
Rozvoj předškolních dovedností 
doporučení pro rodiče 

 
Hrubá motorika  

▪ podporovat přirozené pohybové aktivity (chůze, běh, přelézání, podlézání, 
přeskakování) 

▪ aktivity zaměřené na udržování rovnováhy (nerovný terén, schody, prolézačky, 
skákání po jedné noze, skákání panáka, pomůcky typu balanční deska, hawerboard, 
aj.) 

▪ hry s míčem (házení obouručně, jednoručně, na cíl, aj.) 
▪ běžné sportovní aktivity přiměřené věku (plavání, lyžování, jízda na kole, na 

koloběžce, bruslení, aj.) 
▪ podporovat sportovní a pohybové kroužky a zájmové aktivity  

 
Jemná motorika a vizuomotorika 

▪ běžné činnosti v doma (např. míchání, přesypávání, kolíčkování, zamykání, 
odemykání, mletí koření, šroubování, zatloukání, aj.) 

▪ sebeobslužné aktivity (svlékání a oblékání se, zapínání knoflíků, zipů, vázání tkaniček) 
▪ manipulační a společenské hry (třídění kostek, stavebnice, skládanky, puzzle, pexeso, 

domino, mikádo, aj.)  
▪ rukodělná a tvořivá činnost (malování, vybarvování, navlékání korálků, knoflíků, 

uzlování, modelování, stříhání a skládání papíru, aj.) 
 
Soustředění, propojování hemisfér 

▪ Křížové pohyby 
Loket levé ruky se dotkne kolena pravé nohy, loket pravé ruky se dotkne kolena levé 
nohy. Procvičujeme denně, sérii opakujeme desetkrát, motivujeme např. písničkou, 
říkankou, apod. 
Po zvládnutí můžeme kombinovat se stejnosměrnými pohyby (stejná ruka, stejná 
noha, křížení – vymyslíme vlastní sérii pro opakování, končíme však křížením). 
 

▪ Ležatá osmička 
Tužkou, pastelkou, křídou nakreslíme co největší ležatou osmičku na velkoformátový 
papír, na tabuli, na chodník, apod. Obtahujeme v sériích: 
Pětkrát pravou rukou, začínáme vždy od středu, stojíme ve středu křížení, oči sledují 
pohyb ruky. Poté pětkrát levou rukou; poté oběma rukama v jednom směru; dále 
oběma rukama v protichůdných směrech. 
 

▪ Obouruční malování 
V každé ruce máme jednu pastelku/tužku. Oběma rukama současně malujeme 
shodný tvar, symbol, obrázek (začínáme jednoduchými tvary a obrazci). Jestliže to 
nejde současně, tolerujeme kreslení nejprve jednou, poté druhou rukou. 
 
 
 

 



Grafomotorika  
▪ Dbáme na správný úchop tužky, správné postavení ruky (pokud kreslíme v sedě, je 

důležitý také posez a držení těla), podporujeme uvolněný a plynulý pohyb tužky po 
podložce.  

▪ Vhodné jsou trojhranné tužky a pastelky; je možné používat speciální násadky na 
tužky (běžně k dostání v obchodech). 

▪ volné kreslení a překreslování, dokreslování, obtažky, jednotažky, spojovačky, 
bludiště, vedení čáry mezi dvěma liniemi (autodráhy na chodníku, poté na papíře). 
Nejprve volíme velké plochy, poté zmenšujeme až do velikosti formátu A4.  

▪ Malujeme na papír dle instrukce (do pravého horního roku namaluj malé sluníčko, 
atd.) 

▪ Trénujeme základní prvky: rovná svislá a vodorovná čára, uzavřený kruh, horní a 
spodní oblouk, šikmé čáry vedené pomocí opěrných bodů,  

▪ Po zvládnutí zařazujme obtížnější prvky: spirála, šikmé čáry všemi směry, vlnovka, 
zuby, spojené horní oblouky, dolní oblouk 

▪ Po zvládnutí zařazujeme nejobtížnější prvky: horní a dolní smyčka, horní a spodní 
oblouk s vratným tahem 

 
Pracovní sešity k zakoupení v knihkupectvích nebo online: 
Co si tužky povídaly; Cviky pro uvolnění ruky; Cviky zábavné jednotažky; Čáry máry; 
Grafomotorika - slečno i kluku, rozcvičuj ruku; Kreslení před psaním; Mezi námi pastelkami; 
Na návštěvě u malíře; Rozcvičovací listy. 
 
Sluchové vnímání  

▪ rozpoznání předmětů podle zvuku, napodobení rytmu, naslouchání příběhu, hry na 
lokalizaci zvuku, tichá pošta, slovní fotbal, převyprávění, aj. 

▪ písničky, básničky, říkadla, rytmizace slov, rozpočitadla, roztleskávání slov na slabiky a 
určení jejich počtu, třídění slov podle počtu slabik, dále určení první a poslední slabiky 
ve slově 

▪ rýmování – doplnění rýmu, vymýšlení rýmů, posuzování zda se slova rýmují, vyhledat 
rýmující se slovo; z výběru slov určit jedno, které se nerýmuje 

▪ rozlišování hlásek; určit první hlásku ve slově; detektiv: hledat hlásku ve slově (žába – 
je tam hláska Ž nebo není?); rozlišit slovo začínající na jinou hlásku než ostatní; najít 
dvojice slov začínající stejnou hláskou; hádanky typu začíná to na Ž a skáče to; po 
zvládnutí rozlišení první hlásky přejít k rozlišování poslední hlásky ve slově 

▪ rozlišování podobně znějících slov s obrázky (např. lyže-líže, vila-víla)  
Pomůcky:  
Běžné věci doma; xylofon, paličky, kladívka, bubínky, aj. Dále „Pavučinka“ -  Sluchové 
vnímání http://www.tobias-ucebnice.cz/pavucinka-sluchove-vnimani-interaktivni-ucebnice-
ke-stazenim, Bednářová J.: Sluchové vnímání, hra Zábavné hlásky. www.kaminet.cz; 
www.radiojunior.cz; www.vcelka.cz 
 
Zrakové vnímání   

▪ porovnávání obrázků (předmětů), hry typu „co se změnilo“, najdi rozdíly, aj. 
▪ hry a pracovní listy zaměřené na zrakové rozlišování (k dostání v knihkupectvích nebo 

online) – rozlišování obrázků v řadě, hledání obrázku lišícího se detailem, odlišení 

http://www.kaminet.cz/
http://www.radiojunior.cz/
http://www.vcelka.cz/


shodných a neshodných dvojic, odlišení obrázku v řadě lišícího se polohou 
nahoře/dole, vpravo/vlevo, apod. 

▪ rozlišení části a celku - skládat rozstříhané obrázky; doplňování chybějících částí v 
obrázku, hledání prvku ve změti čar/obrazců; puzzle; tangramy, apod. 

▪ rozvíjet zrakovou paměť (Kimovy hry, pexeso, Dobble, co chybí/co se změnilo, 
obrázky v řadě, aj.) 

 
Prostorové vnímání 

▪ trénovat pokud možno s pohybem vlastního těla, předmětů (poté pouze na papíře) 
nahoře/dole; níže/výše; předložkové vazby na, do, v 

▪ dále vpředu/vzadu; předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi; daleko/blízko 
▪ vpravo/vlevo na vlastním těle, v prostoru, na obrázcích; postupně přidávat dvě 

kritéria, např. vpravo nahoře, vlevo dole, atd. 
▪ řadit předměty podle kriteria, používat pojmy první, poslední, uprostřed, prostřední, 

předposlední, hned před, hned za;  
▪ při prohlížení, jmenování, počítání, řazení obrázků – vždy postupovat zleva doprava, 

(fixovat směr pozdějšího čtení a psaní) 
▪ podporovat dítě v orientaci v okolí, zachycovat a zapamatovávat si orientační body 

známých cest (např. cestu do mateřské školy apod.) 
▪ hry: Paměť 3D, Digit, Ubongo junior, skákání panáka, Kuba řekl, aj. 

 
Základní matematické představy 

▪ porovnávat, třídit, upevňovat pojmy malý/velký, menší/větší; nízký/vysoký, 
nižší/vyšší; krátký/dlouhý, kratší/delší; úzký/široký, užší/širší; pojem stejně, 
málo/hodně, méně/více – při výrazném rozdílu; méně/více, stejně – při odlišné 
velikosti a uspořádání prvků; počet o jeden více, méně.  

▪ řadit prvky podle velikosti 
▪ třídit předměty podle druhu, barvy, velikosti, tvaru; postupně přidávat třídění podle 

dvou a více kritérií  
▪ upevňovat představu množství – upevnit znalost číselné řady, spočítat prvky ve 

skupině, vytvořit skupinu s daným množstvím prvků, udržet po nějakou dobu 
představu počtu, množství, zaměřit se na dopočet prvků (kolik předmětů chybí – tzv. 
knoflíková házená, kdy se např. hodí na krabičku několika knoflíky, krabička se 
zakryje, seberou se knoflíky padnuvší mimo krabičku a dopočítává se, kolik je knoflíků 
v krabičce – nácvik rozkladu čísla)  

▪ upevnit znalost názvů základních geometrických tvarů  
▪ hry: Člověče, nezlob se, Kostky, Logo 4, Superfarmář, logické řady, hry venku, aj. 

 
Komunikační schopnosti 

▪ S dítětem komunikovat, vyprávět si, poslouchat, nechat prostor pro vyjádření 
▪ V případě potřeby zajistit logopedickou péči (ve spolupráci s logopedem se zaměřit 

na rozvoj oromotoriky, dechová a fonační cvičení, navození a upevnění správné 
výslovnosti) 

▪ Rozvíjet a obohacovat aktivní a pasivní slovní zásobu (používat k tomu názorný, 
obrazový materiál, pojmenovávat obrázky, předměty, činnosti, zážitky, pocity, 
formulovat myšlenky); vysvětlovat pojmy, vést dítě k jejich aktivnímu používání.  



▪ Číst pohádky, příběhy, ověřovat si porozumění, motivovat dítě k převyprávění nebo 
dovyprávění přečteného děje, k reprodukci básniček, říkanek, rozpočitadel, písniček. 

▪ Rozvíjet slovně logické myšlení – pracovat s nadřazenými a podřazenými pojmy jako 
např. hračky, ovoce, zelenina, oblečení, dopravní prostředky, nábytek, nádobí, 
nářadí…; s protiklady jako např. velký/malý, studený/teplý…; vést dítě k tomu, aby 
dokázalo vyjádřit, co dané slovo znamená (např. pomeranč, čepice, kolo…); co k sobě 
patří a proč (klíč-zámek); zda je určité tvrzení pravdivé (sůl je sladká, cukr je slaný…); 
hry se slovními hádankami…  

▪ rozvíjet tvarosloví a tvoření vět (všímat si, zda dítě spontánně užívá všechny slovní 
druhy, zda se vyjadřuje gramaticky obratně; dbát na správnou stavbu vět a souvětí, 
správné tvary podstatných a přídavných jmen v kontextu věty; procvičovat 
předložkové vazby, používání spojek, zvratných zájmen; tvoření jednotného a 
množného čísla (jeden medvěd, dva, hodně); tvoření přídavného jména (Jak říkáme 
oblečení na léto - Letní); tvoření zdrobnělin (velký dům – malý domeček); stupňování 
přídavných jmen (velké auto – větší auto – největší auto); do příběhu doplnit slovo ve 
správném tvaru; poznat nesprávně utvořenou větu (Pes má čtyři noha.); číst texty s 
obrázky – dítě doplní do věty slovo ve správném tvaru podle obrázku 

▪ podporovat sociální užití řeči (motivovat dítě k tomu, aby upřednostňovalo slovní 
formu kontaktu a řešení situací; dokázalo vyjádřit vlastní myšlenky, nápady, mínění; 
popsat situaci, událost; vyjádřit svoje pocity, prožitky; aby dokázalo zformulovat 
otázku a samostatně a smysluplně odpovědět na otázku; vést krátkou konverzaci a 
přitom dodržovat pravidla komunikace a společenského kontaktu (např. věnovat 
pozornost mluvícímu, počkat až domluví; umět požádat o pomoc, poprosit, 
poděkovat, pozdravit…); užívat prvky neverbální komunikace (otočit se k mluvícímu, 
navázat oční kontakt, reagovat přikývnutím, přitakáním…); zapamatovat si a předat 
krátký vzkaz; znát základní údaje (jméno, příjmení, věk, bydliště, jména rodičů, 
sourozenců, kamarádů, učitelek…) 

▪ Hry a náměty: 
Story cubes; Hádanky dráčka Fráčka; Nové hádanky dráčka Fráčka; Hádanky pro 
předškoláky od 5-6 let, nakl. Svojtka&Co.; 
knihy od Jiřího Žáčka – seznam zde: http://www.jirizacek.cz/knizky-pro-deti.html, 
Povídačky Kids http://www.chytrehrani.com/e-shop/rozvijime-logicke-
mysleni/povidacky-kids-10000047; www.mentem.cz 

 
Sociální dovednosti  

▪ Komunikujte s dětmi, nechte jim prostor vyjádřit se, ptát se, učte je vlastním 
příkladem, věnujte jim vlastní a stoprocentní pozornost 

▪ Podpořte setkávání s dětmi i dospělými, rozšiřujte okruh známých, osamostatňujte 
dítě - postupně posilovat schopnost větší část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo 
domov, přijímat autoritu dospělých, posílit schopnost odloučení od rodičů 

▪ postupně vést k větší schopnosti podřídit se formě práce ve skupině, plnit požadavky 
skupiny a kooperovat ve skupině; vést k samostatné činnosti bez neustálého se 
dožadování pozornosti dospělého; posílit schopnost samostatně řešit problém, který 
v průběhu práce nastane 

▪ posílit schopnost regulovat svoje přání, potřeby a chování; posílit schopnost odložit 
své přání, je-li to nutné nebo výhodné vzhledem k pozdějšímu cíli a vzdát se na čas 
svých osobních potřeb ve prospěch společných cílů 

http://www.chytrehrani.com/e-shop/rozvijime-logicke-mysleni/povidacky-kids-10000047
http://www.chytrehrani.com/e-shop/rozvijime-logicke-mysleni/povidacky-kids-10000047


▪ v rámci společných činností oceňovat a tím rozvíjet schopnost ovládat svou afektivitu 
např. v situacích, kdy dítě není úspěšné, prohrává nebo je kritizováno, posílit 
schopnost přiměřeně reagovat (častěji slovně, než např. výbuchem vzteku, pláčem), 
vést ke konstruktivnímu řešení problému 

▪ kompetence v kontaktu s dospělými osobami (odlišit kdy vykat, kdy tykat dospělému, 
bez upozornění pozdravit při setkání, poprosit při žádosti o věc nebo o pomoc, 
poděkovat, atd. 

 
Náměty:  
Ferda a jeho mouchy https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/hracky/emusaci/ 
Ferda v tom zase lítá https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/hracky/emusaci/ 
Pospíšilová, Z.: Už to zvládnu! Dětský pomocník pro každou situaci. Fragment, Praha 2008. 
 
Práceschopnost, pozornost  

▪ učte se respektovat pravidla, hranice a limity vlastní osoby, domácnosti, okolního 
světa, apod. 

▪ podporujte samostatnost – ukažte jak na to, nechtě dítě vyzkoušet a naučit se 
▪ zadávat drobné povinnosti (např. uklidit hračky, oblečení, pomáhat doma) a důsledně 

trvat na jejich plnění, průběžně kontrolovat a vždy poskytovat pozitivní zpětnou 
vazbu 

▪ probouzet zájem o různorodé činnosti se záměrem něco vytvořit (např. rukodělné a 
výtvarné činnosti) 

▪ nabízet didaktické (deskové) hry, které jsou nenásilným přechodem mezi spontánní 
hrou a činností úkolového typu a napomáhají dítěti rozlišovat mezi spontánní hrou a 
hrou s cílem; hrát společenské hry s pravidly, kdy se dítě učí přijímat určitou danost a 
vyrovnávat se s tím, že ne vždy se mu daří, že ne vždy vyhraje, že je třeba i přes 
nezdar vytrvat, že je třeba spolupracovat s ostatními, střídat se v řadě, brát ohled, 
domlouvat se. 

▪ při cílených činnostech v rámci předškolní přípravy zpočátku zadávat jednodušší 
úkoly, práci členit na kratší celky, jednotlivé kroky stručně a jasně vysvětlit (nejdřív to, 
potom to, nakonec…); motivovat k setrvání u činnosti a k dokončení práce 

▪ průběžně dávat zpětnou vazbu nejen o průběhu plnění úkolu, ale také o pozornosti a 
vynaloženém úsilí; náročnost úkolů zvyšovat postupně, prodlužovat dobu záměrné 
práce, ubírat případnou podporu, resp. zvyšovat samostatnost, motivovat ke kontrole 
vypracovaného úkolu 

 
Doporučení literatura obecně: 
Kutálková, D.: Jak připravit dítě do 1. třídy. Grada, Praha 2005. 
Doležalová, E.: Hry pro rodiče s dětmi. Grada, Praha 2005. 
Bednářová, J., Šmardová, V.: Školní zralost. Computer Press, 2010. 
Logico picollo: http://www.mutabene.cz/pro-ms/c-1180/ 
Pracovní sešity KuliFerda a jeho svět: http://kuliferda.raabe.cz/ 
http://www.kaminet.cz/napravy/napravy.php 
www.vcelka.cz 
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