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Myšlení předškoláka ještě hodně 
egocentrické. Nechápe, že druzí 

lidé mají svůj vlastní úhel pohledu, 
odlišný od jeho. 

Malý tyran I Předškolák stále ještě 
potřebuje matčino objetí, 
které uspokojuje potřebu 
bezpečí a od obou rodičů 
základní důvěru, aby mohl 
později důvěřovat druhým 

lidem a rozvíjet 
sebedůvěru. Ovšem musí 

ze strany rodičů zažít i 
vymezení hranic vznikající 

panovačnosti, tedy poznat 
pevný postoj, právě proto, 

aby jednou mohlo 
rozvinout vlastní vnitřní 

pevný postoj. 



Výchova - nevýchova s větším 
mírou svobody a menší mírou 

zodpovědnosti není dobrá! 
Volně podle Radkin Honzák - Psychosomatická prvouka 

Malý tyran II

Ponechte dítěti vlastní aktivitu a 
iniciativu v dobývání okolního 

světa a na druhé straně mu právě v 
této době dáte šance se vyrovnat 

se smysluplně stanovenými 
omezeními. 
Volně podle Jiřina Prekopová - Malý tyran 



NE! Bezmezně tolerantní výchově 

Děti, ale i vy dospělí potřebujete 
čas od času připomenout, že 

utrpení je součástí lidské existence 
a není možné před ním utíkat. Bez 

prožitku utrpení se ho nikdy 
nenaučíte sdílet s druhými. To se 
odrazí i v nedostatku opravdové 

lásky. Děti nemohou mít bezmezně 
tolerantní výchovu… 

Volně podle Pavel Kolář – Labyrint pohybu 



Děti přijímají vaše pravidla a 
vzory chování a napodobují 
vás, začínají chápat výčitky 

svědomí a pocit viny. Dítě si již 
všímá toho, že „svědomí 

k němu mluví“, i když se stalo 
něco, co nikdo jiný neviděl.  

Sebevědomí a svědomí  



Sebevědomí a svědomí  
Dítě si utváří model chování 
spíš podle toho, co děláte a 

jak to děláte, než podle toho, 
co říkáte. 

Umožněte dítěti, aby bylo 
svědkem vašeho mravního 

jednání a rozhodování. 
Charakter dítěte vychováváte 

nejvíce při zvládání 
vyhrocených a kritických 

situací, jichž je dítě svědkem. 



Základní potřebou předškoláka je 
pohyb, radost: 

období “hraní si” 

Pocit uspokojení nad vlastním 
výkonem je nadřazen všem ostatním 

pocitům a výsledkům … 



Hraní si je nejvýznamnějším učebním 
postupem, protože děti jsou zaujaté hrou, 
prodlužuje se doba jejich činnosti a tedy 

počet opakování dovedností, které dětskou 
hrou učíme a zdokonalujeme.  

Podle Procházka - Plachý 



Vážení dospělí! Umírněte své ctižádosti, 
které často ženou děti k předčasné 
honbě za výsledky. Chcete někdy 

vyhrávat víc než děti, ale do tohoto 
období výsledky patří pouze jako 

kolorit, nikoliv prostředek srovnávání, či 
dokonce jakési osobnostní hierarchie. 

Vy, ambiciózní rodiče někdy bohužel 
nakazíte dítě pocitem „život je boj“. 
Jenomže život je také láska! Modely 

soupeření i spolupráce a jejich 
rovnováha se rodí již v tomto období.  



Osvojení pohybu 
předchází představa  

o jeho provedení! 

Ukázka je nejúčinnějším 
prostředkem pro vytvoření 

představy pohybu 

Slovo není ideálním 
prostředkem pro 

vytvoření představy 
pohybu: míří do 

vědomí, ale 
zautomatizovaný 

pohyb ovládá 
podvědomí! 

Při neúčinnosti ukázky či vysvětlení, 
vytváříme představy prostřednictvím 

pohybového zážitku. 



Pohyb při hře se spojuje s herním 
 vnímáním. 



Podpora rozvoje mozku a jeho funkcí, 
koordinace, sociálních dovedností, 

motorických dovedností, emočního rozvoje … 

Význam fyzické aktivity  

Budování sebevědomí a pozitivního 
sebe-ocenění. 

Vybudování silné kostry a svalů, zlepšení flexibility, 
rozvoj správného držení těla a rovnováhy. 

Zlepšení kondice a zkvalitnění spánku. 



Tříleté dítě Čtyřleté dítě Pětileté dítě Šestileté dítě

Chůze neohrabaná Přibližuje se vyspělé chůzi, Opačné  souhyby 
paží s dolními končetinami je pozorovatelné u 
poloviny dětí. Dítě nenašlapuje dříve patou 
než špičkou nohy, nýbrž na celé chodidlo.

U pětiletých nabývá chůze větší elegance a 
úspornosti.…

blíží se chůzi dospělých.… Chlapecký krok je ovšem 
krátký a nabývá rovnoměrnosti a automatičnosti. 
Koordinace pohybů se již vyskytuje u většiny dětí. 
Dívčí chůze – má krok ještě krátší, pružný, v bocích 
kroutivý, pečlivý a strojený. Souhyb paží je omezený.

seskočí z výšky 15 až 20 cm seskočí z výšky 45 cm … seskočí z výšky 75 cm …

Do dálky skáče obyčejně oběma nohama na 
vzdálenost 30 centimetrů

Do dálky odrazem jednou nohou skáče 40 cm Do dálky odrazem jednou nohou skáče 60 cm Do dálky odrazem jednou nohou s rozběhem 
skáče 100 cm

Dokáže stát na jedné noze  5 až 8 vteřin Vydrží stát 10 vteřin na špičkách prstů obou 
nohou a umí chodit po špičkách 3 m, aniž 
nešlápne na paty.

Střídavě dokáže stát 10 vteřin na špičkách 
prstů na levé a na pravé noze…

Skáče po jedné noze, umí přejít povýšeném 
prkně širokém 10 cm

Chodí po schodech nahoru i dolů střídavým 
krokem jako po rovině.

… Vylézá snadno na žebřík, střídajíc levou nohu s 
pravou, přelézá překážky, vylézá na stromy s 
nízkým kmenem a přeskakuje překážky větší 
nežli 60 cm.



INICIATIVA 
Živelnou potřebou je slast z pohybu, smyslová 

tělesná radost zdravého dítěte, možnost zaútočit: 
poprat se, rámusit ... Vnutit druhým svou vůli a také 
proniknout k jádru problému.  Podnikavost, smělá 
průbojnost, ono energické „jít na věc“, riskovat a 

dobývat. 

VINA 
… při nezdaru prožívá dítě pocit viny a 

úzkosti,  
nevyužití šance tohoto odbobí znamená 

“zabitou spontaneitu” 

vs. 



S kým si nejraději povídáš? 1999 2008-2010
táta a máma 26 % 23 %
sourozenci 15 % 10 %
učitelka 12 % 4 %
kamarád(ka) 27 % 39 %
všemi 3 % 0 %
babička, děda 9 % 9 %
televize 3 % 1 %
počítač 0 % 6 %
mobilní telefon 0 % 4 %
vůbec si nepovídám 4 % 3 %
hračka 1 % 1 %

Vážení rodiče! Osobní komunikace ubývá, a 
dokonce i v rodině začíná být obsahově 

chudá. Jste sice pracovně vytíženi, doba si to 
žádá, ale hrozí, že společně prožitý čas začíná 
být „přežitkem“, a to je nebezpečné. Vždyť 

přeci společně prožité chvíle ovlivňují 
emocionální vývoj dítěte. 



INICIATIVA VINA vs. 

Děti z předcházející generace 
nedostávali na zadek z „nelásky“, 

ale naopak z lásky. Byla to 
láskyplná žlutá karta, nikoli projev 

rodičovské agrese. 



INICIATIVA VINA vs. 

Příliš citlivé svědomí „bičované tlakem 
okolí“ může podlomit přirozenou 

iniciativu dítěte.  Jde o to, aby konflikt 
mezi iniciativou a vinou končil 

upevněním, povzbuzením iniciativy. 



Rozvíjejte u dětí zárodky míčové 
gramotnosti – „kamarád se všemi míči“. 

Dovednosti nechte projevovat i osvojovat 
především prostřednictvím hry. 

Předpoklady a výzvy 
V pohybu a ve hře 

Oceňujte skryté či zcela nezřetelné 
zárodky herního vnímání – odhad dráhy 

letu míče, atd. 

Pomozte dětem zbavit se strachů 
v oblasti fyzické i psychické oblasti - veďte 

je k životní otužilosti … 





Zbavit strachu z výšek Zbavit strachu z pádů Zbavit strachu z vody 



Zbavit strachu z vlastní nemotornosti Zbavit strachu ze zesměšnění 

Zabránit pocitu z osamocení 



Respektuje, že dítě se identifikuje 
především s vámi, rodiči (vyžaduje stále 
vaši alespoň pasivní přítomnost) a citlivě 

mu pomozte k osamostatňování. 

Váš přílišný tlak na úspěch může způsobit 
dítěti pocit viny, nezapomeňte, že 

v dítěti se teprve rodí svědomí ovlivňující 
dětské rozhodování.  

Vnímejte s pochopením, a jenom do 
určité míry, že dítěti chybí silný pocit 

zodpovědnosti. 

Předpoklady a výzvy V rozvoji osobnosti 



Nenásilně pomáhejte dítěti rozeznávat roli 
spolupracovníka i roli soupeře. 

Podporujte u dítěte situační zkoušení 
různých rolí (na trenéra, na rodiče, 

populární nebo pohádkové bytosti). 

Respektujte, tzv. kognitivní egocentrismus, 
že dítě je schopno spolupracovat, ale 
spolupráce probíhá jako souběh dvou 

paralelních egocentrických linií:, tzn. „na 
svém písečku“). 

Fungování v kolektivu 

Dítě hledá kolektiv a bojuje o místo  
v něm. 

Předpoklady a výzvy 



Vážení rodiče!  

Dítě žije v této době téměř cele 
hrou, která je nejen jeho 

přítomným životem, nýbrž i jeho 
školou nervosvalové 

koordinace, obratnosti, 
rozumové bystrosti, 

společenského soužití i morálky. 
Hra v této době životním 

středem, avšak i 
spolutvořitelkou další 

ontogeneze … 


