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Příloha č. 1: Třídní vzdělávací programy pro školní rok 2014/2015 

ZÁŘÍ 
Krtek ve školce 

"Krtek a jeho kamarádi" 
   "Krtečkova pravidla" 
   inteligence vzdělávací činnosti očekávané výstupy poznámky 

tělesná procházky chodit ve dvojici, pravidla bezpečnosti pomáhat dětem při oblékání 

  hry na hřišti, na pískovišti Báseň s pohybem Kamarád, kamarád pomáhat dětem při stolování 

  trénování sebeobsluhy rozvoj hrubé motoriky pomáhat dětem při hygieně 

  motorika mluvidel pohyblivost a funkce mluvidel   

slovní umět říct své jméno indiv. posouzení řeči a vývoje   

  jednoduché básničky slovní paměť   

  důležitá slovíčka sociální využití řeči   

  vyjádřit své potřeby a pocity rozvoj slovní zásoby   

logicko-matematická kolik nás je : více, méně více (holčiček...), méně (chlapců...)   

  rozlišit malý x velký, pozná kruh zrakové rozlišení   

  třídit podle barvy, tvaru, velikosti     

prostorová a výtvarná stavby z písku a kostek vzájemná spolupráce   

  režim a průběh dne časově a prostorově se orientovat   

  modelování vytváření podle vzoru   

  navlékání velkých korálků rozvoj jemné    

hudební známé písničky - společný zpěv vnímat radost ze zpěvu   

  rytmizace, nástroje aktivní zapojení a sluch. rozlišování   

přírodovědná pozorování změn na podzim jak se mění příroda na podzim   

  změny v počasí co si správně obléct    

    nácvik sebeobsluhy   

osobnostní rozvoj samostatnosti postarat se o sebe a své věci fotky 

sociálně-komunikační seznámení s kamarády poznat kamarády a jejich jména strom na dveře 

sociálně-kulturní pravidla v MŠ, adaptace zásady slušného chování děti nosí knížky o krtečkovi 



 

 

ŘÍJEN, LISTOPAD 
Barevný podzim 

„Krtek zahradníkem“ „Krtek na dýňové slavnosti“ 
  "Krtek a jeho kamarádi se chystají na zimu" 

  
inteligence vzdělávací činnosti očekávané výstupy poznámky 

tělesná poznávání částí těla orientace v těl. schématu PH: Dej ruku na koleno, rameno 

  PH “Hledáme a tvoříme cestu“  orientace v prostoru, důraz na bezpečnost   

  motorika mluvidel, ruky a nohy zpřesnění a rozvoj cíleného pohybu  automasáž chodidla, pohybová říkadla 

slovní znaky podzimu a ročních období vyprávění, rozvoj myšlení   

  hledáme rozdíly různých prostředí porozumění řeči, slovní zásoba DH: Kde je Krtek? 

  práce s obrázky a příběhem rozvoj výslovnosti a vět. vyjadřování četba na pokračování 

  DH: Plyšové hry (plyšáci a já) formulovat otázky, odpovídat, slov. reagovat Krtek ve městě, Krtek a rybka, 

logicko-matematická DH: Kdo je kdo? dle hlasu, oblečení.. uvědomit si vlast. identitu, rozvoj pozitiv. citů   

  třídění znaků ročních období odhalit podstatné znaky a vzájemné souvislosti   

  základní tvary čtverec, kruh, trojúhelník DH: Kde najdeš kruh, čtverec aj. 

  čísla a počet(ovoce, přírodniny) orientace v číselné řadě(1-3-5)  (hra Colorama) 

prostorová a výtvarná hrátky s podzimem sestavování mozaiky z přírodnin tvoření draků z listů 

  Ježek v různých podobách vyjadřovat svou představivost při tvoř. činnosti   

  práce s přírodninami fantazie, seznámení s materiály Tvořivá dílna s rodiči 

  práce s tuší a dřívkem-Ježek uvolnění ruky, pracovní návyky  (výstavka výrobků) 

hudební písničky s podzimní tématikou rozlišit melodii (rychle, pomalu, vesele, smutně) Dráčku, Vrabec a sýkorka, 

  „hra na tělo“ v písničkách vnímání a provedení rytmu a melodie Šel zahradník, Ježek a jablíčko, 

  Hudební hádanky, zvuky nástrojů sluchové rozlišování Lečo, Holka modrooká 

  tanečky, pohyb. říkadla orientace v prostoru, posilovat paměť využití dřívek (variace) 

přírodovědná Jak chutná podzim (ovoce, zelenina) znaky ročních období, rozdíly   

  člověk a jeho tělo, nemoci, úrazy pojmenovat části těla, orgánů, vztah ke zdraví   

  Dh: Na obchod seznámit se s názvy ovoce a zeleniny   

osobnostní stimulace a relaxace cvičení pozornosti a uvolnění   

sociálně-komunikační společné tvoření, kooperace zážitky ze společné akce „Dýňáčci a bramboráčci“- 

  uvědomění si vztahů mezi lidmi Dodržovat dohodnutá pravidla (dílna s rodiči)  - dílna s rodiči 

sociálně-kulturní setkání s literárně-výtvar. uměním vnímat umělecké a kultur. podněty, hodnotit divadélka v MŠ 

 



 

 

PROSINEC  
Advent 

"Krtek s kamarády slaví vánoce“ 

inteligence vzdělávací činnosti očekávané výstupy poznámky 

tělesná hudebně-pohybové hry spojení sluchu a pohybu   

  slovně-pohybové hry spojení řeči a pohybu pohyb. hry v lesoparku 

  nácvik tanečků na besídku zapamatování sestavy programu    

  taneční krok, dodržování rytmu hudby soulad pohybu s hudbou   

slovní vyprávění o adventu ovládání projevu a plynulost řeči   

  příprava besídky dramatizace, slovní paměť   

  vánoční básničky vnímání a pochopení obsahu návštěva knihovny Petrovice 

    rozvoj slovní zásoby - dělení knih, encyklopedie 

logicko-matematická tvoření skupin dle určitých vlastností nácvik třídění, manipulace s předměty   

  příběh o Ježíškovi realita a příběh, pohádka, báje   

  Vánoční košík - vybrat předměty s  
 

  

  jednou nebo dvěma urč. vlastnostmi opakování předmatematických znalostí   

prostorová a výtvarná kresba postavy (čert, anděl, Mikuláš) rozvoj fantazie a představivosti   

  výroba dárků (stromeček, svícen) střihání, lepení, zdobení (vkus a nevkus)   

  zdobení stromečku společná práce a radost   

  výzdoba třídy, nástěnky tvoření pro druhého   

hudební písně s klavírem (předehra, dohra) společný zpěv a význam koled   

  poslech a vlastní produkce sluchové vnímání a nápodoba   

  Orffovy hudební nástroje v písních rozvoj hudeb. dovedností a schopností   

přírodovědná pozorování změn počasí, v přírodě vnímání změn v přírodě, první sníh vycházky do lesoparku 

  pozorování stromů jehličnaté a listnaté stromy - rozdíl   

  Pozorování prodeje vánočních stromků a kaprů seznámení s vánočními zvyky a obyčeji vycházka na Veronské náměstí 

  Pozorování vánoční výzdoby obchodů rozvoj smyslového vnímání   

osobnostní smysl vánoc a dárků radost z darování a atmosféry   

sociálně-komunikační čtení a vyprávění o vánocích překonávat ostych, prožitek a jeho vyjádření výzdoba třídy 

sociálně-kulturní Mikuláš a besídka s rodiči společné prožití atmosféry, dárky   

  vánoční zvyky a betlémy (viz.přírod.int.) historie a současnost   

 



 

 

LEDEN, ÚNOR  
Zima čaruje, sněhem kraluje 

    
"Krtek a sněhová vločka" 
„Krtek a medicína“ 

"Krtek zve kamarády na karneval" 

  vzdělávací činnosti očekávané výstupy poznámky 

tělesná překážková dráha (prolézání, podlézání) vést děti k obratnosti stavění sněhuláků 

  překáž. běh v družstvech (signál-změna) pohotová reakce na znamení pohyb. hry na hřišti, ve sněhu 

  PH “Na peška“-dodržování pravidel plynulý běh, sledování pravidel opak. her s pravidly, obměny 

  poskoky snožmo vpřed nácvik měkkého doskoku PH Přeskakování sněhové vločky 

slovní rozhovory, téma Dárky, zimní sporty pokus o samostatný projev a plynulou řeč   

  "Krtek léčí kamarády"(rýma, kašel) podpora zdraví a osobní pohody osvojení základů společenských 

  "Co je masopust"-vyprávění, četba seznámení s tradicemi pravidel 

  poslech a nácvik básní (karneval) rozvoj slovní zásoby   

logicko-matematická tvoření skupin dle určit. vlastností nácvik třídění, manipulace s předměty hra: Co je zdravé, nezdravé 

  Hry “Ve školce a doma“(výměna rolí) upevňování získaných návyků (tříd. pravidla)   

  pokusy se sněhem a ledem využít zkušeností k učení, hledání souvislostí   

  Hry "Mám 5 smyslů" rozvoj smyslového vnímání   

prostorová a výtvarná Můj dárek, kresba (růz. formát), rámeček rozvoj fantazie a představivosti   

  zdobíme karneval. masku Seznámení s technikou střihání, lepení Karneval masek (dopoledne) 

  příprava Ovocného salátu společná práce a radost z ní   

  tisk, skladba barev - Můj ovocný salát seznámení s novou technikou bramborová tiskátka 

hudební písně s klavírem (předehra, dohra) společný zpěv, sluchové hádanky písně se zimní tématikou 

  taneční improvizace se stuhou, šátkem sluchové vnímání, rozvoj fantazie  Hra "Rej sněhových vloček" 

  využití Orffových nástrojů (říkadla) rozvoj hudebních dovedností a schopností   

přírodovědná pozorování změn v přírodě, počasí vnímat charakter. Znaky zimní přírody vycházky do lesoparku 

  Hra "Na obchod"(co uvařím, potřebuji) význam vitamínů pro zdraví dítěte   

  péče o ptáčky-krmítka (zahrada, lesopark)  přiblížit význam ochrany přírody   

  skupenství vody (pokusy) rozvoj smyslového vnímání hra „Bláznivé počasí“ 

osobnostní Hra "Jaký jsem a co je správně!" umět být sám sebou, vyjádřit svůj názor   

sociálně-komunikační Karneval-vžít se do role, dramatizace posilovat sebedůvěru a jistotu výzdoba třídy 

sociálně-kulturní čtení a vyprávění o masopustu spol. prožití atmosféry, seznámení s tradicemi   

  Hra "Krtek doma a venku"- diskuse povědomí o významu životní prostředí pozorování interiéru i okolí školy 

 



 

 

BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN 

Preventivně rozvíjející program „Plyšové putování“ 

    Krtek hledá maminku   
  Krtek ke kalhotkám přišel 

  inteligence vzdělávací činnosti očekávané výstupy poznámky 

tělesná překračování překážek rozvoj rovnováhy, překonávání překážek   
  cvičení na logopedické terase společné hry, tvořivost, imaginace   
  Pohybové hry, hry v přírodě, na zahradě dodržovat pravidla, zaujmout roli učitelky 

   hod míčem - hry s míčkem cvičit obratnost, házení horním obloukem   

slovní Zvířata a jejich mláďata slovní zásoba, nadřazené pojmy, třídění   
  Velikonoce a tradice, četba pohádek poznatky o svátku jara a její zvyky Program: 
  Iniciované hry na rozvoj řeči a jazyka Rozvoj složky řeči receptivní a produktivní "Plyšové putování" 
  komunikační hry-zopakovat větu, Kdo jsem? Formulovat otázky, odpovídat, vést rozhovor Soubor her na rozvoj řeči a jazyka 
  profese - práce svých rodičů Obohacení slovní zásoby, aktivní slovník  (č. 1- 20) 
  básničky pro maminky Zapamatování textu, výslovnost   

logicko-matematická zvuková hra - spočítej zvuky počítat zvuky - klepání, tleskání, zvonění…   
  krtek a kalhotky - počítání knoflíků třídit podle velikosti, barvy, tvaru…   
  počítat různé předměty počet prstů, věcí a spojení s čísly   

prostorová a výtvarná Velikonoční tvoření, kraslice malování na kámen, seznámaní s netradič. technikami  malování velikonočních motivů 
  Stavba města pro zvířátka (plyšáky) Rozvoj jemné motoriky, propojení se slovním výkladem 

   Společná práce „Mapa města“ použití barev, papíru a atypických materiálů   

  malba rozkvet. stromů míchání barev, pozorování, pokus  PET lahve 
  Výroba dárku pro maminku Nácvik střihání, práce s lepidlem 

 hudební rytmizace Sluchové vnímání a motorika ruky   
  poznávání zvuků zvířat  pojmenování zvířat, výskyt, napodobování   
  dramatická část-napodobování   vnímání melodie, nápodoba zvířat, profese.   
  písničky pro maminky příprava besídky, samostatné vystupování použít Orffovy nástroje 

přírodovědná pozorování tání sněhu pozorování změn v přírodě   
  pokus rychlení větviček zlatého deště rozvíjet vztah k přírodě   
  sázení osení, semen květin pozorovat změny, zalévat sázení osení do vaječných skořápek  
  poslouchání zpěvu ptactva sluchové vnímání, ztišení a relaxace   
  mláďata, ptáci, brouci, květiny orientace v druzích, názvech návštěva Toulcova dvora 
  Krtek a kalhotky-proces výroby děti se dozvídají o činnostech a profesí použít interaktivní tabuli-pohádka 

osobnostní rodina a domov členové rodiny, kde bydlím, rodiče   
sociálně-komunikační velikonoční zvyky, Slunovrat svátky jara, tradice, čarodějnice-převleky čarodějnice 
sociálně-kulturní Velikonoční dílna s rodiči společné tvoření (velikonoční zajíc z punčochy)   
  Svátek maminek besídka s maminkami občerstvení 



 

 

ČERVEN 
Krtek na cestách - Hurá na prázdniny 

    Krtek slaví den dětí Krtek u moře 
  Krtek na Olympiádě Krtek se loučí se školkou 
  

    inteligence vzdělávací činnosti očekávané výstupy poznámky 

tělesná sprchování na školní zahradě otužilost, statečnost   

  vycházky do okolí školy poznávání okolí, pohyb v terénu, pravidla silničního provozu   

  Kneippův chodník zlepšení prokrvení končetin, aktivace autonomních nervů   

  
trénovat a zúčastnit se  
školní Olympiády 

běh 20m, skok do dálky, hod míčkem   

slovní den dětí  jak se slaví den dětí ve světě   

  prázdniny na co se kdo těší, samostatné vyjadřování   

  serialita obrázky a vyprávění, kontrola řeči   

  seznámení s novými pojmy názvy moří, mořští živočichové   

logicko-matematická opakování dovedností co jsme se naučili, individuální přehledy   

  děti a dospělí seznámení s vývojem života   

  národnosti, etnika barva pleti, kdo žije u moře   

  co je to Olympiáda pozitivní vztah k pohybu, prožitek, posilování dovedností   

prostorová a výtvarná svět dětí kreslení dětí (základ. znaky postavy)    

  malování sluníčka lepení, tempery - kolem papírové zeměkoule   

  kuličková modelína prostorové ztvárnění podle předlohy   

  mořský živočichové výroba koláže - moře   

hudební opakujeme písničky tanečky, Orffovy nástroje, pohyb, piano   

  zvuková ukázka  šumění moře, zpěv ptáků   

přírodovědná příroda v létě co se děje v přírodě v létě   

  koupání, oheň a bezpečnost na co dát pozor o prázdninách pozor   

osobnostní hodnocení výrobků, úkolů hodnotit sebe i druhé   

sociálně-komunikační oslava MDD na školní zahradě co je to MDD   

sociálně-kulturní vnímat kulturní rozdíly národů jak žijí děti u nás (u moře, u polárního kruhu...)  
blahobyt, podmínky, kultura 

  



 

 

Příloha č. 2: Soubor her 

Hra č. 1: „Barevné tlapičky“  

Záměr činnosti: porozumění slovnímu výkladu, rozvoj schopnosti vyjádřit své 

pocity a dojmy verbálně i neverbálně 

Pomůcky: prstové barvy, papírové kartičky, tabulka s odnímatelnými kartami na 

suchý zip (mají oboustrannou kapsičku pro vložení fotografie dětí a učitelky) 

Instrukce pro děti: Ukázka připravené tabulky a vysvětlení jejího využití. Děti si 

vytvoří kartičky - „barevné tlapičky“ otiskováním prstíků (jako stopa svého plyšáka) 

v různých barvách, pro rozlišení ohodnocení 

Způsob vyhodnocení aktivit dětmi: Velká tabulka v podobě domu jako školky. 

Příslušný den označím fotografií vylosovaného dítěte (první den fotografií učitelky). 

Pomocí různobarevných kartiček si děti do tabulky označí na konci herního bloku, jak 

se jim zvolené hry v daném dni líbily. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 2: „Plyšová podávaná“ a „Plyšová honička“ 

Záměr činnosti: verbální vyjádření smyslového vjemu (měkké, příjemné, hebké 

atd.), rozvoj smyslů, pozornost, soustředění 

Pomůcky: plyšák, míč (gumový) 

Organizace: Děti sedí v kroužku s učitelkou, při druhé činnosti se snaží rychle 

podávat sousedovi a dále sledovat průběh honičky. 

Průběh úkolu: Půjčím vám svého plyšáka, můžete si ho prohlédnout, pohladit 

mu kožíšek a něco mu i pošeptat. Pak ho dejte dalšímu kamarádovi. Řekněte mi, jaký 

byl plyšák, bylo vám to příjemné ho hladit? Zavřete oči a zkusíme to znovu (obejdu 

děti, podávám jim plyšáka). Vysvětlení – lépe se soustředíme na prstíky se zavřenýma 

očima. Při hře Plyšová honička „honí“ plyšák míč po kruhu nebo jiného plyšového 

kamaráda (uvolnění emocí). 

____________________________________________________________________ 

Hra č. 3: „Kuba řekl“ (Mazal, 2000) 

– hra se přizpůsobí zvolenému plyšovému kamarádu, např. Pejsek řekl, Zajíček 

řekl atd. 

Záměr činnosti: porozumění slovnímu výkladu, sluchová paměť, aktivizace 

slovní zásoby, rozvoj vnímání tělesného schématu   



 

 

Pomůcky: každé dítě má svého plyšáka 

Instrukce pro děti: Učitelka řekne: „Kuba řekl dejte si plyšáka na koleno!“ Mohu 

zadat také 2-3 pokyny najednou: např. Kuba řekl: klekni si a dej si plyšáka na rameno!  

Průběh úkolu: Děti provádějí pohyb dle pokynů učitelky. Zde je možné využít 

vylosovaného dítěte pro udávání pokynů. Také je možné v\užít plyšáky (dejte si 

plyšáka…). 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 4: „Můj plyšový kamarád“ 

Záměr činnosti: slovní zásoba, tvoření vět, souvislé vyjadřování, jazykový cit 

Pomůcky: každé dítě má svého plyšáka  

Instrukce pro děti: „Zkuste nám říci něco o svém plyšovém kamarádovi, jak 

vypadá, co se vám na něm líbí, možná už někdo pro něj vymyslel i jméno.“  

Průběh úkolu: Děti v kroužku s učitelkou. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 5: „Ozdobená slova“ (Kutálková, 1996) 

Záměr činnosti: dělení slov (slovních celků) na slabiky, rytmizace slovních 

spojení 

Pomůcky: každé dítě má svého plyšáka 

Instrukce pro děti: „Říkaly jste jaký je plyšák a teď k tomu přidáme tleskání 

(pleskání, dupání aj.) - ozdobíme slova (např. pej-sek, hně-dý med-ví-dek). 

Průběh úkolu: Každé dítě samostatně vytleskává název a vlastnosti plyšáka, 

samo dle své fantazie „zdobí“ slova pomocí „hry na tělo“. 

Obměna hry:  

Vyměníme „hru na tělo“ za Orffovy nástroje. 

Vyspělejší děti mohou vytleskáváním určovat počet slabik. Je-li určení počtu 

slabik pro dítě obtížné, dá si hřbet ruky pod bradu a vysloví dané slovo (pej-sek). 

Kolikrát brada ťukne do ruky, tolik má slovo slabik, na tolik částí se dá rozdělit. 

Později je možné počet slabik zaznamenat pomocí předmětů. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 6: „Pohybové hudební hádanky“  

Záměr činnosti: sluchová percepce, navazování kontaktů ve skupině, spolupráce 

a domluva při činnosti (reakce na změny), posilování přátelských vztahů 



 

 

Pomůcky: klavír, bubínek 

Organizace: Děti se volně pohybují po třídě, dle příslušné hudby mění pochod, 

běh, krok poskočný zpočátku každý sám a poté ve dvojicích. 

Průběh úkolu: Ukázky různých melodií s popisem pohybu (Na tuto melodii 

budeme pochodovat (ukázka), na tuto běžet atd.). „Dobře poslouchejte, kdy se melodie 

změní.“  

Varianta hry ve dvojicích (trojicích): „A teď to zkusíme ve dvojici (popř. trojici) 

se svým kamarádem, pozor při změnách, je třeba se spolu domluvit, poradit si.“ 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 7: „Na kamaráda“ (Štanclová, 2010) 

Záměr činnosti: větná stavba, aktivizace slovní zásoby, reprodukce textu, 

posilování prosociálního chování (kamarádství), slovně vyjevit pozitivní city 

Pomůcky: šátek nebo polštářek, plyšové hračky 

Organizace: děti sedí v kruhu (se svými plyšáky), uprostřed je šátek nebo 

polštářek 

Průběh úkolu: Jedno vybrané dítě chodí uprostřed kruhu a rozpočítává zvoleným 

říkadlem (Plyšový kamarádi). Vybraného kamaráda si „odříkávač“ odvede do středu 

kruhu, kleknou si (dřepnou) na polštářek (šátek), kde se pohladí, mohou si vyměnit 

plyšáka, řeknou si libovolná pochvalná slova (rád si s tebou hraji, jsi můj kamarád, mám 

tě rád, jsi hodný…). Děti se poté v roli vymění.  

______________________________________________________________________ 

Hra č. 8: „Na barevná auta“ 

Záměr činnosti: porozumění slovnímu výkladu, sluchová percepce, rozlišování 

rytmu, propojení motoriky mluvidel a jemné, hrubé motoriky 

Pomůcky: barevné kruhy, popř. barevné stuhy (podle obměn), klavír, popř. 

bubínek 

Organizace: Děti jsou volně v prostoru. Každé dítě má jeden barevný kruh. Po 

třídě jsou rozmístěny kruhy stejných barev, jako jsou kruhy dětí (domečky, garáže). 

Průběh úkolu: Učitelka hraje rytmický doprovod. Děti se pohybují volně po třídě 

podle udávaného rytmu (mohou doplnit zvukem dle tématu hry). Na smluvený signál, 

nebo ukončení hudby, se děti rozmístí podle barvy předmětu, který drží, ke svému 

domečku shodné barvy. Dále hra pokračuje po obnovení rytmické melodie. Rytmus lze 

různě obměňovat. Rychle – auta jedou na dálnici. Pomalu – auta jedou ve městě. 



 

 

Smluvený signál může udávat určené dítě. Rozmístění barevných garáží lze po 

místnosti měnit ztížení obtížnosti a pro aktivizování pozornosti. 

Obměna hry: hra na motýly (stuhy), hra na včelky – létají na barevné květy 

______________________________________________________________________ 

 

Hra č. 9: „Na sochy“ obměna „Na hrací stroje“ 

Záměr činnosti: procvičování artikulace, porozumění pokynům, stimulace 

zvukového (pohybového) ztvárnění, aktivace schopnosti verbálně vyjádřit svoji 

představu 

Pomůcky: klavír nebo jiný rytmický nástroj (bubínek) 

Organizace: Děti se pohybují volně v prostoru podle hudebního doprovodu.  

Průběh úkolu: Po přerušení hudby se musí děti zastavit a „zkamenět“. Učitelka 

volně prochází mezi „sochami – hracími stroji“, dotykem socha (hrací stroj) oživne. 

Dítě, které představuje hrací stroj, začne vydávat zvuk hracího stroje. Poté dítě ostatním 

sdělí, jaký stroj či sochu představovalo. Hra pokračuje po vystřídání několika dětí.  

Obměna hry: dle zvolených témat Na zvířata (zvuky zvířat), Kosmické stroje 

(marťanská řeč) atd. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 10: „Ulička důvěry“ (Machková, 1992) 

Záměr činnosti: procvičování artikulace, samostatné vyjadřování, překonat 

ostych z fyzického kontaktu (uchopení za ruku, zavázané oči) 

Pomůcky: šátek, velké stavebnicové kvádry, nebo židličky 

Organizace: ze stavebnice, nebo ze židliček je sestavena ulička, ve které mohou 

být rozmístěny i překážky. Děti se rozdělí do dvojic. 

Průběh úkolu: Jedno z dětí ve dvojici má zavázané oči, druhé dítě ho vede za 

ruku připravenou uličkou, pomocí slovní instrukce. V dalším kole se děti ve dvojicích 

vystřídají. 

Obměna hry: obměnou může být např. hra „Kouzelný les“, kdy jsou ostatní děti 

rozmístěny podél „uličky“ a vydávají tzv. „zvuky lesa“ (sova houká, datel ťuká, stromy 

šustí)  

______________________________________________________________________ 

 



 

 

Hra č. 11: „Na domečky“ 

Záměr činnosti: porozumění pokynům, aktivizace slovní zásoby, rozvoj 

logického myšlení (tolik-kolik), udržení pozornosti  

Pomůcky: plyšové hračky, obruče, velká hrací kostka, větší počet drobných 

předmětů 

Organizace: Obruče jsou rozloženy do tvaru květu, v obručích jsou v počtu 1-5 

rozloženi plyšáci (v jedné obruči je jedna hračka, ve druhé dvě, ve třetí tři…), děti jsou 

mimo obruče, učitelka (dítě) má hrací kostku 

Průběh úkolu: Každé dítě dostane předmět v počtu 1-5, učitelka (dítě) hodí 

kostkou, podle počtu, který padl na kostce, jdou děti se stejným počtem předmětů do 

„svého domečku“ Padne č. 3, děti se třemi předměty jdou do domku, kde jsou tři 

plyšáci. Když padne č. 6, všechny děti z domečků rychle utečou a hraje se od začátku. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 12: „Cesty“ 

Záměr činnosti: vyhodnotit co slyším a rozhodnout se, jak se mám zachovat, 

schopnost vyjádřit verbálně svoji představu, souvislý řečový projev, sounáležitost se 

skupinou 

Pomůcky: bez pomůcek 

Organizace: Tato hra je vhodná pro pobyt venku. Děti jsou ve dvojicích, nebo ve 

trojicích nebo v houfu. Učitelka, nebo zvolené dítě určuje cestu.  

Průběh úkolu: Celá skupina dětí se pohybuje podle slovních instrukcí učitelky, 

nebo zvoleného dítěte (vedoucí výpravy). Vedoucí výpravy určuje cestu a volí vhodné 

slovní formulace např. „Půjdeme rovně a u druhého stromu zatočíme“. Vedoucí 

výpravy může také dopředu sdělit, jakou cestu vybral, zda krátkou, nebezpečnou nebo 

tajemnou atd. Je-li hra hrána v místnosti, pokyny se přizpůsobí. 

Obměna hry: 

Vedoucí výpravy mohou být i dvě děti. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 13: „Kdo (co) je to?“ (Kutálková, 1996) 

Záměr činnosti: slovně vyjádřit hmatové vjemy, souvislý řečový projev, větná 

skladba 

Pomůcky: plyšové hračky dětí, neprůhledná krabice (pytel) 



 

 

Organizace: Děti sedí okolo učitelky.  

Průběh úkolu: Jedno dítě, vybrané např. rozpočítávadlem, nebo písničkou jde 

stranou a z krabice, ve které jsou plyšové hračky, si jednu vytáhne. Ostatní děti ji nesmí 

vidět. Dítě plyšovou hračku slovně popisuje a ostatní děti se snaží uhodnout, kterého 

plyšáka má v ruce. 

Obměna hry: Poznáváme pomocí hmatu – dítě se zavázanýma očima hmatem 

poznává svého kamaráda, nebo předmět. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 14: „Hry se slovy“ (Kutálková, 1996) 

Záměr činnosti: procvičování přídavných jmen, zdrobnělin, rytmizace slov 

(sousloví)... 

Pomůcky: obrázky dle tématu i bez použití pomůcek 

Organizace: určí učitelka dle vlastního uvážení 

Průběh úkolu: Dle zvoleného cíle a tématu. Přídavná jména - Velký jako… (dítě 

odpoví), sladké jako….(je možné najít i více možností, jestliže dítě vymyslí nezvyklé 

spojení, vysvětlí, jak na to přišlo). Zdrobněliny (2, 3 stupně): strom-stromek-stromeček, 

dítě-děťátko, sukně-suknička aj. Rytmizace (slova, sousloví): pejsek….pej-sek, chlupatý 

pejsek…chlu-pa-tý pej-sek aj.   

Obměna hry: Obměn je mnoho dle cíle i tématu. Synonyma: Řekni to jinak! nebo 

Hledání významu: Co se s tím dělá, k čemu je to dobré- koš na prádlo, na houby, na 

jablka; kladivo- zatlouká hřebík, roztluče, zatluče atd.… 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 15: „Na semínko“ 

Záměr činnosti: sluchová percepce, reakce na změny melodie, vzájemná 

komunikace, posilování přátelských vztahů mezi dětmi 

Pomůcky: šátky, balonky podle počtu dětí, klavír 

Organizace: Děti se rozdělí do čtveřic, každá čtveřice má jeden šátek a jeden 

balonek. 

Průběh úkolu: Každé dítě ze čtveřice uchopí šátek za jeden roh, doprostřed šátku 

položí balonek jako semínko do hlíny. Charakter hudby určuje, co mají děti předvádět.  

Charakter hudby: 

- Slunečný den – radostná hudba – čtveřice dětí chodí s napnutým šátkem po 

místnosti.  



 

 

- Deštivo – rychlá rytmická hudba – čtveřice se šátkem se zastaví a začne balonek 

(semínko) pomocí šátku mírně natřásat do rytmu hudby 

- noc – pomalá, tajemná hudba – čtveřice se zastaví, děti se k sobě přiblíží, sednou 

si do dřepu a balonek ukryjí v šátku mezi sebou 

Účelem hry je, aby čtveřice dětí udržela balonek stále na šátku, i při pohybových 

změnách. 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 16: „Na počasí“ 

Záměr činnosti: artikulační cvičení, chápání pojmů, sluchové vnímání (rytmus, 

dynamika), koordinace pohybu, sluchu, zraku 

Pomůcky: klavír, kartičky se symboly počasí (slunce, deštivý mrak, vítr, bořka), 

žlutý míč (slunce), stuhy, šátky, činelky, ozvučná dřívka 

Organizace: děti se rozdělí na 3 skupiny: stromy, vítr (šátky), déšť (stuhy); jedno 

dítě bude představovat slunce a jedno dítě bude bouřka  

Průběh úkolu: Děti stromy se rozmístí po místnosti a pohybem (zvednuté ruce) 

představují stromy. Učitelka ukazuje karty se symboly počasí a slovně je doprovází, 

stromy se pohybují podle zvoleného počasí. Dítě slunce má žlutý míč a prochází se 

mezi stromy. Stromy otáčí své větve (ruce) za sluncem. Při nepříznivém počasí se dítě-

slunce schoulí do dřepu a schová míč tělem. Při symbolu „déšť“ chodí (běží) děti se 

stuhami a pohybem ztvárňují déšť za doprovodu zvuků, švšvšvšv, nebo kapitykap, 

kapitykap aj. (zde rytmus deště může udávat část dětí-děšťů na ozvučná dřívka). Při 

symbolu „vítr“ vybíhají děti se šátky a ovívají s nimi stromy za zvuku fuíííí, fuííííí aj. 

Při symbolu „bouřka“ dítě bouřka rozezní v určitých intervalech činelky (je možné 

přidat zvuk báccccc, bum, báccc aj.).  

Obměna hry: Učitelka zvolí a slovně doprovodí dva vhodné symboly počasí. Je 

možné přidat např. „duhu“ (barevné stuhy, šátky).  

Je možné vynechat symboly a jen typy počasí ztvárnit hrou na klavír. Děti 

poznávají odlišné počasí podle změn klavírního doprovodu (rytmus, dynamika,..) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Hra č. 17: „Na zahradě roste…“– hra typu Šla babička do městečka, koupila 

tam... 

(Kutálková, 1996) 

Záměr činnosti: procvičování dle zaměření hry, např. sluchová paměť, využívání 

přídavných jmen, jazykový cit, tvoření vět atd. 

Pomůcky: obrázky dle zvoleného tématu i bez pomůcek 

Organizace: volí učitelka dle zamýšleného typu hry 

Průběh úkolu: Učitelka slovně popíše obrázek a tím uvede téma hry. Např. „Co 

roste na zahradě?“ Popíše za pomoci dětí obrázek a potom ho schová (u mladších dětí 

ho může nechat na nástěnce). Učitelka (dítě) začíná větou: „Na zahradě roste zelí.“, 

ukáže na dítě a ono zopakuje a přidá další slovo: „Na zahradě roste zelí a mrkev.“, další 

dítě říká: „Na zahradě roste zelí, mrkev a kedlubna.“ atd.. Je možné slova podpořit 

obrázkem pro lepší zapamatování 

Obměna hry: Obměna témat: Semínko potřebuje vodu, déšť, slunce,….; Jaký je 

strom? (velký, ovocný…přídavná jména), Táta opravuje auto., Děda okopává zahradu, 

máma, prodavačka aj. (tvoření vět, tvar slovesa) 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 18 „Plyšová cesta“:  

Záměr činnosti: porozumění pokynům, aktivizace slovní zásoby, rozvoj 

logického myšlení, komunikace, spolupráce ve skupině  

Pomůcky: plyšové hračky, obruče, velká hrací kostka 

Organizace: Obruče jsou rozloženy do tvaru květu, v obručích jsou v počtu 1-5 

rozloženi plyšáci (v jedné obruči je jedna hračka, ve druhé dvě, ve třetí tři…), děti se 

rozdělí do skupin o 3-4 dětech 

Průběh úkolu: Instrukce: Najdi cestu plyšáků, ale musíš jít podle počtu plyšáků 

v domečku (od 1-5). Děti z jedné skupiny začnou hledat cestu a přeskakují z domečku 

do domečku podle počtu 1-5, děti ze skupiny si mohou pomáhat, přetáhnout se za ruce 

aj. Ostatní povzbuzují, je-li jedna skupina v domku č.3, již vychází další skupina. 

Obměna hry: Je možné házet kostkou a určovat cestu kudy se má jít. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Hra č. 19 „Kouzlí, kouzlí kouzelník“: 

Záměr činnosti: zapamatovat si text, porozumění pokynům, aktivizace slovní 

zásoby, rozvoj logického myšlení, komunikace, pocit sounáležitosti  

Pomůcky: plyšáci pro každé dítě, kartičky s namalovaným tvarem (čtverec, 

kruh…). Na velkém formátu papíru nakreslené stejné tvary jako na kartičkách. 

Organizace: děti se rozdělí do skupin (asi 6-10 dětí) 

Průběh úkolu: Sestavování obrazců dle pokynů s podporou obrázku pomocí 

plyšáků, mladší děti pokládají plyšáky na předkreslené obrazce (šablony), starší děti 

volně v ploše. Pokyny k sestavování tvarů může předávat i dítě. Hra je pro vyspělejší 

děti (4,5-6 let). 

______________________________________________________________________ 

Hra č. 20: „Zvukové pexeso“ (Kutálková, 1996) 

Záměr činnosti: artikulační cvičení, posílit vzájemné vazby mezi dětmi 

Pomůcky: kartičky pexesa se zvířaty 

Organizace: Dětem rozdáme kartičky pexesa, nesmí si je navzájem ukazovat. 

Průběh úkolu: Děti se prochází po místnosti, na smluvený signál se začnou 

dvojice hledat podle zvuku zvířete na svojí kartičce pexesa (možno předvádět i 

pohybem), po nalezení se vezmou za ruce a sednou si k sobě. 

 

  



 

 

Příloha č. 3: Záznamové archy 

Záznamový arch č. 1 

Dítě "V" Chlapec/děvče: Vojtěch Lateralita: levá Věk: 4,1 

Pozorování týden 1 Datum: 27. 3. 
  Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik     x   

Schopnost komunikace     x   

     Pozorování týden 2 Datum: 3. 4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace     x   

     Pozorování týden 3 Datum: 10. 4. 
  Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č. 2 

Dítě "S" Chlapec/děvče: Samuel Lateralita: pravá Věk: 3,10 

Pozorování týden 1 Datum:27.3. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům       x 

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik       x 

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 2 Datum:3.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům       x 

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik     x   

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum:10.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace x       

     Pozorování týden 4 Datum:17.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev) x       

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace x       

     Pozorování týden 5 Datum:24.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev) x       

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č. 3 

Dítě "P" Chlapec/děvče: Petr Lateralita:pravá Věk:3,11 

Pozorování týden 1 Datum: 27.3. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik     x   

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 2 Datum:3.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum:10.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

     Pozorování týden 5 Datum:24.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č.4 

Dítě "M" Chlapec/děvče: Michaela Lateralita:pravá Věk:4,1 

Pozorování týden 1 Datum:27.3. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik     x   

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 2 Datum:3.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik     x   

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum: 10.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace x       

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č.5 

Dítě "A" Chlapec/děvče: Emma Lateralita:pravá Věk:3,9 

Pozorování týden 1 Datum:27.3. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik     x   

Schopnost komunikace     x   

     Pozorování týden 2 Datum: 3.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum: 10.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev) x       

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č.6 

Dítě "E" Chlapec/děvče: Eliška Lateralita:pravá Věk:3,10 

Pozorování týden 1 Datum: 27.3. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik     x   

Schopnost komunikace     x   

     Pozorování týden 2 Datum:3.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace     x   

     Pozorování týden 3 Datum: 10.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace     x   

     Pozorování týden 4 Datum:17.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   Sledované kritérium zvládá občas ne s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

 



 

 

Záznamový arch č.7 

Dítě "T" Chlapec/děvče: Tereza Lateralita:pravá Věk:4,2 

Pozorování týden 11 Datum: 27.3. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel       x 

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 2 Datum: 3.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum: 10.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev) x       

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev) x       

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č.8 

Dítě "K" Chlapec/děvče: Kristýna Lateralita:pravá Věk: 4,3 

Pozorování týden 1 Datum: 27.3. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace     x   

     Pozorování týden 2 Datum: 3.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum: 10.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č.9 

Dítě "CH" Chlapec/děvče: Christina Lateralita:pravá Věk:3,5 

Pozorování týden 1 Datum: 27.3. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel       x 

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 2 Datum: 3.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel       x 

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum: 10.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit     x   

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

 



 

 

Záznamový arch č.10 

Dítě "J" Chlapec/děvče: Jakub Lateralita:pravá Věk:3,11 

Pozorování týden 1 Datum: 27.3. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům     x   

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 2 Datum: 3.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel     x   

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)     x   

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik   x     

Schopnost komunikace   x     

     Pozorování týden 3 Datum: 10.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

     Pozorování týden 4 Datum: 17.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel   x     

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům   x     

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit   x     

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       

     Pozorování týden 5 Datum: 24.4. 
   

Sledované kritérium 
zvládá 

občas 
ne 

s dopomocí nezvládá 

Motorika mluvidel x       

Porozumění slovnímu výkladu, pokynům x       

Vyjadřovací obratnost (projev)   x     

Gramatika, jazykový cit x       

Rozlišování slabik x       

Schopnost komunikace x       



 

 

Příloha č. 4 : Sloupcový graf - shrnutí pěti týdnů 

 

Blok 1: Sloupcový graf zobrazující vývoj řeči a jazyka sledovaných dětí během výzkumného šetření.  Grafy 

byly zkonstruovány pro lepší demonstraci vývoje sledovaných dětí. Histogramy zobrazují počet dětí, který přísluší 
k jednotlivým dosaženým úrovním v rámci dané oblasti řeči a jazyka. Jednotlivá pozorování jsou barevně 
oddělena. Složené histogramy jsou pro kategorie: A. Motorika mluvidel, B. Porozumnění slovnímu, výkladu, 
pokynům, C. Vyjadřovací obratnost (projev), D. Gramatika, jazykový cit, E. Rozlišování slabik, F. Schopnost 

komunikace  

A B 

C D 

E F 



 

 

 

Příloha č. 5 : Fotodokumentace programu 

 

       Obr. 1  Úvodní rituál – náhodný výběr plyšové hračky 

 

       Obr. 2  Úvodní rituál – náhodný výběr plyšové hračky 



 

 

 

       Obr. 3  Úvodní rituál – náhodný výběr plyšové hračky 

 

       Obr. 4  Závěrečný rituál – houpání plyšového kamaráda 



 

 

 

       Obr. 5  Stavba města Plyšákov 

 

       Obr. 6  Stavba města Plyšákov 



 

 

 

       Obr. 7  Mapa města Plyšákov 

 

       Obr. 8  Mapa města Plyšákov 



 

 

 

       Obr. 9  Hra „Plyšová cesta“ 

 

       Obr. 10  Hra „Plyšová cesta“ 


