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Abstrakt 

 

 

Název:    Vliv pravidelné pohybové aktivity u dětí předškolního věku 

 

Cíle: Hlavním cílem práce je za pomoci dostupné domácí i zahraniční literatury 

definovat vliv pohybové aktivity u dětí předškolního věku a její dopad na 

další vývojové období. Dalším cílem je vytvořit zásobník cvičení a her pro 

děti v předškolním věku. 

 

Metody:  Rešerše a komparace literatury zabývající se problematikou pohybové 

aktivity u dětí předškolního věku a literatury řešící psychomotorický vývoj. 

 

 

Výsledky:  Rešerše literatury zabývající se pohybem dětí v předškolním věku ukázala, ţe 

je vhodné, aby se děti v tomto věkovém období hýbaly a vytvořily si tak 

vztah k pravidelné pohybové aktivitě. Za pomoci vhodných cvičení a her je 

tak moţné rozvíjet základní pohybové dovednosti jako je chůze, běh, skákání 

nebo házení a manipulaci s různými předměty. Pohybem se dítě rozvíjí také 

z psychosociálního hlediska.  

 

     

Klíčová slova:   Pohybová aktivita, předškolní věk, zásobník cvičení a her, výchova ke zdraví 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

 

Title:   The effect of regular physical activity in preschool children 

 

Objectives:     Main aim of this bachelor thesis is to define the effect of regular physical  

activity in preschool children and their another evolution in accordance to 

domestic and foreign scientific literature. Another goal is to create tray of 

excercices and games for preschool children.  

 

Methods:  Retrieval and comparison of literature on physical activity in preschool 

children and literature dealing with psychomotor development. 

 

Results:  Review of the literature dealing with the movement of preschool children 

showed that it is appropriate for children in this age group moving around a lot 

and created such relationship to regular physical activity. With suitable 

exercises and games, it is possible to develop basic motor skills such as 

walking, running, jumping or throwing and handling a variety of subjects. 

Physical activity of preschool child also develops psychosocial perspective. 

 

Keywords: Physical activity, preschool age, tray of excercices and games, health education 
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Úvod 

 

Pohyb jako takový je základní fyziologickou potřebou člověka. Zdůrazňuje to i 

Maslowova hierarchie potřeb. Pro kaţdé dítě je pohyb neodmyslitelnou součástí ţivota, avšak 

potřeba hýbat se, skákat, běhat nebo šplhat postupně s věkem klesá. Příčiny jsou různé, ale 

mezi ty zásadní patří nepochybně technologický rozmach. Moderní vymoţenosti jako jsou 

televize, počítač, tablet nebo mobilní telefon značně ovlivňují a podporují hypokinezi dětí. 

 Mnoţství počítačových her, televizní seriály nebo „chatování“ na sociálních sítích 

snadno zabere všechen volný čas, a tak na sport, pohybovou činnost nezbyde čas. Člověk je 

od přírody lenivý tvor a není nic snadnějšího, neţ rozvalit se na pohovce, nedělat nic a koukat 

hodiny na televizi. To ovšem patří většinou ke zlozvykům dospělých lidí, bohuţel se s tímto 

jevem střetáváme i u dětí. V mnoha případech se stává, ţe utahaní rodiče z práce nemají čas 

na své děti, nemají čas na vycházku v parku, nebo na vyjíţďku na kole, a tak své ratolesti 

zaměstnají tím, ţe jim zapnou pohádku nebo nějakou hru na tabletu. Neuvědomělé malé dítě 

je pak oběť, a výše zmíněné trávení volného času pak můţe mít různé následky v dalších 

vývojových obdobích. Návyky, které tvoří zdravý a aktivní ţivotní styl, se zakořeňují 

v dětství a tyto základy se odráţí i v dalších etapách ţivota. Největší negativum hypokineze u 

dětí avšak spočívá v nevědomém podporování obezity. Rapidní zvýšení počtu obézních dětí je 

markantní ne jenom v rozvinutých, ale i nerozvinutých zemích (Bunc, 2010). Další neméně 

důleţitý problém je fakt, ţe dnes se střetáváme s ortopedickými problémy, s vadným drţením 

těla nebo bolestmi zad uţ u dětí.   

Podle Johna Lockeho je člověk „tabula rasa“, tedy nepopsaná tabule a proto je na 

rodičích, jakým způsobem se postaví k výchově a náplni volného času jejich dětí. Nejlepší a 

nejúčinnější je působit na člověka v co nejrannějším věku, kdy se lidský organizmus vyvíjí 

dynamicky ve více oblastech, ať uţ je to vývoj psychický nebo fyzický. Je proto důleţité, aby 

se rodiče postavili k výchově zodpovědně a vytvořili dítěti správné návyky, které zahrnují 

základní principy zdravého ţivotního stylu, mezi které patří potřeba se hýbat, sportovat, pestrá 

a vyváţená strava, hygiena a péče o své tělo. Cílem této práce je pomocí odborné domácí i 

zahraniční literatury analyzovat vliv pohybové aktivity na aktuální a pozdější vývoj u dětí 

v předškolním věku. Závěr práce bude pozůstávat z modelu pohybových činností a aktivit, 

které budou určeny pro děti v předškolním věku. 
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1. Charakteristika předškolního věku 

 

Předškolní věk je období, které podle většiny autorů začíná čtvrtým a končí šestým 

rokem ţivota dítěte Junger (2000), Havlíčková (1998), Štěpnička in Čelikovský (1979). Podle 

Belej (1992) v něm dochází k nejzávaţnějším vývojovým změnám v průběhu celé 

ontogeneze. Zásadním způsobem se mění tělesné proporce dítěte a jeho pohybový projev. 

Pomocí poznávacích procesů a vývoje emocí dochází ke kvalitativním změnám. Celý proces 

vývoje podléhá zákonitostem biologickým, fyziologickým, psychickým i sociálním. 

Předškolní věk je charakterizován mírnějším tempem růstu. Na jeho konci se prořezávají 

první zuby trvalého chrupu, coţ je důleţité z hlediska příjmu potravy. Co se týče pohybových 

projevů, dítě je stále vysoce aktivní (Fraňková a kol., 2000). 

 

 

1. 1 Motorické projevy dítěte (4-6 let) 

  

V této kapitole se nachází přehled pohybových schopností a dovedností, které jsou 

typické pro děti ve věku 4-6 let. Motorický vývoj a pohybové projevy jsou znakem nervového 

a psychického vývoje (Dvořáková, 2001). Podle autorů Roth a Winter (2002) je pro 

předškolní a mladší školní věk typický strmý vývojový vzestup úrovně pohybové koordinace. 

Takzvané informační, nebo jinak řečeno obratnostní schopnosti se vyvíjejí dříve, oproti 

schopnostem kondičním. Vysvětluje se to tím, ţe zrání nervové soustavy a vývoj analyzátorů 

výrazně předbíhají ostatní růstové a diferenciační procesy. Junger (2000) tuto teorii potvrzuje 

a píše: „Jednotlivé systémy se nevyvíjí rovnoměrně, přímočaře a ve všech případech se 

stejnou rychlostí“. Nejdříve ukončují svůj růst a vývin lymfatické tkáně a nervový systém. Aţ 

podstatně později se přiblíţí do konečné podoby vývinu opěrně-pohybový, oběhový a dýchací 

systém (Kučera, 1985). Dítě se postupem času umí koncentrovat, zvýšit pozornost, coţ jsou 

důleţité psychofyzické parametry.  

Vývoj myelinu, mastné substance kolem neuronu umoţnuje přenos nervových 

vzruchů, které nejsou při narození úplné. Nervy novorozence postrádají myelin, ale 

s přibývajícím věkem počet nervů obalených myelinem roste. Proces myelinizace je z velké 

části dokončen v předškolním období, coţ umoţňuje efektivní přenášení nervových vzruchů 

přes nervový systém. Gallahue a Donnelly (2003) zmiňují skutečnost, ţe moţnost provádět 
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sloţitější pohyby u dětí je moţné po myelinizaci. Jak mozková kůra dozrává a stává se 

organizovanější, děti jsou schopné vykonávat pohyby na vyšší úrovni. Podle údajů Ústavu 

vývojové fyziologie a tělesné výchovy Akademie pedagogických věd se přesnost a jistota 

pohybů nápadně zvyšuje ve věku od 5-8 let. Ostatní kvalitativní znaky pohybu a úroveň 

pohybových vlastností se zlepšuje aţ v dalších vývojových obdobích. 

Koordinační pohybové schopnosti jsou jako kterékoliv jiné pohybové schopnosti 

vázané na biologický a psychický vývin dítěte. Podle výzkumů určuje proces dozrávání 

centrální nervové soustavy v počátečních fázích ve velké míře charakter a rozsah 

koordinačních schopností. Formování koordinačních procesů probíhá podle určitého časového 

plánu. Například sezení, stání, chůze, řeč a jiné jsou pevně spjaty s určitým věkem. Důleţité 

je, ţe vývin elementárního aparátu je závislý od existence podnětů (zataţení, dráţdění). Pokud 

k tomu nedochází, vývoj těchto struktur zaostává (Šimonek, 1979). 

 Rychlému pozitivnímu vývoji koordinačních schopností přispívá značná spontánní 

mobilita dítěte. Konec období mladšího školního věku bývá označován jako první vrchol 

motorického rozvoje. Důleţitý je fakt, ţe testy koordinačních schopností vykazují shodné 

výsledky u obou pohlaví u dětí do 11 let (Měkota, Novosad, 2005). Z toho vyplývá, ţe vývoj 

motoriky je u chlapců a dívek do 11 let stejný. Jana Berdychová (1984) popisuje motorické 

projevy ve své knize a píše: „Ve čtvrtém roce života má zdravé dítě předpoklady pro záměrný 

pohyb přesněji provedený, ztrácí nemotornost, rádo se podřizuje rytmu pohybu, v praktických 

úkonech je samostatnější“. V tomto věkovém ohraničení je dítě schopné seskočit z výšky 30 – 

40 cm, do dálky skočí přes 60 cm a na ţebřík vyleze bez zábran. Výše uvedená autorka 

Berdychová doporučuje zahájit v tomto období nácvik lyţování a plavání herní formou. 

Čelikovský a kol. (1979) tvrdí, ţe ve čtvrtém roce ţivota se u dítěte postupně osamostatňuje 

pohyb končetin od pohybu celého těla. Kaţdá končetina můţe dělat jiný pohyb, dítě ovládá 

stoj na jedné noze. V předškolním věku se chůze automatizuje a nestejnostrannou práci paţí 

při chůzi zaznamenala při svém výzkumu Leviová-Goriněvská jen asi u 5% tříletých 

sledovaných dětí, kdeţto mezi čtvrtým a pátým rokem jsou pohyby paţí jiţ asi u poloviny dětí 

správné. Chůze je u 3-5 letého dítěte urovnanější, v kolenním kloubu není dolní končetina jiţ 

trvale ohnuta. Dítě však stále našlapuje na celé chodidlo, země se nedotýká dříve pata, jako u 

dospělého člověka. Čtyřleté dítě umí také uţ chodit po špičkách, podle Leviové mu však 

rovnováha způsobuje značné potíţe (Štěpnička, 1977). Berdychová (1984) charakterizuje pátý 

rok ţivota a tvrdí, ţe se dítě v tomto věku jiţ rychle a snadno orientuje v nových situacích, je 

schopno provést rytmický a estetický vyváţený jednoduchý pohyb, skáče výš, má lepší 
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výkony v hodu nebo běhu a potřebuje náročnější podněty ze strany rodičů a dětského 

kolektivu, aby ve vývoji nezaostalo. V šestém roce ţivota má dítě prokázat, ţe si osvojilo 

všechny základní pohyby a je jak pohybově, tak mentálně připraveno pro sedavý způsob 

ţivota ve škole. Dítě bez zábran rychle běhá, skáče přes jeden metr do dálky a cca 50 cm do 

výšky. Jeho chování při hře je kulturní, nedomáhá se vítězství neprávem, umí uznat převahu 

dospělého a staršího sourozence. Osvojení správného drţení těla, schopnost naslouchat hudbě 

a přiměřeně se k ní pohybovat, to bývá charakteristické pro konec tohoto období. Mezi 6. - 7. 

rokem se u acyklických dovedností sniţuje preference jedné strany. Mezi 6. – 10. rokem 

dosahují děti vytříbenou formu běhání, chytání a házení jako dospělí. Dítě zlepšuje kontrolu 

takových pohybů, jako jsou skoky, poskoky, šplhání, přeskakování (Kučera, Kolář, Dylevský 

2011 in Suchý a kol. 2014). 

Štepnička in Čelikovský a kol. (1977) nazývá období předškolního věku také „druhým 

dětstvím“ a konstatuje, ţe v prvním období předškolního věku dítě provádí všechny základní 

motorické úkony a jeho lokomoce je uţ bezpečná. Mezi projevy motoriky a prostředí, ve 

kterém dítě ţije je úzká spojitost. Motorika dětí od tří do šesti let se jiţ začíná lišit u různě 

vychovávaných jedinců. Liší se daleko více neţ u dětí do tří let. Buytendijk in Čelikovský 

(1977) uvádí, ţe pohyb u dospělého člověka má jakousi přímou linii ve svém průběhu, tj. 

z výchozího bodu probíhá pohyb přímo k cíli, kdeţto pohyb dítěte probíhá v nepravidelné linii 

bez jasného zdůraznění začátku a konce, protoţe pohyby dětí nejsou tolik účelné a 

ekonomické.  

Tak jako chůze, i běh se s přibývajícím věkem zlepšuje. Předškolní dítě běhá plynuleji, 

paţe často uţ drţí „běţecky“, kroky jsou krátké, frekvence rychlá. V šesti letech je podle 

Leviové-Goriněvské in Čelikovský a kol. (1977) délka kroku u chlapců i děvčat 71 cm.  

Skokům u dětí v předškolním věku věnovali různí autoři také značnou pozornost. 

Štepnička in Čelikovský a kol. (1977) zmiňuje skutečnost, ţe skok hluboký je pro děti daleko 

snazší neţ skok přes překáţku. Podle Berdychové (1984) seskakuje tříleté dítě bezpečně 

z výšky 15-20 cm, čtyřleté z výšky 30-40 cm a pětileté z výšky 40-70 cm. Výše zmíněná 

autorka zdůrazňuje, ţe mezi třetím a čtvrtým rokem je vidět značný pokrok ve skoku. Uvádí 

také vzestupné pořadí obtíţnosti skoků u dětí: 1. Skok hluboký, 2. Skok daleký z místa, 3. 

Skok vysoký z místa, 4. Skok daleký z rozběhu, 5. Skok vysoký z rozběhu. Tato autorka se 

shoduje s mnoha autory v tom, ţe děti neumějí dostatečně vyuţít rozběh a pruţně doskakovat. 

Čelikovský a kol. (1977) uvádí ve své knize, studie Meinel a Döbler, kteří věnovali 

největší pozornost hodům u dětí. Zjistili, ţe horním obloukem s vyuţitím nápřahové fáze 

mohou házet 4-5 leté děti. Jsou schopné házet na cíl, který se nachází ve výšce jejich hlavy. 
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Zatímco u skoku a u běhu jsou rozdíly mezi chlapci a děvčaty malé, u hodů jsou značné. Dítě, 

které nemá příleţitost házet, neovládá tuto činnost vůbec. Do šesti let nedokáţe dítě spojit 

rozběh s hodem míčkem vrchním obloukem. Při chytání jdou ruce vstříc míčku aţ po třetím 

roce. Meinel zjistil, ţe u dětí, které cvičily, se podařilo naučit jistému chytání v pěti letech. 

V šesti letech je dítě schopné spojit chytání a házení míčku. Štepnička in Čelikovský a kol. 

(1977) píše: „Děti také kopou do míče od malička (nebo ho spíše posunují) a ve 4-5 letech 

umí již spojit rozběh s kopem, pokud ovšem mají možnost to cvičit“. Podle Berdychové (1984) 

hodí čtyřleté dítě míčkem 2-3 m, pětileté 7-8 m a šestileté 8-9 m. Níţe se nachází tabulka 

s přehledem průměrných výkonů chlapců a děvčat ve věku 3-6 let ve skoku dalekém, 

vysokém nebo hodu míčkem, Straková in Čelikovský a kol. (1979). 

 

Tabulka č. 1: Výsledky motorických testů chlapců (3-6 let) 

  Chlapci 

Věk (roky) 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

  Počet 35 40 40 40 40 45 45 

Skok do dálky z 
místa (cm) 

46,6 50,2 59,3 73,4 86,2 90,5 98,3 

Průměr 

Skok do dálky z 
rozběhu (cm) 

50,4 72,5 82,3 109 121,3 129,2 138,2 

Průměr 

Běh na 10 m (s) 4,1 3,3 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9 Průměr 

Hod míčkem, ø 
10 cm 

184 233 255 320 368 382 401 
Průměr 

Skok do výšky z 
rozběhu (cm) 

15,5 18,2 24,7 37,8 39,9 44,5 47,5 

Průměr 

 

Zdroj: Straková in Čelikovský a kol. (1979) 
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Tabulka č. 2: Výsledky motorických testů dívek (3-6 let) 

  Dívky 

Věk (roky) 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

  Počet 40 40 40 45 45 45 45 

Skok do dálky z 
místa (cm) 

40,5 47,5 54,5 64,9 72,3 78,9 84,3 

Průměr 

Skok do dálky z 
rozběhu (cm) 

48,2 60,8 78,5 99,5 107,8 115,7 126,1 

Průměr 

Běh na 10 m (s) 4,2 3,2 2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 Průměr 

Hod míčkem, ø 
10 cm 

173,8 235 254,1 317,8 362 378,4 396,5 

Průměr 

Skok do výšky z 
rozběhu (cm) 

14,5 18,6 22,5 31,8 35,4 41,5 43,5 

Průměr 

 

Zdroj: Straková in Čelikovský a kol. (1979) 

 

Dvořáková (2002) uvádí seznam pohybových dovedností a tělesných zdatností. 

Pohybové dovednosti dále diferencuje na lokomoční, nelokomoční a manipulační:  

 

I. Pohybové dovednosti:   

A) lokomoční  : - pohyb v prostoru různými směry (i podle pokynů), 

    - pohyb různými způsoby lokomoce mezi i přes překáţky, 

    - poskoky a skoky různými způsoby a jejich vzájemná kombinace, 

    - skoky do různých směrů, přeskok překáţky, výskok na překáţku a seskok,  

    - schopnost sladit rytmus pohybu s rytmem hudebního doprovodu, 

    - pohyb s partnerem nebo pohyb ve skupině se vzájemnou spoluprací, 

    - pohyb v prostoru v různém prostředí (voda, sníh, písek). 

 

B) nelokomoční : - schopnost zaujmout různé polohy podle pokynů (znát časti těla, názvy 

poloh), 

                               - schopnost pohybovat různými částmi těla podle pokynů, 
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                               - schopnost pohybovat se kolem různých os svého těla. 

 

C) manipulační :   - schopnost manipulace s různými předměty, 

                              - schopnost odhadu pohybu náčiní a přizpůsobení svého pohybu, 

                              - schopnost spolupráce ve skupině při manipulaci s náčiním, nářadím. 

II. Tělesné zdatnosti: 

                 - schopnost pohybovat se po delší dobu jednoduchými lokomočními 

pohyby, 

 - schopnost zpevnit a uvolnit své tělo podle návodu, 

 - schopnost protáhnout své tělo a části svého těla. 

                          

Na rozvoji motoriky se podle Kučery (1985) kromě psychiky, která jí přímo ovlivňuje, 

podílí různé faktory:  

 prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí, 

 růst a vývin organizmu, 

 výchova, rodina a kolektiv, 

 pohybová aktivita, (děti hypomobilné, hypermobilné a 

normomobilné). 

 

Nepřímo se na rozvoji motoriky dítěte podílí: 

 chorobnost dítěte, 

 úrazovost, 

 výţiva, 

 faktory přicházející od vychovávatelů dítěte. 
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1. 2 Tělesná stavba dítěte (4-6 let) 

 

Jak jiţ naznačuje název práce, cílovou skupinou nebo subjektem zkoumání bude dítě 

v předškolním věku. Junger (2000), Havlíčková (1998), Štěpnička in Čelikovský (1979) toto 

období charakterizují jako nejdůleţitější z celé ontogeneze člověka z hlediska vývojových 

změn. Zásadně se totiţ mění tělesná stavba těla a jeho pohybový projev. K významným 

hodnotitelům úrovně tělesného vývinu patří hodnota tělesné hmotnosti a výšky. Na začátku 

tohoto období je typ postavy dítěte velmi podobný postavě batolete. Hlava je oproti tělu stále 

velká, trup bývá válcovitý bez zúţení v pase. Ke změně proporcionality dochází na konci 

předškolního věku, tedy kolem 5-6 roku. Fraňková a kol. (2000) označuje věk kolem 6 let 

obdobím větší plnosti. Tato fáze je v odborné, zahraniční literatuře popisovaná jako 

„adipozity rebound“ (adipozita = tučnost, rebound = návrat), tedy návrat k plnosti. To 

znamená, ţe tělesná váha a tělesný tuk roste oproti tělesné výšce. Suchý a kol. (1970) také 

popisuje růstovou změnu dítěte. Proměna postavy spočívá v tom, ţe se dítě „vytáhne“, 

narostou mu delší horní i dolní končetiny. V souvislosti s předškolním věkem zasluhuje podle 

Belej (1992) osobitou pozornost 5. aţ 6. rok ţivota dítěte. V tomto období dochází 

k závaţným změnám především v proporcionalitě postavy. V důsledku rychlejšího růstu 

končetin dítě přechází z období první tělesné plnosti do období první vytáhlosti. 

Růst kostí je v období od 3-6 let dynamický a kvůli tomu je pasivní pohybový aparát 

oslabený a zranitelný v případě nedostatečné výţivy, nemoci nebo únavy. Kosti osifikují 

v případě, jestli nedošlo k různým, dlouhodobým nutričním deprivacím. K nejvýraznějším 

změnám dochází v závěru předškolního věku. Významnou změnou je vzestup zrakové ostrosti 

spojené se schopností rozlišovat barvy (Linhartová, 1998). Pro způsobilost školní docházky a 

hodnocení tělesné proměny se pouţívá tzv. „filipínská míra“, která porovnává délku horní 

končetiny vzhledem k velikosti hlavy. Suchý a kol. (1970) popisuje tuto zkoušku: „Dítě 

vzpaží pravou horní končetinu, ohne jí v lokti tak, aby předloktí leželo na temeni hlavy, a 

zkouší, zda pravou rukou dosáhne na levý ušní boltec“. Dítě, které prošlo proporcionální 

proměnou, je schopné uchopit levý ušní boltec. Tato zkouška je orientační a je vhodné ji 

doplnit i dalšími testy. Hodnocení vztahů mezi tělesnou výškou a hmotností umoţnuje 

rozlišovat mezi pouhým opoţďováním růstu do výšky a mezi zpomalením nárůstu hmotnosti 

dítěte vzhledem k výšce (Fraňková a kol. 2000). Kostní metoda patří k nejpřesnějším 

metodám zjišťování biologického vývoje dítěte, avšak je dost náročná, protoţe vyţaduje RTG 

zařízení. Jedná se o metodu, která hodnotí stupeň osifikace kostí ruky a stupeň akcelerace 
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nebo naopak retardace biologického vývoje. Posouzení stupně růstů a vývoje je moţné pouze 

ve vztahu k věku. Proto je vhodné, kdyţ při práci s dětmi rozlišujeme věk kalendářní 

(chronologický) a věk biologický (fyziologický). Havlíčková (1998) píše: „Kalendářní věk je 

určen datem narození, věk biologický stupněm dosaženého růstu a vývoje vzhledem 

k průměrné zdravé dětské populaci odpovídajícího stáří“.  

Tělesná výška, resp. délka je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů růstu a vývoje dítěte. 

Společně s hmotností jsou povaţovány za hlavní ukazatele tělesné vyspělosti dítěte. Nárůst 

tělesné výšky a hmotnosti je v počátečním období ţivota velmi rychlý. Tříleté dítě, 

v končícím batolecím věku, měří cca 98 – 100 cm, 4 leté v průměru 106 cm, 5 leté má 

v průměru výšku 111 cm a 6 leté měří cca 115 cm (Bláha a kol. 2010). 

 Bacus (2004) rozdělil období předškolního věku do dvou částí, ve kterých 

charakterizuje průměrnou tělesnou výšku a hmotnost dítěte a jejich vzájemný vztah 

k pohybové aktivitě:  

 4-5 let: tělesná výška = 97 – 110 cm, tělesná váha = 14 – 20 kg, dítě má v tomto období 

velkou potřebu tělesného pohybu, rádo si hraje na různá zvířata, skáče, šplhá, běhá, leze 

po stromech, zvládá delší procházky nebo dokáţe samo sejít schody dolů se střídáním 

nohou, projevuje zájem o své tělo. 

 5-6 let: tělesná výška = 105 – 115 cm, tělesná váha = 16 – 21 kg, dítě skáče samo 

snoţmo nebo jednonoţ, schopnost rovnováhy se zlepšuje, dítě zkouší skákat přes 

švihadlo, jízdu na bruslích, umí jezdit na kole, samo se houpe, dobře rozlišuje pravou a 

levou stranu. 

Z výsledků výzkumu MUDr. J. Pařízkové (1978) vyplívá, ţe chlapci a děvčata v předškolním 

věku nemají stejnou tělesnu váhu a hmotnost. „Projevily se rozdíly mezi chlapci a děvčátky, a 

to ve výšce a váze, v obvodu hrudníku, chlapci jsou staticky významně vyšší i více váží než 

dívky, obvodové míry hrudníku vykazují také větší.“ U dívek byly zjištěny vyšší hodnoty 

v objemu paţe a stehna neţ u chlapců, jeţ jsou dány větším ukládáním tuku. Na intersexuální 

rozdíly mezi chlapci a děvčaty se zaměřili také autoři Gallahue a Donelly (2003): „V tomto 

vývojovém období je možné pozorovat určité rozdíly v tělesné výšce nebo váze mezi chlapci a 

děvčaty, avšak rozdíly jsou minimální“. Tělesná stavba a proporce jsou u dětí (chlapců a 

děvčat) předškolního věku ze zadního pohledu téměř stejné, kluci mohou být ale o něco vyšší 

a těţší. Výše zmínění autoři popisují i markantní změny v proporci těla, které jsou 
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charakteristické pro předškolní období. Hrudník se rychle zvětší oproti břichu. V šesti letech 

se stavba těla dítěte uţ nápadně podobá postavě školáka. 

1. 3 Duševní vývoj dítěte (4-6 let) 

 

Pohyb je podle Dvořákové (2002) prostředkem seznamování se s prostředím, prvním 

učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. 

Je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem 

získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, 

soupeření a spolupráce. Vlastním pohybem se dítě učí různým dovednostem, poznatkům, 

osvojuje si hodnoty a vlastní postoje. Učení je pak aktivní, proţitkové, situační a ovlivňuje 

osobnost dítěte trvale – pozitivně či negativně. 

Eriksonova psychosociální vývojová teorie zdůrazňuje získávání základních tělesných 

poznatků v raném období. Také zdůrazňuje sociální stránku v rozvíjení dětské vůle a vůle 

„chtít a volit“ v období do 4 let, kdy dítě experimentuje s tělem, pomocí pohybů komunikuje 

s okolním světem a nabývá zkušeností. V závěru předškolního období imituje své okolí, 

přebírá role budoucího ţivota (Zimbardo et al. 1995). Kolem pátého roku začne dítě chápat 

svou vlastní psychiku, uvědomuje si svoje myšlenky, porovnává je s myšlenkami druhých, 

hodnotí je, opravuje. „Vývoj myšlení je úzce spjat s vývojem procesů vnímání i s pohybovou 

aktivitou a jejich vzájemnou koordinací, což je důležité zejména v prvních dvou letech“, píše 

Fraňková a kol. (2000). V předškolním období pokračuje vývoj názorného a intuitivního 

myšlení, které trvá od čtyř do osmi let. Myšlení dítěte předškoláka se ještě povaţuje za 

předlogické. Myšlení předškolních dětí označuje Fraňková a kol. (2000) jako „názorní 

myšlení“ protoţe ještě převládá to, co děti vnímají nad tím, co by si bylo moţno myslet. 

Dalším vývojem myšlení je období „konkrétních myšlenkových operací“, tady se jednotlivé 

myšlenkové pochody spojují v celé soustavy procesů a tím tvoří skutečné myšlenkové 

operace. Nejvýznamnější vlastnost myšlení předškolního dítěte je egocentrizmus Fraňková a 

kol. (2000). Dítě se na všechno dívá jen ze svého pohledu, neumí se dívat očima druhých lidí, 

je zaměřené na sebe. Na konci tohoto období je egocentrický pohled umírněný, protoţe si dítě 

začíná uvědomovat potřebu sebekontroly (Ríčan, 2006; Allen, Marotz, 2008). Pro šesti leté 

dítě je důleţité zařazení do kolektivu vrstevníků a jejich uznání, které si často získává 

pohybem, pohybovými projevy. Prostřednictvím pohybu se rozvíjí celá osobnost dítěte od 
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psychické a kognitivní oblasti aţ po sociální. Jedinec tak získává různé, důleţité a celoţivotní 

kompetence (Dvořáková, 2006). 

Záměrem rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je 

prostřednictvím pohybové aktivity podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a 

odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i 

vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebe nahlíţení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat 

osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností a povzbuzovat ho v dalším rozvoji, poznávaní, 

učení. Dvořáková (1998) popisuje tělesnou aktivitu dítěte jako prostředek k získání 

kompetencí. Kromě osvojování pohybových dovedností a schopností zdůrazňuje i získávání 

tzv. kognitivních a afektivních kompetencí. Jedná se o rozvíjení psychických, osobnostních a 

sociálních stránek osobnosti. Tyto kognitivní a afektivní kompetence autorka shrnula do 

seznamů dovedností, které by děti měly získat v průběhu předškolní výchovy: 

 

 znát různé části svého těla a umět je pojmenovat, 

 znát směry vzhledem ke svému tělu, 

 vědět o činnosti srdce a o jeho reakci na tělesné zatíţení, vědět, ţe jeho 

trénování pohybem prospívá zdraví, 

 vědět, ţe síla svalů umoţnuje pohyb, 

 vědět, ţe tělo by mělo být pruţné, aby bylo zdravé a pohyblivé, 

 znát uţívané pojmy spojené s pohybem a sportovním prostředím, 

 dokázat dodrţovat domluvená pravidla, 

 spolupracovat ve hře a činnosti, 

 respektovat ostatní, 

 nebát se v různém prostředí (ve vodě, na sněhu), 

 mít radost z pohybu.  

 

Poznávací procesy a učení při pohybové aktivitě popisuje Szabová (1999): „Při 

pohybových cvičeních a hrách se významně obohacuje i kognitivní (poznávací) oblast“. Děti 

se během hry seznamují s různými pojmy, poznávají osoby, zvířata, rostliny, předměty, 

materiály a jejich vlastnosti. „Hry poskytují možnost poznávat sebe, své možnosti a 

schopnosti, zkoumat vlastnosti prostoru a prostorové vztahy, poznávat jiné lidi, učit se 

komunikovat, spolupracovat“. Pohybová cvičení a hry rozvíjí i smyslové vnímání. Děti se 
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během hry střetávají s různými objekty – vnímají a poznávají zrakem, sluchem, hmatem, 

receptory chuťovými a čichovými.   

Motorika dítěte je úzce propojena s jazykovou výchovou a logopedickou péčí, pohyb 

ovlivňuje rytmus řeči a dýchání. Pohybové aktivity mohou podporovat samostatné 

vyjadřování a komunikaci. Mohou být zaměřeny na rozvoj smyslového vnímání, vytvářejí 

řadu situací, kde se uplatňují a procvičují myšlenkové procesy. V těchto aktivitách děti řeší 

určitý problém, učí se pravidlům, rozvíjejí svou fantazii, tvořivost a reaktivnost (Dvořáková, 

2002). Pohybové činnosti nabízejí velmi mnoho situací osobnostního a společenského 

charakteru. Děti pěstují a rozvíjí své sebevědomí, sebepojetí, sebedůvěru, odvahu. Tyto 

situace výrazně působí na socializaci dítěte. Hry, ve kterých je nutné dodrţování určitých 

pravidel navíc ovlivňují i oblast morálních hodnot, učí děti hrát fér, vyhrávat i prohrávat, 

chovat se čestně, respektovat druhé. V předškolním věku se vývoj řeči oproti batolecímu 

období značně zvolňuje. Fraňková a kol. (2000) i tak popisuje některé vývojové změny. 

Především se zdokonaluje výslovnost. Většina dětí jiţ zvládá i velmi obtíţné hlásky jako je 

„r“ a „ř“. Na konci tohoto období se pohybuje slovní zásoba dítěte kolem 3000 – 4000 slov. 

Dítě uţ snadno pouţívá různé tvary slov, spojuje je do vět a souvětí. „V šesti letech jsou věty 

tvořené dítětem dlouhé a po gramatické stránce vyspělé“, píše Fraňková a kol. (2000). Podle 

Szabové (1999) pohybové hry velmi často podporují i řečový projev. „Motivace, vysvětlení 

úloh a pravidel, poznávání nových pojmů – slov, jejich utvrzení při hře, obsah hry – to 

všechno je propojeno s řečí a rozvíjí ji“. I některé neverbální, pantomimické hry provokují 

řečový projev. Pohybová aktivita tedy napomáhá i správné rozvoji řeči. Výše zmíněná autorka 

ale připomíná, ţe při práci s malými dětmi není vhodné pouţívat zkomoleniny, dětský jazyk, 

mazlivé mluvení, šišlání apod. Při imitaci by si tak mohly zafixovat nesprávný řečový vzor. 

Správně artikulovaný řečový projev pedagoga je pro rozvoj řeči u dětí také důleţitý. 

Důleţitou podmínkou řeči je dýchání. Ovlivňuje rytmus řeči, je spojeno i se zadrháváním a 

koktavostí. Tady mohou pomoci jednoduchá „foukací cvičení“, kde například foukáme do 

polévky, syčíme jako had nebo sfukujeme svíčky. Rytmizovaná říkadla a zpěv také 

napomáhají správnému dýchání. Pokud jsou spojená s pohybem, je dýchání intenzivnější a 

celek má větší vliv na tělesné, dechové i řečové kvality Dvořáková (2001).  

Radost, smutek, hněv, strach, napětí, nadšení jsou také součástí pohybové aktivity 

nebo hry. Dítě tak můţe proţívat a poznávat své emoce, promítat je do hry a hraných postav. 

V téměř kaţdé skupinové pohybové aktivitě nebo cvičení dochází ke kontaktu a sociální 

interakci mezi dětmi. Některé hry jsou přímo zaměřené na rozvoj spolupráce a komunikace 

dětí. Rozvíjí se tu schopnost existence ve společenské skupině, schopnost spolupráce a 
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stimuluje se prosociální chování. Komunikativní dovednosti se budují ve stálé interakci, ne 

jen tehdy, kdy jsou plánovány a procvičovány. Nejdůleţitější jsou reakce dospělého a jeho 

naslouchání dětem. Existuje řada her a cvičení, které nejsou bez efektivní spolupráce a 

komunikace uskutečnitelná. V těchto pohybových hrách a cvičeních je třeba, aby se děti 

dohodly, domluvily, spolupracovaly nebo udělaly kompromis a tak zvládly zadaný úkol, nebo 

dodrţely předem daná pravidla. 

„Rozvíjení osobnosti a osobnostních předpokladů je na jedné straně spojeno 

s vnímáním, kognitivní analýzou situace, hledáním vhodných nebo nových řešení a 

s rozhodováním, které použít“, (Dvořáková, 2002).  

Důleţitou oblastí rozvoje dítěte je psychomotorika. Tu definuje Bláhutková (2003) 

jako „formu pohybové aktivity, která je zaměřená na prožitek z pohybu, vede k poznávání 

vlastního těla, okolního světa ale i k prožitkům z pohybových aktivit“. Při hrách, které rozvíjí 

psychomotoriku, dochází také k osvojení správného drţení těla, ke zlepšení prostorové 

orientace, nervosvalové koordinace a rovnováhy. Cílem psychomotoriky je proţívání radosti 

z pohybů a tělesných cvičení, která vedou k vytvoření bio-psycho-sociální pohodě člověka. 

Významnou metodou práce v psychomotorice je hra, která se od běţných her odlišuje 

pouţitím netradičních pomůcek, ale také tím, ţe vítězem se stává ten, který se hry účastní, 

neexistuje vítěz ani poraţený (Blahutková, 2003). 

1. 4 Proces socializace dítěte v předškolním věku 

 

Dítě se během dne mnohokrát nachází v sociální interakci, ať uţ verbální nebo 

neverbální a určitým způsobem „zapadá“ do kolektivu. Zde je vhodné mluvit o socializaci 

dítěte. Socializace zahrnuje tři oblasti: 1. vývoj sociální reaktivity, 

       2. vývoj sociálních kontrol, 

       3. osvojení sociálních rolí. 

Sociální reaktivita spočívá v interakci mezi jedincem a ostatními jedinci v jeho okolí. Vývoj 

sociálních kontrol zahrnuje i vývoj hodnotových orientací (Langmeier, Křejčířová, 2006). 

V různém prostředí od nás společnost vyţaduje určité normy, formy chování, nebo sociální 

role. Systém sociálních rolí si dítě začíná budovat uţ v předškolním věku. „V předškolním 

věku pokračuje vývoj vztahů dítěte k dospělým i dětem. Sociální vývoj dělá značný pokrok“, 

Fraňková a kol. (2000). Ve vztazích s dospělými představují dospělí po odeznění 

přechodného negativismu opět přirozenou autoritu, píše dále Fraňková. Dítě jiţ nepotřebuje 
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dospělé pouze pro jejich pečovatelskou funkci. Význam rodičů nyní spočívá především v tom, 

ţe se stávají pro dítě vzorem svými vědomostmi o ţivotě, hodnotami, které uznávají, svými 

postoji a názory. Současně se socializací se dítěti rozevírá i jeho vnitřní svět, svět proţívání, 

citů, přání a potřeb. Rozvinuté poznávací procesy a fantazie umoţňují dítěti proţívat poměrně 

bohatý vnitřní ţivot. To má značný význam i pro jeho sociální vývoj. „Za projevy jejich 

vnějšího chování, které má dítě možnost neustále pozorovat, se pomocí vciťování a vysuzování 

začíná dítěti otevírat i jejich vnitřní prožívaní, které se projevuje v jejich chování“, Fraňková 

a kol. (2000). Při přemístění dvou dvouletých dětí do společného prostoru můţeme pozorovat 

jejich vzájemnou interakci. Jejich kontakt je přátelštější, usmívají se na sebe nebo si podávají 

hračky.  Děti si ještě nerozdělují v tomto vztahu svoje role komplementárně, ale snaţí se 

napodobovat jedno druhé. Jde o paralelní, tedy souběţnou hru (Langmeier, Křejčířová, 2006). 

Říčan (2006): „Předškolák už obratně a s úplnou samozřejmostí střídá sociální role“, se také 

zmiňuje o uvědomění dítěte předškoláka o jistých sociálních rolích.  Se socializací je spjat i 

emoční vývoj. Děti, které navštěvují mateřské školy, mají moţnost sociální konfrontace 

s vrstevníky. Podstatná část socializace neprobíhá navenek, ale ve vnitřním proţívání, 

vnímání a chování dítěte. Kontaktem se „sebe-rovným“ si dítě vytváří základy emocí a 

sebepojetí. Dítě začíná lépe rozumět svým pocitům, emocím. Vyjadřování emocí dítětem je 

jemnější, zřetelnější a lepé regulovatelné (Langmeier, Křejčířová, 2006).  

Sociální vývoj dítěte v předškolním věku tvoří nesmírně důleţitou součást celkového 

duševního vývoje dítěte. Spočívá především ve vývoji sociálního chování, kterým vstupuje 

dítě do postupně stále důleţitějších sociálních interakcí s druhými, dále ve vývoji sociální rolí, 

jimiţ se začleňuje do stále širšího okruhu různých sociálních skupin a konečně ve vývoji 

trvalých sociálních vztahů k druhým i k sobě samému. Trvalé sociální vztahy se projevují 

v jeho sociálním chování, interakcích s druhými i v sociálních rolích, ať uţ je to role syna 

nebo dcery v rodině, ţáka ve škole, vůdce party apod. Fraňková a kol. (2000). Chování rodičů 

nebo dospělých je jemně sladěno s chováním dítěte. Rodič by měl přizpůsobit své chování 

dítěti a zjednodušit ho v jistém smyslu tak, aby ho mohlo dítě snadno vnímat. Umoţní tak 

dítěti učení, kterým doplňuje vrozené vzorce sociálního chování o další sloţky.  

 Podle Vagnerové (2007) je socializace dítěte jev, který probíhá především v rodině. 

Dítě se jiţ musí přizpůsobovat poţadavkům jiného prostředí. Za významný pokládá tato 

autorka vstup do mateřské školy, kde se dítě učí ţádoucím způsobům chování, respektujících 

práva ostatních. Dítě si také osvojuje normy chování, se kterými se ztotoţňuje. Při navazování 

kontaktu s vrstevníky dochází k postupné diferenciaci rolí, dítě se učí soupeřit i 

spolupracovat.  
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V předškolním věku se děti sdruţují ve svých činnostech ve větší skupiny a ty se 

postupně vyznačují stále sloţitější vnitřní organizací. Vytváří se přitom zřetelné rozlišování 

role dětí. Nejvýraznější bývá role vedoucího, který organizuje činnost druhých dětí a 

kontroluje ji, aby odpovídala předem dohodnutému plánu Fraňková a kol. (2000). 

2. Význam pohybové aktivity dětí (4-6 let) 

 

Důvody a argumenty proč je vhodné, aby děti v předškolním věku ţily aktivně, hýbaly 

se, sportovaly, obsahuje tato kapitola. Prvním podněcováním k aktivitě, jednoduchými 

pohybovými hrami, poskytováním prostoru a pomůcek, prvními krůčky v základních 

dovednostech jednotlivých sportů zlepšujeme v dětském věku schopnosti koordinace těla, 

schopnosti učit se novým dovednostem, působíme na funkci svalů, kloubů i vnitřních orgánů, 

ale také ovlivňujeme vůli, sebejistotu a sebevědomí dítěte a jeho vztahy k ostatním. A to vše 

je pro budoucí sportování potřeba, ať uţ je to rekreační sportování pro radost, nebo vrcholový 

sport (Dvořáková, 2001).  

Z hlediska rozvoje pohybových schopností je třeba v tomto období věnovat dítěti větší 

pozornost, protoţe navození správných pohybových návyků má příznivý vliv na vývoj zájmů 

o aktivní pohyb a na účast v pohybové, tělovýchovné a sportovní aktivitě v pozdějších letech, 

a tím i na dosaţení ţádoucí rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie Fraňková a kol. 

(2000).  

Berdychová (1982) doplnila svoji knihu o výzkum, který vedla Komise tělesné 

výchovy dětí vědecké řady ČÚV ČSTVK. Výzkum zkoumal pohybový a tělesný rozvoj dětí 

ve věku do sedmi let. Výše zmíněný výzkum měl 5000 probandů, děti z celé ČSSR. Toto 

šetření vedla Pařízková, která shrnuje výsledky následovně: 

 

1. Prokázala se vývojová akcelerace růstu, vyšší hodnoty průměrných ukazatelů 

tělesného rozvoje československých dětí právě tak, jako je tomu ve všech vyspělých 

zemích. Sledování funkčních ukazatelů (zdatnost dětí) však potvrzuje, ţe 

s urychleným růstem a se zvětšováním váhy a výšky dětí nejdou ukazatele zdatnosti 

a výkonnosti paralelně.  

2. Somatické ukazatele prozradily urychlený vývoj praţských dětí v porovnání s údaji 

z jiných krajů ČSSR. Praţské děti vykazují však naproti tomu nejslabší výsledky 

v běhu, skoku a hodu – v porovnání s výsledky všech ostatních krajů. Pouze 
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v senzomotorickém vývoji (schopnost jemných pohybů a soustředěných reakcí) je 

tendence dětí z Prahy k lepším výsledkům.  

3. Úroveň drţení těla je u všech vyšetřovaných dětí středně dobrá. Vyskytují se některé 

znaky vadného drţení těla jiţ ve třech letech věku, není tedy příčinou vadného drţení 

těla pouze sezení ve školní lavici, jak se doposud tvrdilo.  

4. Dynamika motorického vývoje prokázala s narůstáním věku stoupající tendenci. 

Osvojený pohyb se s rostoucím věkem zdokonaluje, ale chyby, které se neodstranily, 

zůstávají fixovány a jen obtíţně se jim děti odnaučí (např. nesprávný návyk „chytání 

míče do nastavených mističek z rukou“). Větší tělesné rozměry dětí nedávají 

předpoklady pro vyšší výkonnost. Nejvyšší výkony v běhu, skoku a hodu měly děti 

z Jihomoravského kraje. Zhodnocení podle velikosti osady potvrdilo, ţe děti 

z velkých měst mají sice vyšší somatické ukazatele, ale horší drţení těla a niţší 

výkonnost. Je to nepochybně dáno menšími prostorovými moţnostmi, omezováním 

spontánního pohybu. 

5. Neprokázala se závislost pohybové výkonnosti na stupni tělesného vývoje. 

Specifičností předškolního věku je skutečnost, ţe úroveň pohybových dovedností 

není závislá na váze a výšce dítěte. Pro výkon je rozhodující aktuální dispozice 

dítěte, síla motivace, stimulované pedagogem, dědičné dispozice, které se uplatňují 

zcela nezávisle na morfologických vlastnostech (Pařízková, 1975). Pro výkon dítěte 

se jeví výraznější vlivy psychické, aspekty volní, neţ vlivy somatické a funkční. 

6. Vysoce náročná cvičební hodina rodičů i dětí, v níţ cvičící byli v neustálém pohybu, 

nezatíţila energeticky děti více, neţ jen z 60% jejich maximálních moţností. To 

potvrzuje, ţe tradiční cvičební hodiny, v nichţ konstatujeme mnoho času ztraceného 

stáním a čekáním, jsou neracionální a nepřinášejí ani zdravotní ani pedagogický 

prospěch, děti z nečinnosti většinou propadnou nekázni. Nebezpečí přetěţování dětí 

nehrozí, spíše zatíţení nízké. Při jednotvárném zaměstnání nezábavnou činností hrozí 

přetěţování psychické.  

 

Obsahem pohybových aktivit nebo výchovy v oblasti motoriky u nejmenších dětí jsou 

fylogeneticky dané základní pohybové dovednosti, jako je chůze, lezení, běh, skákání, 

manipulace s předměty. Teprve na jejich základě se vytvářejí i sloţitější pohybové 

dovednosti, které se později uplatňují v různých sportech. Rozvoji výše zmíněným základním 

pohybům se věnuje méně pozornosti, ačkoliv jsou základem pro sportovní nadstavbu. 
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Vzhledem k věku, ve kterém dítě tyto pohybové dovednosti získává, jsou také úzce spjaty 

s celou osobností dítěte (Dvořáková, 2006). 

Štěpnička in Čelikovský a kol. (1979) tvrdí, ţe: „Pokud mají děti dostatek vhodného 

pohybu, popřípadě organizované tělesné výchovy v předškolním věku, přicházejí do školy 

dobře připraveny v základních motorických činnostech“. To je dobrý důvod a argument proč 

by se děti v předškolním věku měly hýbat, pravidelně cvičit nebo si hrát. Správné drţení těla, 

správná chůze nebo běh je totiţ určitá motorická dovednost, jejichţ základ si dítě můţe utvořit 

jiţ v raném věku. Proto je vhodné neustále dítě podněcovat k pohybu, učit ho základním 

motorickým dovednostem. Za základní pohybové dovednosti povaţuje Dvořáková (2006) 

chůzi, lezení, běh, skákání a manipulaci s předměty. Důleţitost vztahu ţivotní styl-pohyb-

zdraví zdůrazňuje Hodaň (1999). Podle něj je tento vztah podloţený četnými výzkumy, 

jejichţ výsledkem je fakt, ţe úroveň zdraví je z 60% závislá na úrovni ţivotního stylu a na 

úrovni pohybové aktivity. Pokud se dítě v předškolním věku pravidelně hýbe, sportuje, 

vytváří si vztah k pohybové aktivitě, existuje předpoklad, ţe jeho potřeba hýbat se bude 

přetrvávat i v dalších etapách ţivota, ať uţ v mládí, v dospělosti nebo ve stáří.  

Pro dítě je pohyb od narození prostředkem poznávání, ale i proţívání a vyjádření emocí a 

citů. Dítě se v tomto období rozvíjí celistvě a jednotlivé sloţky jeho osobnosti se ve vývoji 

vzájemně podporují. Pohyb a tělesná socializace jsou proto důleţité i pro vývoj myšlení a 

kreativity. Podle psychologa Johna Brierleyho „Práce s tělem je práce s mozkem“ 

(Dvoráková, 2001).  

Od nejmenšího věku zvětšuje dítě své zorné pole a moţnosti poznávání světa okolo sebe 

tím, ţe mění polohy svého těla a později se přesunuje z místa na místo. Ohmatáváním, 

chutnáním, neohrabanou a později jiţ jemnější manipulací s předměty poznává jejich 

vlastnosti a moţnosti, jak je vyuţít. Podle Dvořákové (2001) „Nejde tedy jen o aktivitu 

svalového aparátu, velmi výrazná je i činnost mozku a celé nervové soustavy, ať již při 

zpracovávání impulsů a informací, řešení problémů a rozhodování, nebo při záměrné 

pohybové reakci“.   

Pohybové hry a tělesná cvičení příznivě ovlivňují zdravý růst a vývoj dítěte, podporují 

rozvoj všech orgánů a tkání, a jsou-li uskutečňovány na zdravém vzduchu, celkově dítě 

otuţují. Správně řízená pohybová činnost přispívá k rozvoji kladných vlastností dítěte. Péče o 

včasné osvojení základních pohybů je stejně důleţitá jako péče o včasný rozvoj rozumových 

schopností (Berdychová, 1984). Pro dětí předškolního věku jsou nejvhodnější cvičení a hry, 

které respektují individuální vývojové zvláštnosti, aktuální stav dítěte a jsou zaměřené na 

rozvoj základních motorických dovedností, jako je například chůze, běh nebo skákáni. 
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3. Rodiče a pohyb dítěte v předškolním věku 

 

Kaţdý rodič má na své děti velký vliv. Zdraví a duševní pohoda dětí v budoucnu, by 

měla být, kromě jiných priorita výchovy rodičů. Je proto důleţité dítě neustále podněcovat, 

poskytnout dětem dostatek příleţitostí k pohybu, poskytnout prostor a různé pomůcky.  Toto 

tvrzení potvrzuje i Kučera (1996), který svým sledováním zjistil, ţe spontánní aktivita dětí je 

velmi intenzivní, tedy dost namáhavá, a trénuje tak kromě svalů a kloubů i vnitřní orgány, 

především srdce. „Dítě při ní obvykle střídá velmi různorodé činnosti: chvíli běhá, skáče, pak 

staví na písku, potom vylézá na prolézačku nebo na strom a hned nato běhá za míčem nebo 

honí obruč". Potřebuje tedy pro pohyb podmínky ve formě vhodného prostoru, různorodých 

pomůcek, které by jej podněcovaly k co nejpestřejším činnostem. 

Pokud zanedbáme moţnosti rozvoje základních pohybových dovedností v období, 

které je poskytuje, je startovní čára našeho úsilí posunuta zpět. I tím nejjednodušším 

podněcováním malého dítěte přispíváme k jeho budoucí schopnosti zvládat nové situace, a to 

nejen pohybové, neboť osobnost člověka je komplex tělesného, psychického a sociálního a při 

výchově se tyto úrovně vţdy prolínají. Prvním podněcováním k aktivitě, jednoduchými 

pohybovými hrami, poskytováním prostoru a pomůcek, prvními krůčky v základních 

dovednostech jednotlivých sportů zlepšujeme v dětském věku koordinaci těla, funkcí svalů, 

kloubů i vnitřních orgánů (Dvořáková, 2001). Dítě předškolního věku nemá předpoklady pro 

učení v pravém slova smyslu. Nácvik musí probíhat formou hry: zahrajeme si na vláček, na 

kočičku, na parník, pohoupáme dítě, nosíme je na zádech, zatočíme se s ním do kolečka při 

říkance. Dítě je stále v nejlepší rozmarné náladě, úsměv se z jeho tváře nesmí ztratit. Postupně 

dítě získáváme pro další hry, činnosti a cviky, které soustavně opakujeme, aby si dítě 

zapamatovalo, co cvičilo a co jiţ dovede. Výborně se osvědčuje povzbuzování dítěte 

pochvalou, podivení nad tím, jak je statečné, obratné, silné, co jiţ samo dokáţe. Dalším 

stupněm získávání zájmu dítěte je předvedení toho, co jiţ dovede, ostatním členům rodiny, 

popřípadě jiným dětem (Berdychová, 1984).  Kdyţ dítě nemá chuť cvičit, nenutíme jej, ale 

zkoumáme příčiny, proč nechce cvičit a snaţíme se příště navodit příznivější situaci.  

Je proto důleţité, aby volný čas, který rodiče s dětmi tráví, nebyl jen o sledování 

televize nebo povídání a čtení pohádek. Někteří rodiče si myslí, ţe procházkou v parku, nebo 

vyvenčením psa naplní všechny potřeby pohybu dítěte, ale k uspokojení dítěte pohybem to má 

bohuţel daleko. V předškolním věku je důleţité pohyb dětem dopřát i zprostředkovat, chodit 

s nimi plavat, ale i sáňkovat, lyţovat a bruslit (Dvořáková, 2001). 
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4. Zásady a omezení pohybové aktivity dětí (4-6 let) 

 

Práce s nejmenšími dětmi vyţaduje specifické bezpečnostní ohledy, zásady, které 

vyplývají z individuálního vývojového hlediska. Při provádění pohybové aktivity s dětmi, je 

nutné dodrţovat zásadu pravidelnosti, aby si dítě na cvičení postupně zvykalo, aby se mu 

stalo denní potřebou (Berdychová, 1984).  Borová a kol. (1998) popisuje některá omezení 

pohybové aktivity dětí v předškolním věku a radí, vyhýbat se cvičením kde se leze po kolenou 

na tvrdé podloţce, cvičením která obsahují pohyby ve dřepu a to kvůli tomu, aby si dítě 

nepoškodilo ještě nevyvinuté chrupavky. Děti v tomto věkovém období nedokáţí dobře tlumit 

dopady a to je důvod, proč je nenecháváme skákat z vysoké překáţky (nad pás dítěte) na tvrdý 

dopad. V pohybové aktivitě dětí je nutno vyloučit cvičení tempově-vytrvalostní, protoţe děti 

v těchto letech ještě nemají aerobní krytí jako dospělí. Nedostatečně vyvinutá kostní tkáň dětí 

kontraindikuje také pohyby ve vzporu prostném, z důvodu přetěţování ramenního kloubu a 

zápěstí. Je také nepřípustné, aby děti nosily nebo zvedaly předměty, které přesahují 10% 

jejich hmotnosti. Vyvarujeme se také jednostrannému zatíţení, které negativně ovlivňuje 

správné drţení těla a vývoj pohybového aparátu.  

Motivace dětí v tomto věku musí být vysoká, a proto se nedoporučuje cvičení 

dlouhého monotónního obsahu, které děti nebaví.  Pro zdravý rozvoj dítěte je velmi důleţitý 

kaţdodenní pobyt na čerstvém vzduchu. Dítě se podle Berdychové (1984) potřebuje osvěţit 

proběhnutím venku, a to za kaţdého počasí, a čím déle můţe být v zahradě, v parku, v lese, na 

hřišti, tím lépe pro jeho všestranný rozvoj. 

 V souvislosti s pohybovou aktivitou konanou venku je vhodné znát některá omezení. 

Například v letní dny, při kterých teplota připomíná tropy, je doporučeno vyhýbat se 

polednímu slunci a raději vyhledat stín. Dítě ve věku 4-6 let ještě nemá vyvinuté systémy, 

jako dospělý člověk, a proto bychom měli být patřičně obezřetní, aby nedocházelo k přehřátí 

organismu nebo jiným závaţným potíţím. V mnoha případech obléknou rodiče své dítě 

nevhodně vzhledem k venkovním teplotám, tudíţ je důleţité dbát i na výběr vyhovujícího 

oblečení. Abychom předešli těmto problémům, zvolíme takový oděv, který je adekvátní 

aktuálnímu počasí. V dnešní době je široká nabídka sportovního oblečení pro děti, zejména 

osvědčené je funkční prádlo ze syntetických vláken, které zaručí pohodlí a splní dostatečně 

svou funkci. 

Řídit cvičení předškolních dětí klade značné nároky na cvičitele z hlediska přístupu k 

jednotlivým dětem i celé skupině. Je nutné podle věku a individuálních zvláštností správně 
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diferencovat obsah, metody i postupy. Cílem cvičení dětí předškolního věku je rozvíjet 

pohybové dovednosti, vést ke správným pohybovým návykům, stimulovat ke správnému 

drţení těla a podporovat kladný vztah k pohybu. Optimální délka cvičební lekce je 45 minut, 

kdy se střídají různorodé motivované činnosti a hry, které respektují zvláštnosti tohoto 

věkového období. Základem je hravá činnost, která rozvíjí pohybové schopnosti a dává základ 

pro vytváření správných pohybových návyků (Skoumalová in Borová a kol. 1998). Cvičitel 

zodpovídá za zdraví dítěte. Je proto vhodné, aby respektoval úroveň vlastních schopností a 

podle toho se na lekci připravil. Základem pro přípravu pohybového obsahu je seznámení s 

dětmi a znalost jejich pohybové úrovně. Při přípravě činnosti pro jedno dítě sledujeme jeho 

celkovou vyspělost a volíme podněty a motivaci k činnosti, které odpovídají jeho stavu 

vyspělosti. Práce se skupinou předškolních dětí je obtíţnější. „Vyspělost jednotlivých dětí je 

různá, kaţdé dítě má jiné moţnosti a předpoklady ke cvičení, provádíme pohybovou činnost s 

moţností snazších i obtíţnějších variant, aby se mohlo zapojit kaţdé dítě. Snaţíme se vytvořit 

takové podmínky, aby se kaţdé dítě mohlo rozvíjet vlastním tempem“ (Skoumalová in 

Borová a kol. 1998).  

Je vhodné také motivovat děti příběhem nebo pohádkou a postupně si během povídaní 

pohádky zahrát pohybovou hru. Pohybová hra je oblíbenou činností dětí. Lze ji zařadit do 

všech plánovaných činností v předškolních zařízeních i do jiných činností během dne. 

Kritériem výběru hry a její realizaci je podle Mazal, Chlopková (1994) také doba zařazení. 

Odpoledne volíme pohybové hry spíše klidnějšího charakteru, dopoledne spíše dynamičtější s 

větším zatíţením. Co se týče organizace cvičební jednotky, je vhodné zařadit do rušné části 

nebo na úvod hry zopakování přirozených pohybů. Hry pro chůzi, pro běh, pro plíţení, 

skákaní apod. Do hlavní části vybíráme pohybové hry s dynamickým zatíţením dětí. Na závěr 

cvičební jednotky vybíráme hry nebo pohybová cvičení bez vyřazování a s niţším zatíţením. 

Měly by mít spíše uklidňující účinek a vyvolávat příjemnou atmosféru pro všechny děti bez 

výjimky.  

Nedostatečný prostor pro pohyb, omezování spontánního pohybu a nepodnětné 

prostředí mohou negativně působit na rozvoj pohybových dovedností dětí. V malém prostoru 

volíme variabilní sestavy nářadí, které mohou dětem poslouţit i pro námětové hry. 

Rozmístíme nářadí v prostoru tak, aby byl dobrý přehled o pohybu dětí a nedošlo k úrazu. 

Základem přípravy pohybového obsahu předškolních dětí je přiměřenost. Výchozím prvkem 

při tvorbě pohybového programu by měla být individuální úroveň pohybových schopností a 

dovedností, stupeň fyzického a psychického vývoje dítěte. Pokud dítě aktivita nebo hra 

nebaví, je vhodné nabídnout mu jinou variantu pohybové činnosti, nebo mu ponechat volbu 
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vlastní spontánní činnosti (Skoumalová in Borová a kol. 1998). I kdyţ děti ve hře udělají z 

různých příčin chybu, neměli bychom je napomínat či negativně hodnotit. Často je vhodnější 

konstatovat nedodrţení činnosti s doporučením, jak chybu napravit, jak lze činnost provést 

lépe apod. Spolu s verbálním povzbuzením má toto hodnocení často mnohem kladnější účinek 

neţ negativní konstatování skutečnosti nebo napomínání (Mazal, Chlopková, 1994). 

 

 

5. Metodika práce 

 

I. Cíle práce: 

 

 Analyzovat vliv pravidelné pohybové aktivity u dětí předškolního věku za pomoci 

odborné literatury. 

 Zdůraznit proč je vhodné, aby se děti uţ před nástupem do školy pravidelně 

hýbaly. 

 Vytvoření zásobníku cvičení a her a jeho následné vyuţití u trenérů a 

pedagogických pracovníků. 

 

 

 

II. Úkoly práce: 

 

 Provedení literární rešerše domácí i zahraniční literatury, jejichţ obsahem je 

problematika pohybu dětí v předškolním věku. 

 Na základě informací a citací, které byly získané studiem různých pramenů a 

výzkumů řešících stejnou problematiku, shrnout vliv pohybové aktivity u dětí 

předškolního věku z hlediska vývojového, zdravotního a sociálního. 

 Sestavit zásobník cvičení a her pro děti od 4-6 let. Obsahem zásobníku budou 

pohybová cvičení a hry, jejichţ cílem je zlepšit základní lokomoční, nelokomoční 

a manipulační dovednosti jako je chůze, běh, házení a chytání, skákání ale také 

zlepšení drţení těla.  
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III. Metody a postup práce: 

 

 V této práci budou pouţity výzkumné metody rešeršního charakteru. Jedná se 

zde o rešerši komentovanou (anotovanou, kritickou). Tento druh rešerše nabízí přehled 

relevantních publikací a zhodnocení jejich obsahu a přínosu pro řešenou problematiku (ÚK 

ČVUT, 2010). Rešerše odborných textů a článku bude uskutečněna na základě vyhledávání 

klíčových slov a jejich vzájemné kombinace. Bude se jednat o vyhledávání odborných textů a 

článků, které se zabývají předškolním věkovým obdobím, bio-psycho-sociálním vývojem 

dítěte ale hlavně pohybovými projevy a vlivy pohybové aktivity u dětí předškolního věku. 

Zásobník cvičení a her bude sestavený na základě získaných informací a rešerše různých 

zásobníků cvičení a her pro předškolní děti. Tento zásobník mohou vyuţít v praxi pedagogičtí 

pracovníci, trenéři nebo cvičitelé při práci s dětmi ve věku od 4-6 let. Závěr práce a diskuse 

budou pojednávat o dopadech a vlivech pohybové aktivity na aktuální motorický vývoj dítěte, 

a jeho vývoj v dalších věkových obdobích.   
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6. Zásobník cvičení a her 

 

Jak jiţ bylo dříve řečeno, jedním z cílů této práce je sestavit zásobník cvičení a her pro 

děti v předškolním věku. Zásobník cvičení a her bude obsahovat aktivity, rozvíjející základní 

pohybové dovednosti lokomoční, nelokomoční a manipulační, dále takové, které budou 

zaměřené na poznávání vlastního těla, nebo hry které slouţí psychomotorice dítěte. V 

zásobníku najdeme cvičení a hry určené pro samotné dítě, ale i pro větší skupinu dětí. Cvičení 

a hry realizovatelné venku v přírodě, v parku, v hale nebo malé tělocvičně. Co se týče 

vyuţitelnosti v praxi, zásobník bude určen pro pedagogické pracovníky, vychovatele 

v mateřských školách, trenéry mini přípravek a dětí v předškolním věku. Tento zásobník se 

bude dělit na 3 části:  

 

1. Cvičení a hry na rozvoj základních pohybových dovedností, 

2. Cvičení a hry na rozvoj psychomotoriky, 

3. Cvičení a hry zdravotního charakteru. 

 

1. Část 

Cvičení a hry zaměřené na rozvoj základních pohybových dovedností (lokomočních, 

nelokomočních a manipulačních). Zdroj: Berdychová (1982), (1984), Dvořáková (2006), 

(2002), (2001) a Szabová (1999), Janovská, Hájková in Berdychová (1982), Fejtek a 

Mazurovová (1990). 

 

 

Dovednost Hra, cvičení Popis 

 

 

 

 

 

 

Chůze 
 

 

 

„Táta dlouhý, máma 

krátká děti jako 

pimprlátka“ 

Střídáme rytmizovanou chůzi vysoko na špičkách, 

normální chůzi aţ chůzi v podřepu. 

 

 

„Honzo, vstávej“ 

Vyvolávač volá na děti seřazené na čáře. Honzo, 

vstávej! Děti se ptají: kolik je hodin? Vyvolávač 

říká: pět slepičích (malé kroky), tři sloní 

(obrovské kroky), osm vrabčích (skoky 

snoţmo)…Děti společně počítají a postupují 

vpřed. Cílem je dosáhnout úrovně (čáry) 

vyvolávače. 

 

„Zlatá brána“ 

Rytmizovaná chůze, děti v rytmu říkanky 

procházejí bránou z dvojic. Chycené dítě se 

přiřazuje za jednoho z dvojice obvykle volbou 
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Dovednost Hra, cvičení Popis 

podle krycích jmen, mohou to být například 

pohádkové postavy. 

 

„Na auta“ 

Auta jezdí pouze po silnici – po nakreslené čáře, 

po čarách vymezujících hřiště. Jako volant můţou 

drţet malou obruč, kterou otáčejí podle jízdy. 

 

„Had leze z díry“ 

Rytmizovaná chůze v zástupu, s klekáním a 

vstáváním dle textu.  

  

 

 

 

Cvičení chůze 

 Pochod s vytleskáváním tempa kroku 

 Chůze ve skupinách s vyhýbáním 

 Chůze ve vázaném zástupu, kruhu 

 Chůze po čáře, laně poloţeném na zemi 

 Chůze s nošením drobných předmětů na hlavě, 

v rukou, na zádech 

 Různé druhy chůze: ve výponu, v podřepu, 

vzad, stranou, kolem překáţek, mezi nimi 

 Chůze s kopce, do kopce, v písku, ve sněhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běh 

„Hádanky podle 

rytmizace“ 

Střídání chůze a běhu volně v prostoru. 

 

„Přes baţinu“ 

Běhání v obručích nebo po rozloţených papírech 

– nutnost měnit délku a směr kroků. 

 

„Myši a kočka“ 

Myši pobíhají v prostoru, a kdyţ se objeví kočka, 

utíkají do vymezeného prostoru. 

 

„Honičky“ 

Běţné, ve dvojicích, se záchranou (záchrana před 

honičem v dané poloze nebo na nářadí – například 

na lavičce). 

 

 

 

 

 

 

Běţecká cvičení 

 

 Běh ve volně určeném směru (honičky) 

 Běh z určeného místa libovolným směrem 

k určené metě 

 Běh v daném rytmu (taneční běh) 

 Běh se vzájemným vyhýbáním 

 Běh skupiny za vodičem 

 Běh s překonáváním jednoduchých překáţek 

 Běh spojený s odrazem jednonoţ (přes 

poloţené předměty, přes gumu) 

 Běh spojený s dalšími úkony (nesení předmětu, 

pokládání, sbírání předmětu apod.) 

 

 

 

 

 

 

Skok 

 

„Na ţíţalky se nešlape“ 

 

V prostoru jsou poloţeny stuţky a děti chodí volně 

a kaţdou musí přeskočit. 

 

 

„Panák“ 

Skákání do nakreslených čtverců (obručí). Skákání 

v obručích snoţmo, rozkročmo, po jedné noze. 

 

„Koho chytí vodník“ 

 

Děti přeskakují přes nataţené gumy, které se 

mohou pohybovat, vlnit jako voda za větru a 

bouře… 
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Dovednost Hra, cvičení Popis 

 

„Skákal pes“ 

Děti se drţí v kruhu, s písničkou se při pohybu po 

kruhu střídá krok poskočný a chůze. 

 

„Vrabci a raci“ 

Dítě střídá na povel poskoky snoţmo na místě i 

z místa (vrabci) s lezením vzad ve vzporu leţmo 

pokrčmo vpředu i vzadu (raci). 

 

 

 

 

 

 

 

„Skákavá kolečka“ 

Na hřišti nakreslíme několik kruhů blízko sebe a 

učíme děti skákat z kruhu do kruhu jednou nebo 

oběma nohama. Později spojíme skoky s házením. 

Dítě hází plochým kamínkem do kruhů, kam 

kamínek dopadl, tam dítě skočí. 

 

 

 

Skokanská cvičení 

 

 

 

 Hmity podřepmo a dřepmo jako příprava na 

odraz a doskok 

 Skoky snoţmo na místě 

 Houpání v podřepu, ukončené výskokem 

 Měkké skoky z místa 

 Skoky snoţmo přes čáru čelně a bočně 

 Přeskoky gumy během, několik gum za sebou 

se dvěma meziskoky 

 Střídání poskoků a kroků 

 Skoky do hloubky (max. pás dítěte) 

 Z rozběhu výskoky na lavičku, švédskou 

bednu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házení, chytání a 

kopání 

 

„Obr a paleček“ 

Podávání dvou různě velkých míčů v kruhu 

sedících dětí. 

 

„Vyvolávaná“ 

Děti sedí v kruhu, kdo má míč, zavolá jméno toho, 

komu míč kutálí. Hraje se nejprve s jedním, 

později s více míči.  

 

 

„Na veverky a kuny“ 

Uprostřed plochy je ohraničený prostor (pomocí 

laviček nebo dvěma díly švédské bedny). Děti jsou 

mimo prostor a házejí míčky (drátěnky, papírové 

koule) do tohoto prostoru. Cvičitel nebo přiměřený 

počet dětí je v tomto prostoru a vyhazuje míčky 

ven. 

 

„Na branky“ 

Kaţdý hráč má přiměřeně velkou branku. Kopáním 

se všichni snaţí dát někomu gól.  

 

 

 

„Na rytíře“ 

Kaţdý má svou kuţelku – rytíře, kterou postaví 

někde v prostoru a která nesmí být sraţena. Snaţí 

se ji zachránit před poraţením a zároveň se snaţí 

srazit kuţelky jiných hráčů. Lze hrát koulením, 

házením i kopáním. Komu byla sraţena kuţelka, 

můţe si ji postavit, jakmile srazí kuţelku jiného 

hráče.  
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Dovednost Hra, cvičení Popis 

 

 

 

„Opičí uklízení“ 

Po podlaze jsou pohozené hadříky a mírně 

zmuchlané papíry, drobné kostičky aj. Uprostřed 

stojí koš (krabice), vysoká maximálně po kolena 

dětí. Děti jsou bosé, sbírají „nepořádek“ a uklízejí 

do koše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Házení, 

chytání a kopání 

 

„Kelímky a míčky“ 

Přelévání míčku z kelímku do kelímku, přiklopit 

míček kelímkem a sunem jej kutálet, kutálející 

míček chytit přiklopením (ve dvojici, v kruhu). 

 

„Magnet“ 

Magnetem uvázaným na provázku sbírejte drobné 

kovové předměty. Obtíţnější varianta: magnet na 

provázku je uvázán v pase a dítě musí manipulovat 

celým tělem, aby sebralo předměty z podlahy. 

 

Uchopovací cvičení 

 Podávání míče z ruky do ruky 

 Podávání míče v kruhu, v zástupech, v řadách, 

v kleku, v sedu, i závodivě 

 

Kutálející cvičení 

 Kutálení oběma rukama 

 Kutálení pravou i levou rukou 

 Kutálení míče ve dvou řadách proti sobě 

 Kutálení v pásmu širokem 2 m, 1 m  

 

 

 

Odhodová cvičení 

 Házení drobných předmětů z místa z nápřahu, 

ze svahu do hloubky 

 Házení drobných předmětů horním obloukem 

ze svahu 

 Házení přes překáţky z místa 

 Házení do výšky z místa, z chůze i z rozběhu 

 Házení míče na cíl (vzdálenost 3-10 m) 

 

 

Chytací cvičení 

 Chytání míče oběma rukama i jednou rukou po 

vlastním nadhozu 

 Chytání míče do obou rukou po odrazu od 

stěny, od země 

 Chytání míče po odrazu od země 

 Chytání míče koulejícího se po šikmé ploše, 

lavičce, zavěšené na ţebřině, po prkně apod. 

 Nadhazování a chytání různého náčiní 

(krouţky, sáčky, koule, pruty, tyče) – na místě, 

za chůze 
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Dovednost Hra, cvičení Popis 

  

 

         Síla 

 

 

„Zazvoňte na zvonek“ 

 

Na ţebřinách či ţebříku je zavěšený zvonek, děti 

k němu mají vylézt a zazvonit. Je vhodné, aby 

kromě lezení vzhůru také ke zvonku lezly stranou. 

Při různě vyspělých dětech je moţné zavěsit dva a 

více zvonků do různých výšek, aby si děti mohly 

zvolit, kam chtějí dolézt. 

  

„Pavouk“ 

Na svislé provazové síti jsou uvázány stuţky 

(mouchy), děti postupně lezou nahoru, stranou, 

dolů…aby se jich dotkly (chytily mouchu). 

 

„Obouvání“ 

V lehu na zádech přednoţit a v předklonu 

dosahovat postupně na jednu nohu „natáhnout 

ponoţku“, totéţ na druhou, na první nohu obout 

botu, totéţ na druhou, zavázat první tkaničku… 

 

 

 

„Překáţková dráha“ 

V překáţkové dráze se běţně uplatňuje celá řada 

posilovacích cvičení: lavička s přitahováním v lehu 

na břiše i v lehu na zádech, lavička s přeskakování 

ze vzporu stojmo, šikmo zavěšená lavička 

s přitahováním v lehu na břiše, lezení po 

ţebřinách, průlezkách, sítových stěnách, 

přeskakování snoţmo mezi obručemi, 

přeskakování překáţek, seskakování z nízkých 

překáţek, skákání na trampolíně… 

 

 

 

 

 

     Vytrvalost 

 

 

 

„Na zvířátka“ 

Čáry-máry, ze všech dětí jsou orli, mají velká 

křídla a létají vysoko po celém prostoru… 

Čáry-máry, ze všech dětí jsou pejskové a běhají po 

čtyřech… 

Čáry-máry, ze všech dětí jsou zajíčkové a skáčou 

ze dřepu na ruce a zpět na nohy… 

Čáry-máry, ze všech dětí jsou medvědi a kolébají 

se z nohy na nohu… 

Čáry-máry, ze všech dětí jsou… 

 

 

 

 

„Příběh“ 

Cvičitel určí dětem postavy z pohádky a vytvoří 

z nich skupinky: třeba maminka, tatínek, Mařenka, 

Pepíček, nebo pejsek, kočička, veverka aj. 

Všechny děti se v těchto skupinkách postaví za 

čáru do vymezeného prostoru na jedné straně 

místnosti nebo plochy venku. V přiměřené 

vzdálenosti jsou na druhé straně postaveny mety 

(třeba kuţely, ţidličky). Učitelka vypravuje nějaký 

jednoduchý příběh. Jakmile děti uslyší jméno své 

postavy, proběhnou se k metě a zpět. 
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Dovednost Hra, cvičení Popis 

 

 

 

      Rychlost  

 

 

 

„Na ţraloka“ 

V prostoru vytyčíme ostrov, ostrovy (třeba pomocí 

lana, poloţené obruče, ale mohou to být i lavičky a 

ţebřiny pro starší děti. V moři ţije ţralok, který by 

nás mohl spolknout. Je však horko a všichni se 

půjdeme koupat a plavat v moři. Jakmile se objeví 

ţralok, je nutné rychle utíkat na ostrov (ostrovy). 

Ţralokem můţe být pouze signál, ale také můţe 

vběhnout cvičitel a „chytat“. Je moţné pouţít i 

hračku ryby – ţraloka, kterého cvičitel nese. 

 

„Cukr, káva, limonáda, 

čaj, rum, bum“ 

Děti stojí na čáře na začátku hracího prostoru. 

Vybrané dítě stojí na čáře na druhé straně – na 

konci prostoru – zády k ostatním. Cílem dětí je 

dosáhnout čáry na úrovni dítěte, aniţ by je toto dítě 

vidělo v pohybu. Dítě vpředu říká nahlas Cukr, 

káva…, na „bum“ se otočí. Koho uvidí se 

pohybovat, toho vrací na výchozí čáru. 

  

 

„ K cíli“ 

Pří cestě parkem nebo přírodou zadávejte blízké 

cíle (strom, keř, sloup, lavička…), odstartujte děti 

v malých skupinkách, aby se nezranily proto, ţe se 

vzájemně pletou do cesty (připravit se – pozor – 

teď, nebo tří – dva – jedna – teď), a nechejte je 

doběhnout k cíli a počkat na vás a ostatní (díky 

tomu se vydýchají a odpočinou), po chvíli chůze 

zvolte další blízky cíl. 

 

 

 

 

   Pohyblivost 

 

„Zvonek na věţi“ 

Turecký sed, ruce se dotýkají podlahy vedle pánve 

(stahují ramena dolu). Úklon hlavy vpravo – 

vzpřim, vlevo – vzpřim, - na vrcholku věţe se 

houpe malý zvonek bim-bam. 

 

 

„Akrobat“ 

Kdo se protáhne přes tyč? Uchopte tyč do obou 

rukou ve vzpaţení (u dětí kratší tyč, nebo kratší 

úchop – o něco širší neţ vzdálenost paţí ve 

vzpaţení). Tyč veďte před tělem a překročte jí, 

aniţ byste ji pustili a za tělem ji zvedejte do 

vzpaţení. Totéţ opačně – nejprve vzad za tělo, 

překročit a před tělem vzhůru.  

 

„Ţirafa“ 

Jak vypadá ţirafa? Je vysoká, má dlouhý krk a 

dlouhé nohy. Vytáhnout se vzhůru na špičky, 

vzpaţit a kráčet po špičkách co nejvýše. 

    

 

    

 

 

„Provazochodci“ 

Ve dvojici mají děti šnůru, švihadlo…, drţí je 

jednou rukou a zkusí s ním vytvářet vlnky, potom 

točit, nakonec si šnůru natáhnou na zem a zkusí 

přecházet po provaze jako v cirkuse. Komu to jde, 

zkusí klást chodidlo těsně před chodidlo – patu ke 

špičce. Zkuste to také pozadu. 
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Dovednost Hra, cvičení Popis 

 

 

 

 

   Koordinace 

 

 

„Vyvolávaná“ 

Cvičitel hodí míček kolmo k zemi, aby se odrazil a 

vysoko vyskočil, současně vyvolá nějaké jméno 

známé osoby, označí nějakou věc nebo zvíře, např. 

krocan, papoušek, medvěd. Dítě utíká pro míček, 

snaţí se jej chytit a přitom opakuje vyvolané 

slovo. Později vyvoláváme jen určitá slova, např. 

jen jména lidí, jen zvířata, jen druhy jídel apod. 

 

 

„Tečka – čára“ 

Děti leţí na podloţce a ze svého těla mohou podle 

pokynů vytvořit tečku – malou kuličku (sbalit 

tělo), nebo čáru – protáhnout se do délky. Cvičitel 

říká tečka – čára – čára – tečka…a děti mění 

polohy. Na zvolený signál můţeme obměnit 

polohu, pak není nutné poslouchat a reagovat aţ na 

pokyn. 

 

 

„Včelky a medvěd“ 

Dítě-včelka vyleze z česla, které znázorníme 

napnutím lana nízko nad zemí, a lítá – běhá lehce 

s volně rozhozenými paţemi. Na zvolání 

„medvěd!“ se rychle schová do úlu. Hru můţeme 

obměnit tím, ţe hračka medvídka se nenápadně 

objeví bez sluchového podnětu a dítě-včelka musí 

reagovat jen na zrakový podnět. Po chvíli si hráči 

vymění úlohy, dítě dělá medvěda a uvádí samo 

hračku. Cvičitel dělá včelku, která se pohotově 

schovává.  

 

2. Část 

Obsahuje cvičení a psychomotorické hry, cvičení zaměřená na poznávání okolního světa i 

svého těla. Jedná se o cvičení a hry rozvijící koordinaci pohybů, schopnost rovnováhy, 

schopnost orientace v prostoru a reakce na podněty zachycené pomocí smyslů. Zdroj: Gerling 

(1998), Szabová (1999). 

 

  

Dovednost Hra, cvičení Popis Pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Déšť“ 

Na písničku prší, prší, znázorňujeme 

prsty klepání dešťových kapek – začíná 

déšť – pomalé klepání, kapky se 

zvětšují – pomalé a silné klepání, déšť 

houstne – zrychlování klepání, přichází 

liják – rychle a silné klepání, padají 

kroupy – silné klepání spojených prstů 

do podloţky, a uţ se to zase zklidňuje – 

opačný postup. 

 

 

 

Názorné pomůcky, 

např. obrázky – déšť, 

fotografie, video 
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  Jemná    

motorika 

 

 

 

 

 

„Čtyři  

kamarádi“ 

Děti se rozdělí do čtyř skupin a vylosují 

si název skupiny: Smutní, Šťastní, 

Čtveráci a Zlostní. V prvním kole 

nastupují Šťastní a Zlostní. Zlostní se 

mračí a „skřípou zuby“ – pohyb dolní 

čelistí, úkolem Šťastných je rozesmát 

je. V druhém kole vystoupí Smutní a 

Šťastní. Šťastní se smějí, Smutní se 

tváří tak, aby se Šťastní smát přestali. 

Třetí kolo – Smutní a Čtveráci. Smutní 

pláčou a jsou smutní, Čtveráci je vtipy 

rozveselují. A nakonec Čtveráci a 

Zlostní. Čtveráci mrkají, Zlostní je 

„zmrazují“ pohledy a skřípáním zubů. 

Vyhrává skupina, která nejlépe splní 

úkol.  

 

 

 

 

 

 

Obrázky mimických 

výrazů 
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    Dovednost Hra, cvičení Popis Pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Řetězovka“ 

Rozcvičíme se honěnou ve dvojici: dva 

dobrovolníci honí. Musí se drţet za ruce a tak 

chytat ostatní členy skupiny. Koho chytí, ten 

znehybní, dokud pro něj nechytí druhého do 

dvojice. Potom se tito dva chycení stávají 

další chytající dvojicí. Honěná končí, kdyţ 

jsou všichni ve dvojicích. Pokud chytající 

dvojice nepřivede chycenému partnera, 

mohou ho volní hráči osvobodit tak, ţe se ho 

dva najednou dotknou. A jdeme na 

Řetězovku: Začínáme opět honěnou ve 

dvojici, ale chycený hráč se připojí ke dvojici 

– chytí se některého z dvojice za ruku – honí 

tedy tři. Další chycený hráč se zase připojí, 

tvoří se řetěz. Řetěz se nesmí roztrhnout, jinak 

chycení neplatí. Hra končí, kdyţ jsou všichni 

spojeni do řetězu. 

 

 

 

 

 

      Ţádné 

 

 

 

„Štafeta 

kreslířů“ 

Děti se rozdělí na 2-3 skupiny, kaţdá má před 

sebou papír a pastelky. Určí se směr kreslení a 

štafeta začíná. První hráč nakreslí hlavu, ohne 

papír, aby to další dítě nevidělo, a posune 

papír dalšímu. Ten kreslí krk, zaloţí papír a 

pošle. Další kreslí ramena a tak to pokračuje 

aţ k nohám. Nakonec se celý papír rozvine a 

skupina společně pojmenuje postavu, 

společný portrét skupiny. 

 

 

 

Podloţka nebo 

stůl pro kaţdou 

skupinu, větší 

papíry, 

pastelky 

  

 

„Magnet“ 

Děti chodí, klusají, běţí a skáčou ve 

vymezeném prostoru. Kdyţ cvičitel řekne 

„zmagnetizujte“, dětí pokračují ve dvojici, 

trojici a čtveřici a lepí se na sebe, jakoby je 

přitahoval magnet. 

 

 

 

 

 

Orientace v 

prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Roboti“ 

 

 

 

Účastnící se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice 

je robot, druhý jeho navigátor. Robot musí 

poslouchat povely navigátora, které si skupina 

předem dohodne (např. jedno poklepání po 

zádech = start, poklepání po pravém rameni = 

doprava, po levém rameni = doleva, dvojité 

poklepání po zádech = zrychlení, pohlazení 

zad = zpomalení, jemné klepnutí na hlavu = 

zastavení). Roboti se skupinově pohnou, 

snahou navigátorů je vést je tak, aby se 

nesrazili. Po čase se dvojice vymění. Hra 

můţe probíhat i jako pohyb k určené metě, 

v přírodě nebo ve větším prostoru i jako 

překáţková dráha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé 

překáţky, 

nejlépe velké 

geometrické 

tvary. 
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Orientace v 

prostoru 

 

„Danka a 

Janka – Petr a 

Pavel“ 

Vytvoříme s dětmi překáţkovou dráhu, 

která zahrnuje: přelézání lavičky, 

podlezení stolu, výstup na stoličky a 

seskok, chůzi po šikmé ploše apod. 

Potom se děti rozdělí do dvojic, chytí se 

pevně za ruce. Jejich úkolem je projít 

překáţkovou dráhou tak, aby se 

nepustily. Pro starší děti: jedno 

z dvojčat má zanícené oči – má je 

obvázané obvazem – nevidí, druhé ho 

vede přes překáţky. 

 

 

Různé věci na 

vytvoření překáţek 

 

 

 

 

 

 

Rovnováha 

 

 

„Vlaštovky a 

vrabci“ 

Zvolíme jednoho hráče jako vlaštováka, 

ostatní jsou vrabci a vlaštovičky. 

Vlaštovák honí vrabce. Kdo se chce 

„zachránit“, musí ještě před chycením 

udělat „vlaštovičku“ – stoj na jedné 

noze, předklon, druhá noha vodorovně, 

ruce upaţené. Kdo to nestihne, je 

vrabec a odchází do vymezeného 

prostoru, kde z připraveného materiálu 

– krabic, stoliček apod. staví hnízdo. 

 

 

Krabice, stoličky, 

kusy látek nebo jiný 

materiál na 

postavení hnízda 

 

 

 

„Zvířecí 

štafeta – 

přehlídka“ 

Hráči se rozdělí na dvě skupiny. Hra je 

přehlídkou různých zvířat a různých 

způsobů pohybu. Proto na začátku 

kaţdému přidělíme (nebo si vylosují) 

zvíře, pro které je charakteristický 

určitý druh pohybu, např.: opice – 

skákání na nohou v mírném předklonu, 

kachna – chůze v podřepu, rak – chůze 

pozpátku, had – plazení, klokan – skoky 

snoţmo, jeţek – koulení, pštros – 

rychlý běh, tygr – běh po čtyřech. Hra 

probíhá jako štafetová přehlídka: první 

z kaţdé skupiny na znamení vyrazí 

svým stylem ze startovní čáry směrem 

k metě, obejde ji a vrátí se. Plácnutím 

odevzdá štafetu druhému, který jde zase 

svým stylem k metě a zpět. Hra 

pokračuje, dokud se nevystřídají 

všichni. 

 

 

 

 

       

        Ţádné 

    

   

Vědomí 

svého těla 

 

 

 

„Doba ledová“ 

Hráči se pohybují v prostoru a 

postupně, podle povelů vedoucího hry 

se mění na různá zvířata – mamuty, 

ještěry, bizony, opice, hady, ptáky 

apod. po čase vedoucí hry zavolá: 

„Doba ledová.“ Tehdy musí všichni 

„zmrznout“ v poloze, v které se právě 

nacházejí. Po chvíli následuje povel 

„oteplení“ a všichni „rozmrznou“. 

Následuje další přeměna – zvíře – a 

 

 

 

Ilustrační obrázky, 

video 
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  další „doba ledová“ a po chvíli 

„oteplení“ atd. 
 

  

 

 

 

 

„Potopa“ 

Členové skupiny se volně pohybují 

v prostoru při zvuku hudby. Siréna 

oznamuje záplavu. Na tento signál se 

všichni shromáţdí na kopci, který 

představuje deka nebo papír. Voda 

stoupá, uţ je všude okolo, kopec se 

stává ostrovem obklopeným ze všech 

stran vodou. A ostrov se zmenšuje – 

zakládáme okraje deky nebo papíru – 

postupně aţ nejmenší moţný rozměr, 

tak, aby členové skupiny byl úplně 

natlačení. Po čase voda opadne – 

odstoupíme z deky (papíru) a 

prohlédneme si ho – jak málo prostoru 

potřebujeme, kdyţ jsme v nouzi, jak 

mnoho se nás směstná při dobré vůli na 

tom malém kousku. Diskuse podle 

potřeby. 

 

 

 

 

Velká deka nebo 

papír, siréna – 

trubka 

 

3. Část  

Poslední část zásobníku zahrnuje zdravotní cvičení pro děti předškolního věku. Zdroj: 

Berdychová (1984). 

 

             Cvičení Popis 

 

„Svícen“ 

Dítě v kleku skrčí upaţmo, předloktí směřují svisle vzhůru, lokty 

jsou co nejvíce vzad. Otáčí trup střídavě vpravo a vlevo. 

 

„Podívej se na špičky“ 

V lehu na zádech dítě vztyčí špičky, zvedne hlavu a podívá se na 

špičky. Dospělý koriguje polohu páteře – dítě má být celými zády 

přitisknuto k podloţce. Po jedné aţ dvou vteřinách dítě zvolna 

poloţí hlavu na zem a povolí špičky. Cvik opakujeme asi 6 krát. 

 

„Hodiny“ 

V sedu skrčmo zkříţeném, ruce na kolenou, kývání hlavy a horní 

částí trupu vpřed a vzad, vpravo a vlevo (bim-bam, tik-tak). 

Cvičitel koriguje přímý sed. 
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             Cvičení Popis 

 

„Ptáček“ 

Dítě skrčí připaţmo, prsty se dotýkají ze stran ramen a hmitá 

lokty vzhůru a dolů, vpřed a vzad, později lokty krouţí, a to i 

v chůzi a v běhu. Cvičitel napomáhá dítěti k vyrovnání zad 

pohlazením na lopatkách a přitaţením loktů co nejvíce k tělu. 

 

 

„Nohy za hlavu!“ 

Ze sedu roznoţného přejde dítě švihem nohou do hlubokého lehu 

vznesmo, nohy se dotknou špičkami za hlavou země. Švihem 

nohou se dítě vrátí zpět do rovného sedu. Dospělý hlídá, aby se 

dítě nepřevrátilo nazad, neboť u kotoulu vzad je většinou nutná 

dopomoc cvičitele. Cvik opakujeme 6 krát. 

 

 

„Kočička“ 

Ve vzporu klečmo dítě zakloní hlavu a prohne páteř v hrudní 

části, potom předkloní hlavu a vyhrbí páteř v hrudní části. 

Cvičitel koriguje pohyb, aby nepřešel do paţí, které musí zůstat 

stále napjaté. Cvik napomáhá pohyblivosti páteře a je proto velmi 

důleţitý. 

 

„Plavání naznak“ 

V lehu na zádech dítě vzpaţí a sunem paţí po zemi připaţí. 

Cvičení spojíme s vydatným dýcháním. Cvičitel koriguje polohu 

páteře. 

 

„Sedni si na paty!“ 

Dítě si v kleku sedá na paty, cvičitel dbá, aby drţení těla bylo 

správné. 

 

„Okénko“ 

V sedu dítě spojí ruce a vytvoří tak okénko, kterým provléká 

postupně jedno a druhou nohu. Okénko se nesmí při provlékání 

roztrhnout. Opakujeme asi 6 krát kaţdou nohou. 

 

„Velcí a malí páni“ 

Dítě střídá chůzi ve výponu a chůzi v rovném dřepu, která je 

velmi těţká, ale po delším soustavném opakování lze dosáhnout 

dřepu s rovnými zády u všech dětí i bez dopomoci. 

 

„Letadlo plachtí“ 

V sedu skrčmo zkříţeném dítě upaţí, uklání se střídavě vpravo a 

vlevo s dosahováním rukou na zem. Cvičitel přidrţuje dítě zezadu 

za ramena a koriguje polohu, aby místo úklonu nepřešla 

v předklon. 

 

„Vytáhnout – sbalit“ 

V sedu skrčmo zkříţeném dítě vzpaţí a co nejvíce se vytáhne od 

pasu vzhůru (cvičitel koriguje vzpřímený sed opřením zad dítěte 

o svou holen), potom se předkloní, schýlí hlavu mezi kolena a 

uchopí se pod koleny. 
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7. Diskuze 

  

 Problematikou pohybu předškolních dětí se zabývá v našich končinách poměrně hodně 

autorů. V zahraničí tomu není jinak. V předškolním věku totiţ dochází podle Junger (2000), 

Havlíčková (1998), Suchý a kol. (1970) k nejdůleţitějším vývojovým a růstovým změnám 

v celé ontogenezi. Mění se proporce těla dítěte ale i jeho pohybový projev. Začíná si totiţ 

osvojovat základní motorické dovednosti, mezi které řadí Dvořáková (2006) například chůzi, 

běhání, skákání, házení nebo manipulaci s předměty. Je proto potřeba v tomto věkovém 

období rozvíjet a zkvalitňovat tyto základní pohybové dovednosti, a vytvořit tak správné 

pohybové stereotypy jako jsou výše zmíněné základní pohybové dovednosti. Teprve na jejich 

základě se vytvářejí i sloţitější pohybové dovednosti, přináleţející sportovním druhům. 

Rozvoji právě těmto základním pohybům se věnuje méně pozornosti, ačkoliv jsou základem 

pro sportovní nadstavbu (Dvořáková, 2006). Fraňková a kol. 2000 radí věnovat dítěti ve věku 

od 3 do 6 let větší pozornost, protoţe navození správných pohybových návyků má příznivý 

vliv na vývoj zájmů o aktivní pohyb a na účast v pohybové nebo sportovní aktivitě 

v pozdějších letech. Motorika dětí od tří do šesti let se u různě vychovávaných jedinců jiţ 

začíná lišit (Štěpnička in Čelikovský a kol. 1979). Genetické předpoklady a vliv sociálního 

prostředí úzce totiţ souvisí s bio-psycho-sociálním vývojem dítěte, který přímo ovlivňuje 

kvalitu prováděných pohybových projevů. Předškolní dítě je velmi aktivní, má radost ze 

spontánního pohybu, a je proto potřebné poskytnout mu dostatek prostoru a pomůcek. Je také 

třeba neustále dítě podněcovat k pohybové aktivitě, navozovat podmínky, ve kterých se dítě 

učí novým pohybovým dovednostem, a zároveň proţívá pozitivní proţitky z provádění dané 

aktivity. Dvořáková (2001) se zmiňuje, ţe i tím nejjednodušším podněcováním malého dítěte 

přispíváme k jeho budoucí schopnosti zvládat nové situace, a to nejen pohybové, neboť 

osobnost člověka je komplex tělesného, psychického a sociálního a při výchově se tyto 

úrovně prolínají. Podněcováním dětí k pohybové aktivitě, poskytnutím dostatečného prostoru 

a pomůcek zlepšujeme v dětském věku koordinaci těla, funkci svalů, kloubů i vnitřních 

orgánů. Perič (2008) tvrdí, ţe dítě není malý dospělý a tím pádem je vhodné děti neustále 

motivovat, uzpůsobit jim podmínky hry a cvičení tak, aby o to měly zájem a aby je to bavilo. 

Hry by měly být uzpůsobeny tak, aby vyhrál kaţdý. Je nutné vyvarovat se monotónní 

pohybové aktivitě, která dítě unavuje a nebaví (Dvořáková, 2001). Počet obézních dětí se 

podle Bunce (2010) rapidně zvyšuje. Pohybová aktivita upravuje poměr energetického příjmu 

a výdeje ve prospěch výdeje a to je další důvod, proč je vhodné, aby se děti v předškolním 
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věku pravidelně hýbaly nebo sportovaly. Při tvorbě pohybového programu pro tyto děti je 

vhodné připravit takové činnosti, které jsou sice výzvou a novým vykročením, ale jsou pro ně 

dosaţitelné. Klademe-li na dítě takové nároky, ţe proţívá málo úspěchu, vidí jen další a další 

úkoly, nebo je stále neúspěšné, pak jeho sebedůvěra ve vlastní schopnosti klesá, stává se 

nejistým, bojácným a bude se snaţit vyhnout pohybové aktivitě, vyhnout se odpovědnosti, 

protoţe se bude bát, ţe se mu nic jako vţdy nepodaří splnit (Dvořáková, 2001). Podmínky 

cvičení a hry je vhodné vţdy přizpůsobit aktuálnímu stavu dítěte. Jeho zájem a motivaci je 

třeba sledovat neustále, a v případě ztráty motivace a zájmu je nutné změnit prováděnou 

činnost, a nahradit jí zábavnější alternativou. Mudr. Pařízková vedla výzkum, který zkoumal 

vliv pohybové aktivity u předškolních dětí z celé ČSSR. Výsledky výzkumu ukázaly, ţe 

dynamika motorického vývoje prokázala s narůstáním věku stoupající tendenci. Osvojený 

pohyb se s rostoucím věkem zdokonaluje, ale chyby, které se neodstranily, zůstávají fixovány 

a jen obtíţně se jim děti odnaučí (např. nesprávný návyk – chytání míče do nastavených 

mističek z rukou), (Berdychová, 1982). Dalším výsledkem výše uvedeného výzkumu je, ţe 

vysoce náročná cvičební hodina rodičů i dětí, v níţ cvičící byli v neustálém pohybu, nezatíţila 

energeticky děti více, neţ jen z 60% jejich maximálních moţností. To potvrzuje, ţe tradiční 

cvičební hodiny, v nichţ konstatujeme mnoho času ztraceného stáním a čekáním, jsou 

neracionální a nepřinášejí ani zdravotní ani pedagogický prospěch, děti z nečinnosti většinou 

propadnou nekázni. Nebezpečí přetěţování dětí nehrozí, spíše zatíţení nízkého, při 

jednotvárném zaměstnání nezábavnou činností hrozí přetěţování psychické. Dvořáková 

(2001) píše: „Už u dětí předškolního věku, které jsou v pohybové aktivitě omezovány, lze 

vystopovat rizikové faktory, které napovídají o nebezpečí vzniku chorob srdce a cév“. Jen 

pohyb intenzivní a relativně dlouhodobý dokáţe ovlivnit a trénovat vnitřní orgány, dodává. 

Tato autorka také uvádí, ţe měření výkonnosti pětiletých dětí ve vztahu k různým pohybovým 

aktivitám v rodinách ukázalo, ţe nejlepší úroveň v základních pohybových dovednostech jako 

je rychlý běh, skok do dálky a hod, mají ty děti, jejichţ rodiče uvedli, ţe je nechávají denně 

venku bez dozoru. Tedy ty děti, které si hrály, běhaly a skákaly spontánně. Štěpnička in 

Čelikovský a kol. (1979) tvrdí, ţe: „Pokud mají děti dostatek vhodného pohybu, popřípadě 

organizované tělesné výchovy v předškolním věku, přicházejí do školy dobře připraveny 

v základních motorických činnostech“. Úkolem zodpovědných rodičů a pedagogických 

pracovníků by tedy mělo být poskytnout dětem dostatek prostoru a času na pohybové aktivity. 

Dále podněcovat dítě k pohybovým činnostem a v neposlední řadě vytvářet pro děti 

podmínky, ve kterých se učí novým pohybovým dovednostem, zdokonalují si jiţ naučené 

pohybové dovednosti a vyvíjí je nejen motoricky ale i psychosociálně.  
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8. Závěr  

 

 Pravidelné a soustavné kaţdodenní pohybové činnosti a hry v předškolním věku jsou 

podle Dvořáková (2001), Berdychová (1984), Fraňková (2000), pro zdravý tělesný rozvoj, pro 

pěstování kondice, pro ovládání vlastního těla a jeho kultivaci, i pro získání různých ţivotně 

běţných i specifických dovedností a znalostí nezbytné, a proto neopomenutelné a 

nezastupitelné. K rychlému pozitivnímu vývoji koordinačních schopností přispívá značná 

spontánní mobilita dítěte, zmiňuje se Měkota, Novosad (2005). Zimbardo a kol. (1995) 

zmiňuje Eriksonovu psychosociální vývojovou teorii, která zdůrazňuje získávání základních 

tělesných poznatků v raném období. Také zdůrazňuje sociální stránku v rozvíjení dětské vůle 

a vůle „chtít a volit“ v období do 4 let, kdy dítě experimentuje s tělem, pomocí pohybů 

komunikuje s okolním světem a nabývá zkušeností. Dítě má během pohybové aktivity nebo 

hry moţnost konfrontace s vrstevníky. Jedná se o sociální interakci, která je pro socializaci 

dítěte hodně důleţitá. V předškolním věku dítě touţí po společnosti svých vrstevníků, učí se 

mezi nimi samostatným sociálním kontaktům (Dvořáková, 2001). Během hry dítě komunikuje 

s okolím, poznává okolní svět, své tělo. Szabová (1999) tvrdí, ţe: „Hry poskytují možnost 

poznávat sebe, své možnosti a schopnosti, zkoumat vlastnosti prostoru a prostorové vztahy, 

poznávat jiné lidi, učit se komunikovat, spolupracovat“. Jak bylo uvedeno v diskuzi, vliv 

pohybové aktivity u dětí předškolního věku řeší početné mnoţství autorů, kteří vedou různé 

výzkumy spojené s pravidelnou pohybovou aktivitou a jejím dopadem na vývoj dítěte. Shrnutí 

výsledků výzkumu MUDr. Pařízkové ukázalo, ţe se vlivem pravidelné pohybové aktivity 

prokázala vývojová akcelerace růstu, vyšší hodnoty průměrných ukazatelů tělesného rozvoje 

československých dětí právě tak, jako je tomu ve všech vyspělých zemích (Berdychová, 

1984). Odborníci světové zdravotnické organizace konstatují, ţe se obezita stává globální 

epidemií. Bohuţel se nejedná jen o nadváhu dospělých lidí ale i dětí v raném věku. Sníţený 

pohyb u dětí má také vliv na rozvoj obezity a s ní spojených dalších zdravotních problémů 

(Fraňková, 2000). Cvičení a hry, které zásobník obsahuje, zlepšují základní pohybové 

stereotypy dětí, podněcují je k přemýšlení a poznávaní svého těla, učí dítě novým pohybovým 

dovednostem a správnému drţení těla. Pravidelná pohybová aktivita dětí ve věku od 3 do 6 let 

tedy pozitivně ovlivňuje zdraví, růst, urychluje motorický vývoj, slouţí jako prostředek 

socializace a proto je důleţité, aby dítě v tomto období pravidelně běhalo, skákalo, lezlo, 

šplhalo nebo plavalo. 
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