukturovaný rozhovor s pedagogem. 

Při své práci bych také ráda nahlédla do systému evaluace Vaší mateřské školy. 

 Mé hospitace budou vždy probíhat pod dohledem a ve spolupráci s pedagogem 

předškolního oddělení.  

 Všechny získané výsledky nebudou zneužity za jiným účelem než je má bakalářská 

práce, a též nebudou zveřejněny osobní data. 

 

 

 

 

 

V Milevsku, dne……………………. 

 

 

……………………………….                                                      .……………………………... 

          podpis studenta                                                                    podpis ředitelky MŠ Sluníčko 

 

 



 
 

Příloha č. 1: Evaluace: 

Tabulka č. 1: Chůze a běh 

Úroveň dovedností Vstupní úroveň Výstupní úroveň 

1 → dosud nezvládá (má 

vážnější obtíže) 
0 0 

2 → zvládá s vynaložením 

maximálního úsilí 
1 0 

3 → přetrvávající 

problémy 
5 4 

4 → zvládá spolehlivě 22 24 

 

Tabulka č. 2: Skok 

Úroveň dovedností Vstupní úroveň Výstupní úroveň 

1 → dosud nezvládá (má 

vážnější obtíže) 
0 0 

2 → zvládá s vynaložením 

maximálního úsilí 
3 0 

3 → přetrvávající 

problémy 
6 4 

4 → zvládá spolehlivě 19 24 

 

Tabulka č. 3: Lezení 

Úroveň dovedností Vstupní úroveň Výstupní úroveň 

1 → dosud nezvládá (má 

vážnější obtíže) 
0 0 

2 → zvládá s vynaložením 

maximálního úsilí 
2 0 

3 → přetrvávající 5 3 



 
 

problémy 

4 → zvládá spolehlivě 21 25 

 

Tabulka č. 4: Házení 

Úroveň dovedností Vstupní úroveň Výstupní úroveň 

1 → dosud nezvládá (má 

vážnější obtíže) 
0 0 

2 → zvládá s vynaložením 

maximálního úsilí 
2 0 

3 → přetrvávající 

problémy 
10 6 

4 → zvládá spolehlivě 16 22 

 


