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Projekt:  PŘEDŠKOLÁK 

vzdělávací nabídka pro věkovou skupinu: 

5 – 6 let, odklad školní docházky  

ŠKOLKA        RODIČ 

DÍTĚ A JEHO TĚLO_________________________________________________ 

Hrubá motorika 
aneb rozvojem motoriky celého těla k lepšímu rozvoji řeči, psaní a myšlení 

 běhání, skákání (snožmo i na jedné noze) 

 pochodování 

 stoj na jedné noze 
stoj a chůze na špičkách 

 nízké překážky 
překračování, střídání nohou 
přeskoky, přeskoky snožmo 
podlézání 

 plazení, válení sudů, lezení na žebříku 

 házení a chytání míče, kopání do míče 

 trefování na cíl          
(do otvoru, kuželky, na trny)  

 tanečky a orientace v prostoru,  
točení, směr pohybu – dopředu, dozadu, 
rovně, vyhnout se, doleva, doprava 

 dřepy 

 zdravotní cviky 
protahovací, uvolňovací, vyrovnávací 

 procvičování plosky nohy 

 rozvoj a zdokonalování pohybů  
(nápodoba dospělého) 

 nácvik správného dýchání při fyzické 
námaze, dechová cvičení 

 relaxační cvičení 

 dětská jóga 

 motivační pomůcky: 
trampolínka, tunel, 
gymnastický míč, stuhy 
skupinové cvičení s padákem aj. 

 pohybové a hudebně-pohybové hry 

 plavání, aktivity na sněhu, koloběžka 

 správné držení těla 

 řešit ploché nohy (a vhodnou obuv) 

 dodávat sebevědomí na dětském hřišti 

 podporovat dítě v přirozeném pohybu 
na čerstvém vzduchu, trénování delší chůze: 
rodinné výlety, vycházky do lesa 

 hry – panák, skákání přes gumu,  
přeskoky a probíhaná lanem, obruč 

 rodinné aktivity typu bazén,  
odrážedla a koloběžky, jízda na kole,  
pouštění draka, 
sněhulák, lopatování, sáňkování, lyžování 

 výhody domácích podmínek:  
rodič – dítě, jeden na jednoho 

 posilování vztahu, společné zážitky 

 sportovní kroužky  
(rozvoj sociální oblasti, nové kolektivy) 

 vždy poskytnout dítěti dostatek odpočinku, 
vhodná matrace na spaní 

 v případě různých zdravotních problémů 
návštěva ortopedie, rehabilitace, hipoterapie, 
canisterapie, neurovývojové terapie apod. 
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Jemná motorika

 stříhání nůžkami 
po čáře, obrysy 

proužky bez pomocné linky 

 lepení 

 muchlání, trhání, skládání papíru 

 modelování, keramická hlína 

 krájení 

 puzzle, montážní stavebnice, Lego, stavby 

 zatloukání kladívkem 

 provlékací obrázky 

 pinzeta a kolíček – přenášení věcí 

 drobné ruční práce 
korálky, šroubky, třídění  

 zapínání, rozepínání 
knoflíky, zip, suchý zip 
uzlování, zavazování tkaničky 

 rozlišovat hmatem tvary a materiály 
doma i v přírodě 

 pískovnice se sypkým materiálem 
tekutý písek, krupice, kamínky, zrní… 

 přelévání, drobné předměty ve vodě 

 luskání prstů 

 roztáčení káči 

 hmatové balónky  
(různé materiály v balónku např. hrách, rýže..) 
 

 

 

 vystřihávání obrázků 
časopisy, katalogy, vlastní náměty 

 tvořivé hry v písku (např. u moře) 
sbírání kamínků, přírodní mozaiky 

 praktické činnosti doma 
otevírat / zavírat zubní pastu, víčka PET lahve, 

otevírání dveří klíčem 

 vést k samostatnosti při oblékání  
a upravování svého zevnějšku 
knoflíky na svetru 
knoflík a zip na kalhotech 
zavázat šálu… 
trénovat uzly a kličky, liščí smyčky 

 pomáhat doma, drobné práce 
šroubovat, kolíčky na prádlo,  
převracení ponožek 
pomoc v kuchyni – míchání, válení, 
vykrajování, utírat nádobí, úklid hraček 

 Na Popelku – třídění luštěnin 

 hra Kámen - nůžky - papír 

 navlékání korálků, zažehlovací korálky 
pletení jednoduchých náramků  
(např. gumičkování) 
přišít velký knoflík, dětské vyšívání 

 domácí modelovací hmoty 
komerční lákavé plastelíny  

 Lego, Kapla 
 

 

Orofacionální motorika 
procvičování mluvidel a obličejových svalů  

 jazykem pohyby do všech stran 
dotyk jazykem na koutky, zuby, 
vyplazování  

 olíznout se, našpulit rty, nafouknout tváře, 
jazykem střídavě boule ve tváři 

 zívání, „indián“, „čert“ 

 trénink emocí – mračení, údiv, úsměv 

 dýchat nosem a klidová poloha jazyka 
za zuby na spodním patře 

 jógová cvičení, dech. a relaxace 

 individuální logopedická péče 
 

 na doporučení učitelky  
návštěvy klinického logopeda  

 lízání zmrzliny, lízátka 
foukání brčkem, bublifuk,  
do peříček, na proužek papíru,  
do pingpongového míčku na cíl 

 napodobování zvuků zvířat, 
dopravních prostředků  

 posílání pusinek 

 podporovat dýchání nosem 
(dýchání ústy podporuje špatné 
postavení jazyka  a zvětšování mandlí) 
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Grafomotorika 
úzce spojena s jemnou motorikou

JAK:  

 správný špetkový úchop  

 uvolněná a správně postavená ruka 

 posed a vzdálenost těla od plochy 

CO:  

 kresba postavy – odpovídající 
všechny části těla a obličeje  
detaily, prsty apod. 

 kresba: sluníčko,  auto,  dům, strom, zvíře 

 vybarvovat už většinou bez přetahování, 
obtahovat tvary, překreslit dle předlohy 
(křížek, trojúhelník, čtverec..) 

 ovládat rozličné výtvarné pomůcky 
měkká silná tužka, pastelky, štětec, fixy, 
pastelky, prstové barvy 

 nápodoba velkých tiskacích písmen 

 jednotažky (obrázky jedním tahem) 

 labyrinty  
s hračkou – jezdit např. autíčkem 
s tužkou 
 

Základní grafoprvky: 

 čáry – svislé, vodorovné, 
kruhy, klubíčka, oblouky – horní, dolní, 
vlnovky, smyčky, zátrhy, křížky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 rozvojem hrubé motoriky pomáháme 
zároveň psaní 

 uvolnění ramene, lokte, zápěstí 

 stůl a židle pro předškoláka 
odpovídající velikosti dítěte 

 správný úchop fixovat a opravovat, 
kdykoliv dítě kreslí 
(po správném nácviku stačí upozorňovat 
jedním slovem např. prsty, tužka…) 

 oprava úchopu i u jídla 

 podpora volné kresby a tvoření 
zážitky z výletu – deníček, pohlednice,  
obrázky pro prarodiče… 

 vlastní jméno – podpis tiskace 

 grafomotorické pracovní listy, sešity  
hádanky, bludiště, omalovánky 

 využívat ergonomické pomůcky 
(trojhranné pastelky aj.) 

 grafomotorické kurzy pro předškoláky 

 přípravné kurzy při ZŠ  
(vhodné i ze sociálního hlediska) 
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 pravá 

 

 

 

 

 

 

 

   postavení prstů 

 

 

 

 

 

 

 

levá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správný špetkový úchop: 

 

Špetkového úchopu se účastní tři prsty.  
Palec a ukazováček jsou bříšky prstů proti 
sobě a prostředníček hranou bříška podpírá 
psací náčiní zespodu. Prsteníček a malíček 
jsou přitisknuté k prostředníčku, dlaň musí 
zůstat volná. Tento úchop je pro ruku 
nejpřirozenější a nejefektivnější z hlediska 
pohybu. Všechny ostatní úchopy znesnadňují 
grafický projev.  
Snažíme se, aby přítlak na tužku byl přiměřený 
(ruka uvolněná, ale ne příliš). 
Konec tužky směřuje k paži, „nelítá“ během 
psaní různými směry. 
 

Další tipy nácviku: 

Letadlo – uvědomění si třetího prstu, na kterém 

tužka leží, první a druhý prst jsou „křídla“ 

 

Dalekohled – „koukání do dalekohledu“. 

Postavení dlaně zůstává, ruka je přiměřeně 

uvolněná, dítěti odsuňte  ukazovák, nasazení tužky 

na třetí prst a ohyb mezi palcem a ukazovákem, 

zapojení ukazováku a palce. 

 

Postýlka – další slovní pomůcka 

Tužku pohoupeme na ohybu mezi palcem 

a ukazovákem a jde spinkat na třetí prst. 

Nahoru na tužku dáme polštářek (ukazovák) 

a dolů přikryjeme peřinkou (palcem).  

 

 

 

 

 

 

 

         letadlo 

                

             dalekohled
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Zraková percepce 
 

rozlišování 
 

 barvy – základní i doplňkové 

 předměty nebo obrázky podle velikosti 

stupňování – malý, menší, nejmenší 

 třídění dle tvaru  
kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 

 podle materiálu – kov, sklo, látka… 

 orientace na ploše a prostoru 

‒ nahoře, dole, vpředu, vzadu,  

‒ nad, pod, na , do, v  

‒ vedle, před, za 

‒ první, poslední 

‒ uprostřed, mezi 

‒ vpravo, vlevo 

 fixace směru pohybu očí 
zleva doprav 
odshora dolů 
 
figura a pozadí 
 

 vyhledat v množství konkrétní věc, obrázek 

 rozlišit překrývané tvary 

 tvary na odlišném, jinak barevném pozadí 

 tvary stejné, podobné, odlišné, stranově 
obrácené (diferenciace) 

 stínové obrázky 

 číst si spolu pohádky – ukazovat prstem,  
kde táta právě čte 

 doplňovací obrázkové pohádky  
tzv. malované čtení 

 komiksy 

 hledání rozdílů na dvojici obrázků 

 pexesa 

 karetní hry Prší, Černý Petr, kvarteta 

 procvičování na předmětech okolo nás (doma, v 
přírodě, během cestování…) 

 hra Vidím… 

 hra Čáp ztratil čepičku,  
měla barvu barvičku… 

 domácí stínové divadélko 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zraková paměť 
 nakreslit jednoduché obrázky dle předlohy 

 půlené obrázky 

 řadit předměty, obrázky 
ukázat, schovat, dítě řadí dle paměti 

 fixace číselných hodnot na kostce 
 
 
 
 
 

 hry Co se změnilo…?  
…na kamarádovi, na stole, v místnosti… 

 Kimovy hry 
Ukázat předměty (5-10) po dobu cca 1 
minuty, schovat a vyřadit jednu věc,  
znovu ukázat a dítě má určit,  
která věc se vyřadila 

 společenské hry s kostkou

 

Zraková analýza - syntéza 

 složit předměty a obrázky – puzzle a kubusy 
(= klasické obrázkové kostky) 

 stavebnice  
skládání dle vlastní fantazie 
stavba podle předlohy  

 překreslování bodů 

 překreslování obrázků ze sítě  

 dokreslit, dohledat, dolepit část obrázku 

 rozstříhat pohlednice a složit 

 DUPLO, Lego – dle návodu i volně 

 Tetris 

 Piškvorky (tři na tři) 
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Sluchová oblast 

 sluchová orientace 
určit zdroj sluchu, směr pohybu 
a přibližnou vzdálenost  
(míč, rolnička, letadlo, sanitka) 

 vnímání zvuků 
rozpoznat zvířata 
dopravní prostředky 
přírodu (vítr, déšť…) 
hudební nástroje 

 opakovat šeptaná slova 

 příjemné, nepříjemné zvuky  
(vyjádřit se) 

 poslouchat vyprávění, čtení, zpívání 

 reprodukce písní, části melodie 

 poznat písně dle melodie 

 rozlišit výšky – vysoko, hluboko 

 rozlišit dvojice slov 
rok–rak, duben–buben,  

pes–pec, lup–dup … 

i nesmyslné   např. tukl–hukl 

 délka samohlásek  a–á 

 měkké, tvrdé slabiky   ti–ty, di–dy 

 analýza – syntéza 
slovo na slabiky, vytleskat (pohyb brady) 
pojmenovat hlásky na začátku, na konci slova 
rozkládat/skládat krátká slova na hlásky  

např.  p–e–s,  v–o–d–a 

 sluchová paměť 
pamatovat si delší větu  
řada nesouvisejících slov 4-6 
báseň alespoň 4 verše 
píseň, pořekadlo 

 rytmizace 
na tělo, tleskání, dupání 
s nástrojem – dřívka, bubny 

 rýmy – napodobuje, pozná, jestli se rýmuje 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 na procházce naslouchat zvukům přírody 
a okolí, popisovat, co se děje 
(různé druhy zpěvu ptáků,  
stroje, dopravní prostředky) 

 hra Slovní fotbal  
(návaznost slov podle prvního  
a posledního písmene / poslední slabiky) 

 hra Asociace 
návaznost vždy dvou posledních slov  
např. strom – vysoký – komín – čáp 

          – žába – zelená – tráva – ovce… 

 čtení pohádek 
(střídat členy rodiny,  
 dítě může porovnat styly přednesu) 

 poslech pohádek na CD  

 relaxační hudba 

 zpívat si doma, na výletě 

 rozmanitost stylu – lidové, folk,              
dětské moderní 

 písně u táboráku 

 hudební hádanky (lalala, pískání) 

 podpora ve hře na hudební nástroj 

 návštěva hudebních koncertů, muzikály 
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DÍTĚ A SVĚT _____________________________________________________________________ 

 dostatečná slovní zásoba 
pojmenovat většinu věcí v jeho okolí 
rozvíjet pasivní slovník 

 pojmenovat skupiny věcí 
zařadit věci do skupin  
(ovoce, zelenina, nábytek, povolání) 

 zná základní barvy, geometrické tvary 

 umí napsat své jméno hůlkovým písmem 

 protiklady, vztahy 

 logický úsudek – co se stane, když … (rozliji 
pití) 

 co je dobře, co je špatně (pravda/lež) 

 orientace v prostředí – blízko, daleko 

 orientace v čase – představa o čase 
dny v týdnu, roční období 
ráno, večer, včera, dnes, zítra  
měsíc svého narození 

 pochopit vtip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpovídat dítěti na všetečné otázky 

 vést dítě k diskuzi otevřenými otázkami 
řešení problémů, ale i plánování  
např. jídlo, výlety  
řešení nechat na dítěti 
(Jak bys to udělal? Co si myslíš ty?) 

 rozhovory o prožitém dnu dítěte 
(s čím/s kým si hrály, co viděly…) 

 rozhovory nad knihami 

 pěstovat humor a nadsázku  
(zdrobněliny, nová slova např.  
Řekni jinak kočka - kočička, kóča, číča, 
míca…) 

 rozmanitost v kulturních aktivitách 
divadlo, muzeum, sportoviště, nakupování 
(upevňování typického a správné chování 
dle prostředí a situace) 

 finanční gramotnost – vědět, kde se berou 
peníze 

 média – regulovat množství a výběr pořadů 
a zábavy 

 komentáře k dějům a situacím, které dítě 
nechápe, podávat zjednodušeně, ale 
pravdivě  

 podporovat pobyt venku a fyzickou aktivitu 
dětská hřiště, výlety do přírody, práce 
na zahrádce  

 využít jakoukoliv příležitost k prozkoumávání 
různých druhů materiálů 

 pohyb dítěte ve městě 
bezpečné chování ve veřejné dopravě 

 znát svou adresu 

 seznamování s ČR jako s celkem 
okolí domu, školky, město, stát 

 při zahraniční dovolené –  poznávat 
odlišnosti kultury 

 přírodní zákony – roční období, den/noc 

 správný příklad pro ekologické chování – 
třídit společně odpad, ochrana přírody 
(pozorovat, neničit, vysvětlovat) 

 péče o domácí zvíře

 



ŠKOLKA                         RODIČ 
 

8 
 

Paměť 

 více pokynů na jednou 2–3 

 básničky alespoň 4 verše 

 lidové písně  

 poslech a následné vyprávění 
 
 

 

 

 

 

 zážitky ze školky, z celého dne, plánování 
(jídlo, výlety) 

 trénovat dlouhodobou paměť  
(kde jsme byli, co jsme tam dělali) 
prohlížení fotek 

 opakovat básničky, písničky 

 vysvětlování nových pojmů 

 využívání dětských encyklopedií i vzdělávacích 
programů a aplikací

 
 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA______________________________________________________________ 

Jazyk a řeč 

 všechny hlásky správně vyvozené 
srozumitelná výslovnost 

 práce s dechem při řeči 

 rozumí většině slov 

 reaguje dle pokynu dospělého 

 používá rozvité věty 

 homonyma  

 antonyma (malý x velký, den x noc) 

 vyjádří a zformuluje myšlenku 

 vypráví krátký příběh 

 gramaticky správná stylizace slov 

 dramatizace pohádky 

 dokončí příběh 

 komunitní kruh  

 práce s obrázky – serialita 

 dějová a časová posloupnost 
 
 
 
 

 

 

 viz sluchová oblast 

 používat tzv. otevřené otázky, na které je 
rozvinutá odpověď 
(Na uzavřenou otázku dítě odpoví ANO/NE.) 
 

 vyprávění prožitků, komentování situací, 
postupu činností (při vaření, zahradničení, 
domácí práce) 

 čtení, prohlížení, vyprávění pohádek 

 společné zpívání písniček, rytmizace 

 sledování filmů a následné vyprávění 
o obsahu 

 vyprávění vtipů (i obrázkové) 

 potíže s výslovností nebo komunikací vůbec 
– vyhledat logopeda 
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Sociální oblast 

 odpoutat se od rodiny, od maminky 
podřídit se autoritě (rodič, učitel) 
dodržovat základní pravidla společenského 
chování – pozdravit, oslovit, požádat, 
poděkovat 

 chovat se vhodně v různých situacích 
(při jídle, u lékaře, v divadle…) 

 dokáže vyjádřit souhlas – nesouhlas 

 udržuje při hovoru oční kontakt 

 dokáže požádat o pomoc nebo ji sám nabídne 

 vykání cizím dospělým 

 rozvíjení empatie 

 zvyšování pocitu sebevědomí, sebedůvěry a 
sebehodnocení 

 přiměřené chování doma i na veřejnosti  

 dodržuje dohodnutá třídní pravidla 

 dodržuje pravidla při hrách  

 umí popsat své emoce a snaží se je zvládat 
šťastný, rozzlobený, smutný… 

 samostatnost při hygieně (wc, mytí, smrkání) 

 sebeobsluha – oblékání (sám se oblékne, 
obuje – knoflíky, zip, případně tkaničky) 

 stolování 
jí příborem, umí si nalít pití, uklidit ze stolu 

 udržuje pořádek – pracovní místo, hračky, 
šatna 

 řekne svůj názor, splní úkol, vyřídí vzkaz 
(sebevědomí, samostatnost) 

 rozvíjí námětové hry Na něco…Na lékaře…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dbát na pravidla slušného chování  
vykání, požádat, poděkovat 
říkat si, v jakých situacích zdravíme cizí lidi 

 být dítěti vzorem chování ve společnosti 

 být „čitelní“ pro dítě – slovní projevy 
provázet mimikou i popisem emocí 

 podporovat samostatnost při sebeobsluze 
a hygieně 

 podpora při stolování, čistota, příbory 

 návštěva restaurace, společné návštěvy 
kulturních a společenských akcí 

 vytváření společných kompromisů 
rozlišovat situace můžu/musím 
společné plánování (jídlo, výlet) 

 podpořit dítě v sebehodnocení 
Co se ti dnes povedlo, z čeho máš radost?  

 podporovat dítě v samostatnosti 
při konfrontaci s druhou osobou – 
seznamování, půjčování, telefonování 

 chválit dítě za to, co může ovlivnit, drobné 
úspěchy, žádané sociální chování  
(Tohle jsi vymyslel dobře.  
 Ty jsi hodný, že jsi mu to půjčil.) 

 společenské hry – zvládat prohru 

 podporovat v dítěti dobrodružství, odvahu 
hry s plněním úkolů (stopovaná…) 



ŠKOLKA                         RODIČ 
 

10 
 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ___________________________________________________________

 zapojuje se mezi ostatní děti a spolupracuje 

 nebojí se 

 chová se přátelsky 

 respektuje autority a starší lidi 

 umí navázat nový kontakt 
Jak se jmenuješ? 

 dělí se o věci 

 je trpělivý, umí počkat 

 dokončuje svoji práci 

 pomáhá druhým, pečuje o slabší 

 neskáče do řeči, vyslechne druhého 

 vyrovnává se s neúspěchem  

 vyjádří nespokojenost s chováním druhého 
vůči své osobě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dávat dětem příležitost rozdělit se 
se sourozencem, kamarádem, rodičem 
o hračku nebo sladkost 

 vést děti k dodržování společenských 
návyků neskákat do řeči, být zdvořilý – 
poprosit, poděkovat, omluvit se, vykat 
dospělému 

 poznávat rodinné společenské vazby  
(ne každá osoba je teta) 
příbuzní babička – maminka 
soused, kamarádi 

 podpora v zodpovědnosti  
hlídat si svoje věci, znát svoje věci  
(společně ukládáte, podpis, značka) 

 dávat dětem jednoduché úkoly 

 empatie 
vymyslet dárek pro člena rodiny, kamaráda – 
povídat si o tom, co by mu udělalo radost 
(nakreslit obrázek…) 

 povídat si o tom, proč potřebují slabší, mladší 
nebo naopak staří lidé pomáhat (dojedeme 
babičce na nákup nebo pomůžeme uklidit, 
sourozenci miminku podáme hračku, dudlík, 
mamince pomáháme při úklidu atd.) 

 hrát společenské hry s celou rodinou 

 povídat si s dětmi o emocích, které prožívají 
(proč je dítě smutné), vytvářet důvěrný vztah, 
nezlehčovat pocity dětí 

 při rozhovoru dbát na oční kontakt s dítětem 

dávat příležitost formou her, soutěží a nečekaných 

nehod vyrovnat se s neúspěchem (prohra ve hře, 

závodu, pád zmrzliny na zem) a snažit se zpracovat 

/ ovládnout emoce  

 podpora ve vztahu k živým bytostem zvířata, 
květiny.. 

 vést děti, aby neubližovaly slabším (co sám 
nechceš, nečiň jinému) 


