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AKO ŠTRUKTUROVAŤ A EFEKTÍVNE VYUŽIŤ ČAS  

S PREDŠKOLÁKOM  
  

  

V súčasnej dobe prežívame obdobie, ktoré ešte nikto z nás nezažil. Celý svet bojuje s pandémiou 

nového koronavírusu. Zavreli sa školy aj predškolské zariadenia, viaceré  firmy a inštitúcie. Mnoho ľudí 

ostalo doma. Viacerí ľudia pracujú z domu a popritom musia    zvládnuť aj úlohy vychovávateľov  a učiteľov 

svojich detí.  Na túto situáciu nikto z nás nebol pripravený. Tento materiál ponúka niekoľko tipov pre rodičov 

predškolákov.  

Aj napriek súčasnému karanténnemu opatreniu, kedy deťom odpadáva rutinná návšteva škôlky a 

zaužívaných postupností, je vhodné deťom vytvoriť denný režim. Stanovený denný režim poskytuje dieťaťu 

pocit istoty. Dôležité je zaviesť orientačný čas   vstávania, vyhradiť si čas na edukačné hry, pohybové aktivity, 

určiť čas na jedenie a spánok a nezabúdať ani na relaxačné cvičenia. V záujme zvyšovania pocitu 

kompetencie dieťaťa je potrebné  ponechať mu aj určitý priestor, v rámci ktorého si samostatne organizuje 

a vyberá činnosti, ktorým sa bude venovať.    

Pozitívom aktuálnej situácie je, že  umožňuje stráviť viac času so svojimi ratolesťami. 

Z pozície rodičov máte viacero možností ako do denných aktivít predškolákov hrovou formou zaraďovať 

činnosti a aktivity, ktoré zároveň prispievajú k ich rozvoju. 

  

1. Nedostatočne rozvinutá jemná motorika je problematikou,  ktorá u detí pred 

nástupom do školy rezonuje veľmi často.  Na jej rozvoj pritom stačí do bežného dňa 

zaradiť niekoľko jednoduchých aktivít.  

● V prvom rade sa nebojte deti zapojiť do každodenných činností v domácnosti. Na rozvoj jemnej 

motoriky dobre vplýva napríklad krájanie banánu na kolieska, šúpanie uvareného vajíčka, miesenie cesta 

či vykrajovanie z cesta pomocou formičiek, čistenie zeleniny, triedenie strukovín napr. hrachu od šošovice, 

osolenie polievky, naberanie surovín pomocou lyžice, presýpanie surovín z jedného pohárika do druhého, 

ručná výroba štiav z pomarančov, či  zametanie omrviniek.   

● Prospešné sú aj činnosti ako zamykanie a odomykanie dverí, otváranie  vrchnáčikov na   fľašiach  

či zubnej paste, pripínanie štipcov na bielizeň, žmýkanie špongie, zapínanie rôznych gombíkov na oblečení 

alebo zipsovanie.   

● K tvorivejším aktivitám by sme mohli zaradiť techniku maľovania prstami. Pre deti, ktoré ešte len 

začínajú prejavovať záujem o kreslenie, môže byť práve táto technika veľmi           prirodzená a prospešná. 

Okrem toho, že  si zlepšujú motoriku, učia sa ovládať svoje zápästie a  posilňujú svaly prstov, zároveň  aj 

rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu.  S mladšími deťmi môžete maľovať tak, že dieťa urobí odtlačky prstov 

na papier a vy dokreslíte zvyšok obrázka (napr. dieťa urobí odtlačok bruška a vy dokreslíte končatiny 

zvieratka). Staršie deti si môžu vytvoriť svoj obrázok už samostatne. Z odtlačkov môže byť čokoľvek, čo si 

dieťa      vymyslí.  



● K tvorivým aktivitám prispievajúcim k rozvoju jemnej motoriky patrí aj vystrihovanie 

papierových obrusov, vypichovanie obrázkov, navliekanie korálikov, zapletanie vrkočov bábikám, 

alebo zapletanie korbáčov z prútia, vypichovanie dierkových obrazcov pomocou  špajle do plastelíny, 

modelovanie rozličných tvarov a figúrok z plastelíny, maľovanie so     štetcom a  farbami, spájanie očiek 

do retiazky, pečiatkovanie, či príprava uzlíkov na špagáte.   

● Napokon môžete prejsť aj k aktivitám priamo smerujúcim k písaniu, akými sú spájanie    

jednotlivých bodiek do obrázka, obkresľovanie za pomoci šablón, riešenie bludísk a  labyrintov, 

napodobňovanie tvarov písmen z plastelíny, kreslenie kruhov, šrafovanie, obťahovanie tvarov písmen 

prstom, či písanie paličkou do piesku.  

Majte na pamäti, že ak všetky aktivity  prispôsobíte aktuálnym záujmom  a nálade dieťaťa, rozvoj 

jemnej motoriky bude preňho zábava! 

 

2. Do pravidelných činností predškoláka by ste istotne mali zaradiť aj tie, ktoré 

rozvíjajú jeho pamäť. Zdanlivo jednoduché, ale pritom zábavné hry prispievajú k 

rozvíjaniu určitých typov pamäti.  

● Pri rozvoji sluchovej pamäti dieťa môže napodobňovať rytmus, ktorý vytlieskate, alebo po vás 

opakovať vymenované slová a čísla. Môžete mu tiež vymenovať niekoľko slov, pričom iba jedno sa bude 

opakovať dvakrát. Úlohou dieťaťa bude zistiť, ktoré je to slovo. Taktiež je prospešné, keď sa deti učia 

postupne po riadkoch rôzne riekanky, pesničky, básničky.  Zaujímavá pre dieťa môže byť aktivita,  kedy mu 

poviete vetu s nesprávnym obsahom a jeho úlohou je vetu zopakovať správne (napr. citrón je sladký, banán 

je kyslý), alebo aktivita, kedy mu poviete rôzne slová a jeho úlohou je utvoriť z tých slov vety (napr. mačka, 

myš, chytať – mačka chytá myši).   

● V rámci rozvoja vizuálnej pamäti sa  s dieťaťom môžete zahrať tak, že mu  predložíte     rozličné 

predmety (hračky, obrázky, autíčko, pero, ...), ktoré si začne prezerať. Potom ich zakryjete šatkou a vyzvete 

dieťa, aby vymenovalo čo najviac predmetov, ktoré videlo. Ďalší spôsob hry spočíva v tom, že z uvedených 

predmetov vždy jeden skryjete. Úlohou dieťaťa je povedať, ktorá vec chýba. Iným variantom je, že niektoré 

predmety vymeníte a deti majú uhádnuť, čo sa zmenilo, ktoré predmety boli vymenené. Náročnejšou 

aktivitou je rozmiestnenie obrázkov na stôl, ktoré po chvíľke o-točíte lícom nadol. Úlohou dieťaťa je 

zapamätať si správne umiestnenie jednotlivých obrázkov. K obľúbenej aktivite podporujúcej rozvoj tohto 

typu pamäti patrí aj pexeso.   

● Aktivity zamerané na rozvoj pohybovej pamäti môžu byť pre niektoré deti mimoriadne pútavé  v 

prípade, ak im dáte možnosť zahrať vám dej rozprávky či pesničky svojim pohybom.   

● Deti s dobre rozvinutou hmatovou pamäťou obľubujú modelovanie podľa predlohy z  plastelíny. 

Môžete im tiež dať triediť rôzne predmety zmiešané v nádobe ( cestoviny, hračky z kinder vajíčok, guľôčky, 

gombíky, strukoviny,...)  a vyzvať ich, aby  našli so zaviazanými očami napríklad všetky cestoviny, prípadne 



hádali pri vytiahnutom predmete, čo to asi je.  Dieťa sa tiež môže snažiť uhádnuť aké tvary, čísla, alebo 

písmenká mu paličkou kreslíte na chrbát.   

Pamäť a zároveň aj pozornosť našich predškolákov tak môžete trénovať prirodzenou a zábavnou 

formou naozaj kdekoľvek a kedykoľvek, stačí si s dieťaťom vybrať. 

 

3. V dnešnej dobe si čoraz viac uvedomujeme aká dôležitá je u detí tvorivosť. Deti v 

predškolskom veku sú ešte prirodzene zvedavé a tvorivé, potrebujú však na to vašu 

podporu a dostatok priestoru a príležitostí na realizáciu.   

 

● Jedným z námetov na aktivitu pre dieťa je vytvoriť si jeho vlastnú rozprávkovú knižku. Pred 

samotnou aktivitou si môžete spoločne prezerať detské knižky a porozprávať sa o tom, v čom sa líšia od 

dospeláckych kníh a čo majú s nimi spoločné.  Ďalej sa porozprávať o tom, ako taká kniha vzniká, vysvetlíte 

dieťaťu, že najprv spisovateľ napíše príbeh a potom ilustrátor dokreslí obrázky, ktoré ale musia súvisieť s 

príbehom. Potom sa  spoločne s dieťaťom môžete zahrať na ilustrátorov a spisovateľov. Vy rodičia dieťaťu 

budete čítať príbeh a ono si  k nemu namaľuje obrázok.   

● Ďalšou úlohou môže byť vymyslieť krátky príbeh z niekoľkých vopred dohodnutých slov, ktoré 

vzájomne vôbec nesúvisia (napr. koník, mikrofón, púpava, lízanka, tráva ..). Príbehy detí vás istotne pobavia.   

● Spoločne s dieťaťom si môžete vytvoriť aj váš rodinný symbol. Porozprávať  sa s dieťaťom o vašej 

rodine, čo je pre vás špecifické, čo máte spoločné. Následne dieťa vytvorí symbol   vašej rodiny.   

● Zaujímavou aktivitou je aj tvorba vlastnej detskej polievky. Jeho tvorivosť podporíte aj tým, že ho 

necháte, aby si samo vybralo suroviny, ktoré sa mu budú hodiť do jeho polievky.  

Následne si polievku spoločne uvaríte.    

● Vo svete detí je mimoriadne obľúbené pexeso. Skúste si s deťmi vytvoriť ich vlastné. Porozprávajte 

sa s nimi o tom, aké majú záľuby, čo ich zaujíma, ktorá je ich obľúbená hračka, čo by dokázali dať na svoje 

vlastné pexeso.  Následne môžu začať tvoriť.   

● Iným návodom ako podporiť v dieťati tvorivosť a kreativitu  je nevystríhať ho pred           reálnymi 

problémovými situáciami a úlohami, ale nechať ho stretávať sa s nimi, a zároveň ho podporovať v 

myšlienke, že jedna úloha môže mať aj viac správnych riešení. Ak totiž deťom umelo  uľahčujete život, 

strácajú motiváciu objavovať a vytvárať veci samy. Tvorivosť       pomáha dieťaťu stať sa samostatným, dáva 

mu nielen pocit spokojnosti, ale umožňuje mu   vyjadriť svoje  emócie, nálady aj myšlienky. Buduje v ňom 

schopnosť reagovať na nové a neplánované situácie a hľadať v nej riešenia a východiská.  

Keďže osobnosť sa najviac     formuje v predškolskom veku, je len na vás, ako sa k tvorivosti vášho dieťaťa 

postavíte a ako ju v ňom vypestujete. 



 

4. Ani v časoch povinnej karantény by ste s deťmi nemali zanedbávať pohyb, ktorý 

napomáha ich správnemu vývinu a zlepšuje ich kognitívne a motorické funkcie.  

  

Naplno teraz môžete využiť svoje záhrady, blízkosť lesa vo vašom okolí, alebo svoju fantáziu pri realizácii 

pohybových aktivít vo vnútri vašich domovov. Využiť môžete obľúbené detské stany, tunely, domčeky, či 

švihadlá, z ktorých pripravíte prekážkovú dráhu, v priebehu ktorej budú deti pri  každom stanovišti   riešiť 

vopred pripravené úlohy. Či už úlohy zameriate len na fyzickú kondíciu, alebo do nich vsuniete aj 

vedomostné úlohy, je na vás. Dôležité je deti zapojiť a zbaviť ich prebytočnej energie. Inšpirácií  nájdete  na 

internete neúrekom a zapojiť sa môže celá rodina.  

 

5. Nielen vy dospelí, ale aj deti potrebujú občas relaxovať. Pravidelná relaxácia        

prispieva k celkovej pohode dieťaťa, odbúrava dôsledky stresu, pomáha zvýšiť jeho              

sebadôveru, napomáha lepšej koncentrácii pozornosti, zlepšuje pamäť a celkovo 

skvalitňuje proces učenia.  

Relaxovať môžete začať už aj s vašimi predškolákmi a to formou rôznych relaxačných hier. Ak ste sa doteraz 

relaxačné hry s deťmi nehrali, práve teraz je na to priestor. V prvom rade je dôležité vytvoriť si dobré 

podmienky na tieto hry a to tak, že  si doma  nájdete príjemné miesto, vytvoríte si príjemnú atmosféru, 

hráte sa vtedy, keď má na to dieťa náladu, prípadne keď potrebuje povzbudenie vo forme intenzívnejšieho 

telesného kontaktu. 

 ●  Jednou z relaxačných hier je tá, kedy si dieťa ľahne pohodlne na bruško a vy mu vysvetlíte, že bude 

hádať, ktoré zvieratko mu chodí po chrbte. Najprv mu však ukážete, ktoré zvieratká mu môžu po chrbte 

chodiť. Slon – vy rodičia, máte ruku zovretú do päste a pomaly           predvádzate  pevné a ťažké kroky na 

chrbte dieťaťa. Myš - predvediete rýchly a ľahký krok pomocou všetkých prstov na ruke. Had - naznačujete 

hadie plazenie tak, že  položíte celú dlaň s prstami pri sebe na chrbát dieťaťa a celú ju posúvate ľahko po 

chrbte. Blcha – prstami       naznačíte skoky blchy po chrbte a tiež jemné štípanie. Spoločne s dieťaťom si 

môžete         vymyslieť ďalšie zvieratká.   

● Pri ďalšej aktivite rozprávate dieťaťu príbeh o tom, ako sa raz na oblohe objavil mrak. Na chrbát 

dieťaťa nakreslíte mrak. Pokračujete v rozprávaní tým, že mrak sa stále zväčšoval a zväčšoval a začalo pršať. 

Pršalo stále viac a viac. Prstami na chrbte naznačujete, ako prší. Zem už bola celá mokrá a zvieratká 

premýšľali, kde by sa mohli skryť. Aj vtáci poletovali a hľadali nejakú búdku. Vaša ruka prechádza po 

chrbátiku dieťaťa zo strany na stranu. Potom vtáci našli dobrý úkryt. Postupne sa začali sa postupne ukrývať. 

Vtom začal fúkať silný      vietor. Fúkate dieťaťu na chrbát. Potom začalo svietiť slniečko a vtáci začali znovu 

lietať po nebi. A opäť rýchlo prstami prechádzate po chrbátiku dieťaťa.  



● S dieťaťom sa v rámci relaxačnej hry môžete zahrať aj na mravčeka a hrad z piesku.       Cieľom tejto 

hry je upokojenie dieťaťa. Začnete tým, že stlmíte osvetlenie, dieťaťu  hru      vysvetlíte a  predvediete mu 

potrebné pohyby. Poviete mu, že sa budete sa hrať hru na      mravčeka v pieskovom hrade, že na začiatku 

hry sedíte a keď mu oznámite, že hráte,           napodobníte telom hrad z piesku. Potom si kľaknete, skloníte 

hlavu dopredu, chrbtom a       rukami napodobníte podľa svojej predstavy hrad z piesku. Následne dieťaťu 

poviete, že keď uvidíte krásny, pokojný hrad, pustíte do neho mravčeka. Toho bude predstavovať Vaša ruka. 

Vaše prsty budú pochodovať po chrbte dieťaťa až k ramenám. Keď mravček prejde  celým hradom, budete 

sa môcť postaviť.   

Pri relaxačných hrách je dôležité pokojné prostredie a pravidelnosť. V ideálnom prípade by ste mali so 

svojím dieťaťom relaxovať aspoň 20 minút denne a tú istú relaxačnú hru opakovať niekoľko dní po sebe, 

aby si dieťa na ňu zvyklo. 

 

*** 

Tento materiál ponúkol niekoľko tipov, z ktorých si môžete vybrať ten „naj“ pre  svojich predškolákov. 

Všetko zlé je na niečo dobré a napriek tejto ťažkej dobe  ste dostali možnosť stráviť viac času s vašimi 

najbližšími.  S láskou a pokorou využite túto dobu v  prospech vás a vašich rodín.  Zomknite sa, venujte 

sa vzájomnej interakcii,  podporte správny vývin svojich detí, doprajte im dostatok vašej pozornosti a 

trpezlivosti ale  hlavne - buďte tu pre ne.  

  

  

  Spracovala: Mgr. Blanka Belišová  
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