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O pravidlech – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Protáhni se a zacvič si 

• Správné provádění cviků: dítě napodobí správně pohyb  

• Cvičení na překážkové dráze s dodržováním pravidel: dítě dodržuje pravidla, dbá na 

bezpečí své i druhých (např. mladších sourozenců), procvičuje si základní pohybové 

dovednosti, dokáže být aktivní po delší dobu 

• Prostorová orientace: při stavbě a poté při cvičení se dítě orientuje v prostoru, 

procvičíme si s ním pojmy – nad, pod, vedle, mezi, vpravo, vlevo apod. 

2. Pohraj si s básničkou  

• Rýmy: dítě se učí poznávat a rozlišovat slova která se rýmují, tvoří vlastní rýmy (např. na 

slova v básni) 

• Porozumění a recitace básně: dítě se učí interpretovat báseň vlastními slovy, pochopit 

a vystihnout hlavní myšlenku, rozšíří si slovní zásobu o nová slova, pracuje s dynamikou 

hlasu, citovým zabarvením při recitaci, procvičuje si správnou výslovnost, ovládat dech  

a plynulé tempo řeči 

• Rozhovor: dítě si procvičuje pravidla rozhovoru, nechá druhého domluvit, naslouchá, 

rozvíjí si komunikační dovednosti, seznámí se s novými pojmy 

3. Vyrob/te si Pocitovník (Náladovník) 

• Navržení pomůcky: dítě si procvičuje vyjádřit své myšlenky, nápady. V případě, že na 

pomůcce bude pracovat s dalšími (dospělí, sourozenci), si dítě procvičí spolupráci – 

přijmout názor druhých, ale také prosadit svůj (domluvit se), vysvětlit svou myšlenku apod. 

Uvědomuje si své místo v rodině, svůj vztah k ostatním 

• Kreslení, stříhání, lepení, opisování slov: dítě si procvičuje jemnou motoriku, 

koordinaci oko-ruka. Udržuje své pracovní místo v čistotě, po práci své místo uklidí. 

Bezpečně zachází s nůžkami. (Je nutné dítěti připomenout bezpečné zacházení 

s nůžkami.) Dítě si procvičuje napodobit písmena dle vzoru. (Pouze pro děti, které o tuto 

činnost jeví zájem, baví je to.) 

• Popis emocí a práce se symboly: dítě si uvědomuje prožívané emoce, pocity, učí se je 

ovládat, dávat průběh jejich prožívání přijatelným způsobem, učí se chápat, rozlišovat a 

používat symboly 

4. Vytvoř si Mapu emocí 

• Popis emocí: dítě se učí uvědomovat vlastní tělo, jeho části prostřednictvím popisu 

emocí, jejich prožívání a projevech na těle, učí se vědomě ovládat vlastní chování, 

získává povědomí o duševním zdraví, učí se uvědomovat si vlastní práva ve vztahu 

k druhému a přiznat práva druhým (v návaznosti na projevy emocí) 

• Vyjádření tvořivosti: dítě se učí vyjádřit svou tvořivost, představivost prostřednictvím 

pracovních (výtvarných) činností 

• Kreslení, lepení, opis písmen: dítě se učí správně držet kreslící materiál, pracovat čistě 

s lepidlem, udržovat pořádek na svém pracovním místě, uklízet si po sobě, dítě si 

procvičuje napodobovat písmena opisem slov dle vzoru. (Pouze pro děti, které o tuto 

činnost jeví zájem, baví je to.) 
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• Spolupráce: dítě se učí spolupracovat, domlouvat se na postupu, rozdělit si práci, 

uzavírat kompromisy, zažívá radost ze společné práce 

5. Namaluj své nálady 

• Malování, kreslení: dítě se učí držet správně kreslící materiál (pastelky, štětec, tužku 

apod.), uvolňuje si zápěstí (popř. loket, rameno – v případě malování na velké formáty, 

třeba položené i na zemi), vyjadřuje své pocity a emoce prostřednictvím výtvarných 

činností, popisuje a prezentuje svou práci před ostatními, učí se o vzájemném působení 

barev 

• Vůle a soustředění: dítě se učí vyvinout volní úsilí k dokončení práce, k udržování čistoty 

a bezpečnosti při práci, uklidit si po sobě pracovní místo 

6. Zahraj si hru City hrají honičku 

• Smyslové vnímání: dítě se učí vnímat všemi smysly, především zrakem a sluchem, 

uvědomuje si souvislost mezi prožívanou emocí a projevy svého těla, učí se prožívat  

a ovládat (nikoli tlumit!!!) své emoce, jejich projevy navenek společensky přijatelným 

způsobem 

• Spolupráce: dítě se učí spolupracovat, domlouvat se, střídat se ve vedoucí roli, vnímat 

druhého, pozorovat a napodobovat, koordinuje mimické svaly, prožívá radost ze společné 

hry 
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