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I.

Kontrolovanie/vyjadrovanie/rozpoznávanie emócií

1. Mám ťa rád, lebo… (Dramatická hra)
Príprava / pomôcky:

Lopta, kamienok alebo iný obľúbený predmet

Použitie, didaktický cieľ:

Rozpoznávanie a vyjadrovanie emócií, rozvíjanie sebapoznania
a pozitívnej komunikácie

Popis aktivity:

Deti si posadajú do kruhu. Pedagóg/vedúci hry posunie nejaký
predmet (loptu, kamienok, obľúbený predmet) smerom k
niektorému z detí so slovami: „Mám ťa rád (napr.), lebo si sa
so mnou dnes zahral.” Deti si predmet medzi sebou posúvajú
a pritom vyjadrujú svoje emócie.
Pedagóg môže deti na konci aktivity neposudzujúcim
prístupom ohodnotiť, pochváliť.
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2. Pavučina – vyjadrovanie aktuálnych emócií (Dramatická hra)
Príprava / pomôcky:

Klbko vlny

Použitie, didaktický cieľ:

Rozpoznávanie a vyjadrovanie emócií, rozvíjanie sebapoznania

Popis aktivity:

Deti si posadajú do kruhu. Pedagóg/vedúci hry posunie klbko
vlny smerom k niektorému z detí s inštrukciou alebo otázkou
napr.: „Som šťastná, lebo dnes si prišiel do škôlky s
úsmevom”, „…lebo si mi pomohol upratať hračky”, „…ty sa
ako cítiš?” atď., pričom klbko vlny pošle tomu dieťaťu,
ktorému chce položiť otázku alebo niečo povedať. Dieťa, ktoré
dostane klbko, jednou rukou pridrží odvinutú vlnu a druhou ju
pošle inému, ním vybranému dieťaťu, pričom sformuluje svoje
emócie.
Na konci hry sa deti pokúsia prejsť po odvinutej vlne
udržiavajúc pritom rovnováhu. Pavučinu môžeme aj spoločne
zdvihnúť, umiestniť ju na nohy stoličiek a zahrať sa s ňou
šikovnostnú hru (možnosť rozvíjania priestorového vnímania,
orientácie, rovnováhy).
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3. Regulovanie emócií pomocou kartičiek (Dramatická hra)
Príprava / pomôcky:

Kartón, nožnice, fixky

Použitie, didaktický cieľ:

Veku primeraná regulácia emócií pomocou zrozumiteľných
kartičiek.

Popis aktivity:

Príprava kartičiek vyjadrujúcich rôzne emócie (milý, ochotný,
dobrosrdečný, nahnevaný atď.). Kartičky pripravíme spoločne
s deťmi a používame ich podľa dohody. Umiestnime ich na
dobre viditeľné miesto. Kartičky meníme každý deň v
jednotlivých denných dobách, pri rôznych činnostiach
respektíve podľa aktuálnej situácie (☹, 😊 napr. v rámci
diskusného kruhu).

7

4. Teplomer nálady
Predpríprava / pomôcky:

Hrubší výkres, farebné fixky, nožnice. Zozbieranie emócií, ich
zakreslenie na postupne tmavnúcej farebnej škále

Didaktický cieľ:

Rozpoznávanie, vyjadrovanie a pomenovanie emócií, rozvíjanie
sebapoznania a sebaregulácie

Pravidlá hry:

Každý dostane teplomer nálady. Je veľmi dôležité, aby sme sa
naladili na naše emócie a boli ich schopní identifikovať, čiže
správne určiť, kde sa na teplomery nálady práve nachádzajú.
Týmto spôsobom rozvíjame sebareguláciu u detí, učíme ich
rozpoznávať intenzívne emócie a ich fyzické prejavy.
Nestačí, keď pedagóg/rodič naučí dieťa emócie rozpoznávať a
pomenovať, je dôležité, aby si deti osvojili stratégie ich zvládania
(dýchacie techniky, vizualizácia, relaxačný kútik) v prípade, že
spozorujú, že sú ich emócie príliš vystupňované. Deti môžu buď
ráno alebo v rámci diskusného kruhu ukázať ich aktuálne emócie a
hovoriť o tom, čo v nich tieto emócie vyvolávajú.
Teplomer nálady neodporúčame používať v prípade veľmi
vystupňovaných emócií, avšak po ukľudnení je možné spolu s
dieťaťom rozanalyzovať situáciu a porozprávať sa o tom, čo viedlo
(k prípadnému neakceptovateľnému) správaniu, aké to bolo,
chovať sa príslušným spôsobom a ako dokáže spracovať svoje
emócie iným spôsobom.

Zdroje, ďalšie nápady:
https://www.ecmhc.org/ideas/emotions.html
https://betterlesson.com/strategy/162
https://veryspecialtales.com/emotions-chart/
Kartičky na stiahnutie:
https://www.free-reward-cards.com/free-pictogramcards/emotion-thermometer/
https://www.freeprintablebehaviorcharts.com/feeling_charts.htm
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5. Ranné privítanie
Príprava / pomôcky:

Obrázok znázorňujúci voliteľné formy privítania

Použitie, didaktický cieľ:

Rozpoznávanie vlastných emócií a nálad, stanovenie fyzických
hraníc

Popis aktivity:

Deti si pri príchode prostredníctvom farebných obrázkov
môžu zvoliť spôsob ranného privítania pedagógom: deň môžu
začať podaním ruky, rukou na to, objatím alebo jednoduchým
slovným pozdravom.

6. „Podaj ďalej!” (pohladenie, objatie, slovo...)
Príprava / pomôcky:

Príprava vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie empatie, pozornosti, komunikácie

Popis aktivity:

Deti si posadajú do kruhu, pedagóg prevedie úvodný pohyb
(napríklad: pohladí hlavu dieťaťa sediaceho vedľa neho, položí
ruku na jeho chrbát). Tento pohyb podáva každé dieťa
kamarátovi sediacemu vedľa neho. Úvodný pohyb môže
vykonať aj dieťa. Inštrukcie: „Teraz ti pomaly pohladím hlávku,
odovzdaj toto pohladenie tvojmu susedovi!”
Iná varianta:
Slovná pošta: Deti si posadajú do kruhu, pedagóg pošepká do
ucha dieťaťa sediaceho vedľa neho nejaké slovo alebo vetu,
ktorú dieťa pošepne svoju susedovi. Posledné dieťa vysloví
vetu, ktorú mu pošepkali, nahlas. Prejdime si spoločne cestu
vyslovenej vety a pýtajme sa, kto, čo počul?
Iná varianta:
Deti sa postavia do kruhu. Hru vedie najprv pedagóg, neskôr,
keď sa deti už s hrou oboznámia, môže hru viesť aj dieťa.
Dieťa prejde k druhému dieťaťu, pozrie mu do očí a v určitom
štýle sa mu pozdraví: „Dobré ráno!” Dieťa sa musí odzdraviť v
rovnakom štýle (pozdrav môže byť podaný odvážne, smiešne,
veselo, podozrievavo, bezočivo atď.).
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7. Potichu podaj ďalej!
Príprava / pomôcky:

Dobre uchopiteľný predmet, ktorý vydáva jemný zvuk napr.
pohánkový vankúšik, zväzok kľúčov, zvonček, lopta

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvoj sebaovládania, pozornosti
Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Deti stoja v kruhu. Jedno z detí sa postaví do stredu kruhu,
ostatné deti si rukami za chrbtom, stojac tesne vedľa seba,
podavajú z ruky do ruky predmet. Hráč v strede kruhu sa
pokúsi uhádnuť, u koho sa predmet práva nachádza. Dieťa
háda dovtedy, kým neuhádne. Potom si vymení miesto s
dieťaťom, ktoré malo predmet v ruke.
V zložitejšej verzii hry používame „nehlučné” predmety:
Deti vytvoria kruh. S rukami za chrbtom stoja tesne vedľa
seba, spievajú známu pieseň, pričom si z ruky do ruky
podávajú menšiu loptu. V strede kruhu stojí dieťa, ktorého
úlohou je uhádnuť, kde sa lopta práve nachádza. Keď dieťatko
v strede kruhu zvolá „Stop!”, pieseň prerušia a dieťa označí
toho, u koho sa lopta práve nachádza. Ak uhádlo, vymenia si
miesta.

8. Podám ti (dramatická hra)
Príprava / pomôcky:

Príprava vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti a pamäti

Popis aktivity:

Deti si posadajú do kruhu. Vedúci hry podáva deťom
imaginárne predmety napr. knihu. Deti sa tvária, že podanú
knihu čítajú. Na vetu „Podám vám knihu a hrebeň” sa deti
tvária, že čítajú a pritom si češú vlasy. Pedagóg potom povie:
„Podám vám knihu, hrebeň a žuvačku”, pričom sa deti tvária,
že čítajú, češú sa a žujú žuvačku. Takto hra pokračuje dovtedy,
kým sa niektoré z detí nepomýli a nevie ako ďalej.
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9. Ako sa cítim: označenie emócií štipcami
Príprava / pomôcky:

Zhotovenie rôznych obrázkov vyjadrujúcich emócie a ich
vylepenie na textilný pás, štipce

Použitie, didaktický cieľ:

Rozpoznávanie a vyjadrovanie vlastných emócií

Popis aktivity:

Deti nie sú vždy schopné popísať svoje emócie, vtedy ich môžu
vyjadriť pomocou obrázkov tak, že k príslušnému obrázku
vyjadrujúcemu ich aktuálny emočný stav pripnú štipec.
Obrázky vyberáme primerane veku a úrovni detí. Zo začiatku
používame menej obrázkov vyjadrujúcich len základné
emócie, neskôr môžeme emočnú škálu rozšíriť.

10. Ako vyzeráš, keď sa cítiš takto – Zrkadlový obraz
Príprava / pomôcky:

Výber potrebných príbehov, zrkadlo respektíve tváričky
vyjadrujúce emócie, suchý zips

Použitie, didaktický cieľ:

Rozpoznávanie a pomenovanie emócií

Popis aktivity:

a) Deťom rozprávame krátky príbeh – smiešny, smutný,
prekvapujúci atď. – tak, že v pozadí umiestnime zakryté
zrkadlo, ktoré pri vytipovaných častiach príbehu odokryjeme,
aby deti mohli identifikovať výrazy tváre.

b) Na tapisériu pripevňujeme pomocou suchého zipsu
požadované emócie – veselý, smutný, nahnevaný atď.
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11. Hračku môžes chytiť vtedy, keď začuješ toto…
Príprava / pomôcky:

Rôzne predmety (bábika, stavebná kocka, plyšové zvieratko,
autíčko atď.), hudobné nástroje (píšťalka, triangel, bubon,
zvonček atď.)

Použitie, didaktický cieľ:

Inhibičná kontrola, rozvíjanie pozornosti, trpezlivosti

Popis aktivity:

Deti sedia na zemi a sú obklopené rôznymi hračkami. Ku
každej hračke priradíme jeden zvuk, pri ktorom sa danej
hračky deti môžu dotknuť - napríklad bábika – zvuk píšťalky,
kocka – bubon, plyšová hračka – triangel, autíčko – zvonček
atď. Deti na základe počutého zvuku zdvihnú príslušnú hračku.
Pri prvej príležitosti stačí použiť 2-3 hračky, ku ktorým
priradíme zvuk. Neskôr môžeme počet hračiek navyšovať.

12. Farebný kútik
Príprava / pomôcky:

Miesta v miestnosti označené rôznymi farbami (napr. červená:
kútik hnevu; zelená: kútik pokoja; žltá: kútik priateľstva atď.)

Použitie, didaktický cieľ:

Rozpoznávanie emócií, rozvíjanie empatického cítenia,
tolerancie, súcitu, zapezpečenie prostredia s relaxačným
účinkom

Popis aktivity:

Spolu s deťmi vytvoríme kútiky označené rôznou farbou,
pričom každej farbe spoločne priradíme nejakú funkciu: Keď si
nahnevaný, navštív červený kútik, keď si pokojný, navštív
zelený kútik, ak sa chceš hrať s kamarátom, navštív žltý kútik
atď.
Ak niektoré dieťa využije túto možnosť, pedagóg by mal
podporovať jeho rozhodnutie až do doby, kým sa dieťa
upokojí a následne sa môžu o situácii porozprávať.
Podporujme dieťa hlavne pozitívnym uistením. („Bolo
správne, že si si oddýchol, vidím ti to na očkách, krásne
žiaria.”)

12

13. Boxovacie vrece
Príprava / pomôcky:

Zabezpečenie a upevnenie boxovacieho vreca vo vhodnej
(bezpečnej) zóne

Použitie, didaktický cieľ:

Nasmerovanie emócií, odbúravanie napätia, samoregulácia

Popis aktivity:

Kým sa dieťa nenaučí odbúrať hnev a napätie bez agresívneho
správania, môžeme mu pomôcť nejakým predmetom, do
ktorého môže fyzicky udierať. Takýmto predmetom môže byť
boxovacie vrece, ktoré umiestnime v bezpečnej zóne, kde
nebudú ohrozené ostatné deti.

14. Podeľ sa o svoju lásku – posielanie listov
Príprava / pomôcky:

Papiere, kartónové krabice, ceruzky

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaukľudnenie, relaxácia, sebaregulácia, budovanie
sebavedomia, sociálneho uvedomenia, sebauvedomenia,
sebakontroly, vzťahov (priateľstiev), identifikácia silných
stránok, podpora pozitívnych emócií, vyjadrenie vďaky, pocit
úspechu

Popis aktivity:

•

•
•
•

vždy keď dieťa zbadá na druhom dieťati isté známky
chovania (milý, dobrý, nápomocný), „podelí sa s ním o
svoju lásku”
dieťa si vezme papier a nakreslí, čo vidí
kresbu vhodí do na to vyhradenej poštovej schránky
na konci dňa pedagóg pozbiera „lásku” a rozdá ju
deťom

Užitočné tipy
•
•
•

•

•

Podstatu aktivity vysvetľujeme deťom adekvátne ich
veku a schopnostiam.
Poštovú schránku vyhotovujeme spoločne s deťmi.
Povzbudzujeme deti k tomu, aby si všímali
predovšetkým správanie a hodnoty, ktoré sú totožné s
hodnotami skupiny.
V prípade menších detí môže byť potrebná pomoc
dospelého alebo použitie dopredu pripravených
obrázkových kartičiek.
Pedagóg sa musí ubezpečiť, aby nebolo ani jedno
dieťa (obzvlášť nie deti s ADHD syndrómom) z aktivity
vynechané. Nesmie zabúdať na to, že každé dieťa
potrebuje zvýšiť sebavedomie. Ak tieto deti majú
menej alebo dokonca žiadnu „kartičku lásky” pedagóg
to musí riešiť (skúsi upriamiť pozornosť nejakého
dieťaťa na problémové dieťa vtedy, keď sa práve
chová pekne alebo mu vystaví kartičku lásky sám).

13

15. Zvládanie afektov
Príprava / pomôcky:

Pozorovanie dieťaťa

Použitie, didaktický cieľ:

Nasmerovanie emócií, zládanie afektov, sebaregulácia

Popis aktivity:

Zhotovíme tabuľku. Na príprave tabuľky sa zúčastňuje aj
dieťa!
- Identifikujme podnety/situácie, ktoré vyvolávajú u
dieťaťa afektívne správanie.
- Zapíšme, čo nesmieme robiť v prípade afektov (napr.
nadávať, ničiť veci okolo seba alebo biť sa).
- Zapíšme, čo môžeme robiť, aby sme danú situáciu
zvládli (napr. kresliť, umyť si tvár, zhlboka dýchať,
navštíviť relaxačný kútik).
- Pochváľme dieťa, keď v prípade afektu použije jednu zo
stratégií zvládania problémového správania uvedenú v
tabuľke.

Zdroje, ďalšie nápady:

https://www.lizs-early-learning-spot.com/angermanagement-23-calming-strategy-cards/

16. Zvládanie afektov pomocou rolových hier
Príprava / pomôcky:

Pozorovanie dieťaťa

Použitie, didaktický cieľ:

Nasmerovanie emócií, zvládanie afektov, sebaregulácia

Popis aktivity:

Pripravme si scenáre a rolové hry.
V pokojnom období si s dieťaťom premyslime situácie, kedy
prepadne afektom a spoločne s dieťaťom vypracujme
stratégie ich zvládania.
Skúsme uhádnuť, čo sa v dieťati v danej chvíli odohráva (dieťa
sa môže poskúsiť vyjadriť svoje emócie aj formou kresby alebo
divadielka). V rámci spoločnej hry trénujme spôsoby prevencie
a zvládanie týchto situácií. Spolupracujme s dieťaťom aj s
rodičmi, aby mohli využiť nové stratégie zvládania afektov
doma aj v materskej škole.
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II.

Sebaukľudnenie, relaxácia

17. Predstav si miesto, kde
Príprava / pomôcky:

Hrubý koberec, hudba, meditačný text/kniha

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaukľudnenie, relaxácia, sebaregulácia, rozvíjanie
pozornosti a kreativity

Popis aktivity:

Keď sú deti veľmi rozrušené, môžeme ich ukľudniť formou
riadenej meditácie. Deti si ľahnú na koberec a pri počúvaní
relaxačnej hudby si zatvoria oči a predstavia si miesto napr.
morské pobrežie, kde pokojne ležia, pričom ich telo šteklia
slnečné lúče, tvár ovieva jemný vánok ... atď.. Meditačný text
prispôsobujeme typu hudby a vedomostiam detí: môže to byť
lúka plná kvetov, chrobáčikov, v zime to môže byť izbička s
krbom. Volíme prostredie, ktoré si deti vzhľadom na úroveň
svojich vedomostí už dokážu predstaviť.

Zdroje, ďalšie nápady:

Knihy Lori Lite: Bubble riding, Sea otter cove, Angry octopus

18. Hra na sochy
Príprava / pomôcky:

Audio prehrávač

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaregulácia, rozvíjanie pozornosti, trpezlivosti, vzájomnej
pozornosti

Popis aktivity:

1. Kým hrá hudba, deti sa prechádzajú, poskakujú, tancujú (aj
pedagóg sa môže zapojiť!). Keď vedúci hry zastaví hudbu, deti
musia zmeravieť a zostať v takej polohe, akej sa práve
nachádzajú. Interval ticha medzi jednotlivými úsekmi hudby
postupne predlžujeme.
2. Sochy treba stvárniť použitím dopredu dohodnutých
metakomunikačných prvkov vyjadrujúcich emócie
(nahnevaná, veselá, ospalá, unavená socha atď.)
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19. Pohánkový vankúšik do ruky (rôzne veľkosti), antistresová loptička
Príprava / pomôcky:

Zhotovenie pohánkového vankúšika, zabezpečenie
antistresovej loptičky (alebo jej vyhotovenie z balónov a
piesku)

Použitie, didaktický cieľ:

Relaxácia, regulácia emócií, synchronizácia vnímania a
pohybu, senzomotorická koordinácia, vestibulárne a
senzorické podnety. Aktivitu je možné aplikovať aj na
odbúranie napätia, ukľudnenie alebo počas učenia.

Popis aktivity:

Rozmiestnenie pohánkových vankúšikov rôznych veľkostí po
triede alebo na dvore. Deti sa na ne môžu postaviť a udržiavať
rovnováhu alebo ich stláčať v rukách počas počúvania
rozprávky alebo vykonávania inej činnosti.
Namiesto navrhovaných pomôcok môžeme použiť aj
vankúšiky naplnené ryžou alebo kukuricou, stlačiteľnú
antistresovú loptičku.

20. Hmatové pomôcky
Príprava / pomôcky:

Papierový panáčik do krku, fidget spinner, iné hmatové
pomôcky, hodvábnu šatku alebo kúsok suchého zipsu, ktoré
sa zmestia do detskej dlane

Použitie, didaktický cieľ:

Podporovanie pozornosti

Popis aktivity:

Dieťa vie pokojnejšie sedieť a sledovať dianie, ak sa môže s
niečím hrajkať. Na upokojenie dieťaťa môžeme použiť rôzne
hmatové pomôcky, ktorých využitie môže mať význam
predovšetkým pri činnostiach vyžadujúcich pozornosť a pobyt
na jednom mieste. Ktoré dieťa môže použiť v prípade potreby
na zamestnanie svojich prštekov alebo udržiavanie pozornosti.

Zdroje, ďalšie nápady:

https://lemonlimeadventures.com/sensory-hacks-focusfidgety-child/

21. (Ukľudňujúca) hudba
Príprava / pomôcky:

Audio prehrávač, výber vhodnej hudby

Použitie, didaktický cieľ:

Ukľudnenie detí, relaxácia

Popis aktivity:

Reprodukcia relaxačnej hudby má vplyv aj na deti, ukľudní ich
a uvoľní v prípade napätých stavov, rozrušenia alebo
impulzívneho správania.
Hudbu môžeme používať na začiatku rôznych činností napr.
pri upratovaní, pri zmene činnosti, pri zaspávaní, pred čítaním
rozprávky alebo po nej. Na každú činnosť odporúčame použiť
inú hudbu.
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22. Starostlivosť o malé zvieratá
Príprava / pomôcky:

V prostredí materskej školy rybičky alebo drobné hlodavce, doma pes, v
terapeutickom prostredí kôň, alpaka.

Použitie, didaktický
cieľ:

Sebaregulácia, zodpovednosť, starostlivosť, pravidelnosť, podporovanie a
rozvíjanie pracovných návykov

Popis aktivity:

Blízkosť zvierat, starostlivosť o ne či prechádzky s nimi učia deti
zodpovednému správaniu. Reakcia zvierat na konanie detí im dáva
okamžitú spätnú väzbu.

23. Farebné šatky
Príprava / pomôcky:

Farebné šatky, pre každé dieťa jedna. Audio prehrávač,
vybrané hudobné skladby (výber vhodnej hudby je
mimoriadne dôležitý).

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaregulácia, rozvíjanie pozornosti, kreativity, vyjadrovanie
emócií

Popis aktivity:

Po zaznení hudby začnú deti rôznym spôsobom so šatkami
tancovať. Napr. môžu imitovať fúkanie vetra (rýchlo-pomaly,
nahlas-ticho, silno-slabo) alebo vykonávať krúživé a otáčavé
pohyby.

24. Hra na gumeného panáčika
Príprava / pomôcky:

Výber a príprava vhodného priestoru, miesta

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaregulácia, regulovanie emócií, empatia, prispôsobenie sa

Popis aktivity:

Napumpovať – vypustiť. Aktivita je určená pre dvojice. Jeden
člen dvojice stvárňuje gumeného panáčika (toto dieťa
vykonáva napínacie a uvoľňovacie cvičenia). Jeho partner
najprv gumeného panáčika napumpuje (hlasitým nádychom a
výdychom – vykonáva teda dýchacie cvičenia), pričom
pumpuje dovtedy, kým každý jeden kúsok panáčika nie je
nafúknutý. Následne vytiahne ventil. Ventil je veľmi malinký,
preto sa vzduch z gumeného panáčika uvoľňuje postupne. Ako
vzduch z panáčika ubúda, panáčik sa uvoľňuje a nakoniec
skončí úplne uvoľnený na zemi.

25. Zvonenie
Príprava / pomôcky:

Malý zvonček

Použitie, didaktický cieľ:

Pomocník pri zmene aktivít, rozvíjanie pozornosti, pamäti,
pracovných návykov

Popis aktivity:

S deťmi sa dopredu dohodneme, že každú zmenu aktivít
oznámime zvonením.
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26. Oddychový čas/Time-out
Príprava / pomôcky:

Nevyžaduje prípravu.

Použitie, didaktický cieľ:

Ukľudnenie detí

Popis aktivity:

Dieťa vyjmeme z konfliktnej situácie a z prostredia, kde došlo
k nevhodnému správaniu a ktoré toto správanie podporuje a
vezmeme ho na miesto, kde je minimum podnetov, hračiek a
kde sa môže ukľudniť – ale nenecháme ho osamote, jedine, ak
o to samo požiada.
Keď sa dieťa ukľudní, vedieme s ním rozhovor, v ktorom mu
vysvetlíme, prečo sme ho zo situácie vyňali a ako môžeme
podobným situáciám v budúcnosti predchádzať. Pozitívnym
prístupom podporujeme fixovanie vhodného správania (napr.
dieťa odmeníme, keď sa ovláda, keď sa podelí s ostatnými,
keď namiesto agresie použije dohodnutú stratégiu zvládania
situácie atď.)

27. Trampolína
Príprava / pomôcky:

Príprava vhodného priestoru a trampolíny

Použitie, didaktický cieľ:

Regulovanie emócií, relaxácia
Skákanie odbúrava napätie a uspokojuje potrebu pohybu.
Pohupovanie na trampolíne má uvoľňujúci účinok.

Popis aktivity:

Skákanie, spoločný oddych, pohupovanie, počúvanie
príbehov.
Deti dokážu s radosťou a v tichosti počúvať krátke príbehy.
Krátke príbehy postupne nahradzujeme dlhšími.
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28. Miesto pre rozsiahle pohybové aktivity
Príprava / pomôcky:

Dvor, chodba, telocvičňa, krytá terasa materskej školy

Použitie, didaktický cieľ:

Odbúranie napätia, uspokojenie pohybových potrieb

Popis aktivity:

V prípade, že deti potrebujú priestory, ktoré su väčšie a menej
stiesnené ako ich trieda, vytvorte im také - na dvore alebo
krytej terase materskej školy atď. – kde môžu slobodne
vykonávať akúkoľvek - dobrovoľnú alebo riadenú – pohybovú
aktivitu väčšieho rozsahu – pobehovanie, skákanie atď.
Vykonávanie rozsiahlejších pohybových aktivít odbúrava
napätie nahromadené v deťoch.
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29. Hojdacia sieť, závesné kreslo, závesný vak
Príprava / pomôcky:

Hojdacia sieť, závesné kreslo, závesný vak

Použitie, didaktický cieľ:

Relaxácia, sebaukľudnenie

Popis aktivity:

Pokúsme sa v triede alebo na dvore materskej školy rozvešať
čo najviac hojdacích sietí alebo závesných vakov, kde si deti
podľa potreby môžu osamote hojdajúc sa oddýchnuť.

30. Hra na handrovú bábiku
Príprava / pomôcky:

Príprava vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Relaxácia, uvedomenie si vlastného tela

Popis aktivity:

Počas voľnej zábavy alebo po cvičení sa zahrajme hru a
vyzvime deti, aby sa úplne uvoľnili ako handrová bábika.
Potom sa pokúsia svaly po jednom postupne napínať a znovu
uvoľňovať.

31. Voňavé zážitky
Príprava / pomôcky:

Rôzne éterické oleje

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, relaxácia, rozvoj pamäte, poznávacích
schopností a vnímania

Popis aktivity:

Deti hádajú, akú vôňu práve cítia. Niektoré éterické oleje majú
aj upokojujúci účinok: céder, medovka, ylang-ylang,
harmanček, levanduľa, mandarínka.
V pokročilejšej verzii aktivity môžeme hľadať pár vône tak, že
dieťa sa so zatvorenými alebo previazanými očami pokúsi
nájsť pár vône, ktorú práve drží v rukách.
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32. Uspávanka
Príprava / pomôcky:

Audio prehrávač, výber vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Ukľudnenie, zlepšenie koncentrácie, podpora dozrievania
nervovej sústavy

Popis aktivity:

Hudba pôsobí na mozgové oblasti zodpovedné za sluch,
zrak/priestorové videnie, motorické funkcie, pričom tieto
oblasti zároveň úzko súvisia s rečou, so schopnosťou čítať,
porozumieť textu, počítať a so samotnou pozornosťou. Hra na
hudobné nástroje zlepšuje schopnosť koncentrácie, podporuje
sebaúctu a pamäť. Využitím metódy Ilony Gróh, zakladateľky
Ringató, založenej na Kodályových zásadách môžeme
pomocou piesní, riekaniek, uspávaniek zažiť spolu s deťmi
čaro kráľovstva hudby.
Od narodenia do 3 rokov spievame a riekankujeme spolu s
rodičmi, starším deťom sa venujeme samostatne v materskej
škole.

Zdroje, ďalšie nápady:

https://www.ringato.hu/
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III.

Pozornosť - pamäť

33. Zakrývacie hry
Príprava / pomôcky:

Šatka, rôzne predmety a obrázky

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäte, trpezlivosti, dodržiavania
pravidiel a odolnosti voči frustrácii

Popis aktivity:

Dieťa môže pozorovať predmety po dobu 15 sekúnd, následne
predmety a obrázky zakryjeme a požiadame dieťa, aby nám
vymenovalo predmety alebo popísalo poradie predmetov.
Predmety z času na čas meníme.

34. Slovná reťaz
Príprava / pomôcky:

Výber vhodného priestoru (koberca).

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti a pamäte.

Popis aktivity:

Deti si posadajú do kruhu. Jedno z detí začne hru
zvieraťom/rastlinou napr. kôň. Ďalšie dieťa pridá k
predošlému slovu nové slovo a povie: kôň, pes. Ďalšie dieťa
rozšíri reťaz o nové slovo a povie: kôň, pes, myš a takto slovná
reťaz pokračuje až kým sa niekto nepomýli. Nové kolo začína
ten, kto sa pomýlil.
Dĺžku hry na slovnú reťaz prispôsobíme veku detí.

22

35. Pamäťové hry, pexesá
Príprava / pomôcky:

Krabica pexesa, ale deti si môžu aj samy vytvoriť rovnaké alebo k sebe
patriace páry obrázkov na kartón, použiť môžeme fotky detských tvárí,
tvárí mamičiek, autíčok, predmetov, osôb, môžeme voliť fotky aj podľa
projektu, na akom práve pracujeme, alebo podľa ročného obdobia atď.

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie koncentrácie, pozornosti, pamäte, vizuálneho vnímania,
rozoznávania foriem.

Popis aktivity:

Kartičky otočíme obrázkom nadol. Dieťa si otočí vždy dve karty. Ak
nájde pár, kartičky si necháva, ak nie, obráti ich opäť obrázkom dole a
pokračuje ďalší hráč.
Iná varianta:
Obrázky nakreslíme na rôzne ploché geometrické útvary. Kartičky
položíme na stôl obrázkom dole a premiešame. Hľadáme páry. Prvý
hráč otočí napríklad trojuholníkovú kartičku so snehuliakom a zdvihne
ďalšiu trojuholníkvú kartičku, či na nej nenájde snehuliaka. Ak našiel
pár, karty si necháva, ak nie, kartičky otočí. Pokračujú ďalší hráči. Keď
sa minú všetky kartičky zo stola, spočítame, kto mal najviac párov.

Zdroje, ďalšie nápady:

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866089&nid=4545071

36. Hľadanie obrázkov podľa zvuku
Príprava / pomôcky:

Príprava rôznych obrázkov

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäte

Popis aktivity:

Obrázky rozložíme po triede, po zaznení zvuku sa deti priblížia
k obrázku, ktorý patrí k danému zvuku a to pohybom alebo
zaujatím polohy, ktorú definuje pedagóg (napr. zvon, búrka,
zvonček, zvuky vydávané zvieratami, buchot – pomalou
chôdzou, skákaním znožmo, lezením, po štyroch – obklopením
obrázku v stoji, v sede, v drepe, ležmo na bruchu).
Deti sa voľne pohybujú na hudbu, pričom im v krku visí
obrázok. Deti vytvoria dve alebo viac skupín. Pedagóg
rozmiestni po triede tie predmety, ktoré znázorňujú kartičky
visiace na krku detí. Keď prestane hrať hudba, deti obklopia
príslušný predmet v dopredu definovanej polohe (v sede,
stojac chrbtom k sebe, v drepe atď.). Umiestnenie predmetov
a obrázky v krku obmieňame.
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37. Labyrint (v priestore a inde)
Príprava /pomôcky:

Maskovacie pásky, izolačné pásky alebo stavebné kocky

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie priestorového vnímania, orientácie, pozornosti,
pamäti, synchronizácia vnímania a pohybu, koordinácia

Popis aktivity:

Labyrint sa môžeme zahrať na tabuľke úloh, na interaktívnej
tabuli alebo si labyrint zhotovíme v prírode. Na podlahe
triedy, telocvične alebo niektorej spoločenskej miestnosti
vytvoríme pomocou lepiacej alebo izolačnej pásky labyrint,
ktorý môžu deti využívať rôznym spôsobom.
Napr. sa v labyrinte môžu pohybovať rovnovážnou chôdzou,
pomalým behom, chôdzou po štyroch, lezením, pohybom
dozadu alebo môžu po dráhe labyrintu kotúľať loptu za
pomoci metly alebo iného predmetu.
Na dvore môžeme labyrint nakresliť kriedou na chodník alebo
na ihrisko a využívať ho počas pobytu na čerstvom vzduchu.
Labyrint môžeme postaviť aj zo stavebných kociek alebo
väčších herných prvkov. Na plochu môžeme nalepiť aj 4×4,
5×5 alebo 6×6 veľkú štvorcovú sieť, kde pomocou kartičiek
ukazujúcich rôzny smer môžeme vytvoriť trasu, ktorú deti
musia prejsť.
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38. Čo sa zmenilo?
Príprava / pomôcky:

Výber vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti

Popis aktivity:

Spolu s deťmi si dôkladne popozeráme prostredie, ktoré nás
obklopuje, prípadne môžeme svoje pozorovanie aj hlasno
komentovať (teda povedať, že kde sa nachádza nejaká hračka
alebo nábytok). Miesto niektorých zariadení alebo hračiek
potom spoločne zmeníme tak, že 1-2-3 deti pošleme z
miestnosti von. Keď ich zavoláme naspäť, ich úlohou bude
uhádnuť, čo sa zmenilo. Hru môžeme hrať aj tak, že všetky
deti požiadame, aby sa otočili a nevideli tak, čo pedagóg v
miestosti zmenil.

39. Niekto zmizol…
Príprava / pomôcky:
Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti, uvedomenie si pravidiel

Popis aktivity:

Deti si posadajú do kruhu, z detí vyberieme jedno a zaviažeme
mu oči. Následne nejakým spôsobom schováme iné dieťa
(zakryjeme ho dekou, schováme za nábytok atď.). Odviažeme
dieťaťu oči … „V lesíku sme chodili, kohosi sme stratili. Prezraď
nám, nech vieme, kto tu s nami nie je?!” Dieťa musí uhádnuť,
kto z triedy chýba.

40. Zmena poradia
Príprava / pomôcky:

Predmety, obrázky

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti

Popis aktivity:

Na stôl vyložíme približne 5 obrázkov v určitom poradí, potom
poprosíme dieťa, aby sa otočilo chrbtom, pričom zmeníme
poradie obrázkov. Vyzveme dieťa, aby sa otočilo a povedalo
nám, čo sa zmenilo. Môžeme použiť obrázky bežne
používaných predmetov, hračiek, športových potrieb atď.

41. Čo sem nepatrí?
Príprava / pomôcky:

Predmety, hračky potrebné k hre

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti

Popis aktivity:

Pred deti vyložíme 4-6 predmetov, ktoré sa viažu k nejakej
oblasti – napr. čistiace potreby – a medzi ne zamiešame niečo,
čo tam nepatrí napr. papuče. Hru „Uhádni, čo sem nepatrí!”
môžeme hrať s obrázkami, hračkami, hudobnými nástrojmi,
vlastne s čímkoľvek.
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42. „Dirigent”
Príprava /
pomôcky:

Nevyžaduje prípravu.

Použitie,
didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pozorovanie

Popis aktivity:

Deti si posadajú do kruhu, jedno dieťa pošleme z triedy von, zvolíme jedného
„dirigenta” a všetci zaujmeme jeho pozíciu. V ďalšom ho pozorne sledujeme a
napodobňujeme každý jeho pohyb tak, aby dieťa, ktoré sme zavolali naspäť,
nespozorovalo, kto je dirigent. Pohyby nevykonávame zrkadlovo, preto pravá
strana je pravá, ľavá strana je ľavá.

43. Tieňové hry
Príprava / pomôcky:

Jednoduché obrázky a ich prefotené a vystrihnuté kontúry

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, myšlienkových operácií

Popis aktivity:

K tieňovej hre potrebujeme obrázky a ich negatívy, úlohou
deti je priradiť negatívy k správnym obrázkom. Obrázky
môžeme zhotoviť aj sami tak, že si predmety odfotíme,
dvakrát vytlačíme a z jednej fotky predmet vystrihneme tak,
aby ostali len jeho kontúry, ktoré je potrebné následne k
predmetu priradiť.

44. Vytváranie skupín podľa spoločných vlastností
Príprava / pomôcky:

Usporiadanie obrázkov alebo predmetov do skupín na základe
spoločných vlastností

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti

Popis aktivity:

Pri hre môžeme použiť obrázky alebo skutočné predmety. Z
kopy predmetov vytvoríme skupiny predmetov podľa nejakej
spoločnej vlastnosti napr. každý predmet musí byť žltý,
trojuholníkový, mäkký atď..
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IV.

Výkonné funkcie: inhibičná kontrola, spomalenie,
rozhodovanie, denný režim, štruktúra

45. Metóda hodín, spomalenie činnosti
Príprava / pomôcky:

Kartónové hodiny s červenými časovými úsekmi (štvrťhodina,
polhodina).

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaregulácia, inhibičná kontrola

Popis aktivity:

Deti sa môžu v triede voľne pohybovať. Hodiny môžeme
opatriť farebnými kódmi, aby deti vedeli, kedy sa čo udeje.
Keď sa ručička hodín dostane do červenej oblasti, deti musia
zastať, keď sa ručička dostane mimo červeného časového
úseku, deti sa môžu voľne pohybovať ďalej.
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46. Hra na roboty
Príprava / pomôcky:

Nevyžaduje prípravu.

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaregulácia, inhibičná kontrola, rozvíjanie pozornosti

Popis aktivity:

a) Deti stvárňujú roboty. Pohybujú sa vo vymedzenej oblasti,
pohyby vykonávajú na určité zvukové signály napr. jedno
tlesknutie – otočiť doprava, dve tlesknutia – otočiť doľava,
písknutie – krok dopredu, lúsknutie prstov – krok dozadu.
b) Deti, ktoré stvárňujú roboty, dopredu naprogramujeme
dotykom: pravé rameno – otočiť doprava, ľavé rameno –
otočiť doľava, čelo – krok dopredu, chrbát – krok dozadu tak,
aby sa dostal k cieľovému bodu myslenej siete. Hru na roboty
môžeme hrať aj vonku, kedy sieť nakreslíme na asfalt kriedou.

47. Človeče, nehnevaj sa!
Príprava / pomôcky:

Farebné obrázky (samolepiaci poznámkové bločky) nalepené
na podlahu (max. v šiestich radoch), vzdialených od seba cca
30 cm; hracia kocka s farebnými stranami

Použitie, didaktický cieľ:

Sebaregulácia, inhibičná kontrola, rozvíjanie pozornosti

Popis aktivity:

Deti sa pohybujú po farebných políčkach smerom k cieľu,
každému dieťaťu prislúcha jedna farba (maximum 6 farieb
napr. žltá, zelená, červená, modrá, oranžová, fialová). Siedme
dieťa hádže kockou, dieťa, ktorého farbu hodí, postúpi o jedno
políčko dopredu. Vyhráva ten, kto sa prvý dostane na koniec
svojho hráčskeho poľa (ktoré tvorí cca 5 políčok). Výherca si
vymení miesto s hráčom, ktorý doteraz hádzal kockou a
vymenia si role.
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48. Denný režim, farebná tabuľka povinností
Príprava / pomôcky:

Kartičky, obrázky, tabuľka

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti, plánovanie

Popis aktivity:

Zapísanie pravidelných denných aktivít, udalostí, povinností v
časovom slede v tabuľkovej forme. V predškolskom veku
doplnené obrázkami, v školskom veku aj písmenami, slovami,
vetami. Dôležité je, aby tabuľka pôsobila veselo a bola
farebná. Uložíme ju na dobre viditeľné miesto, na stenu, v
úrovni očí, aby na ňu aj deti videli - napr. vstávanie, krátka
rozpráva, raňajky, obliekanie, umývanie, pobyt v škôlke atď.
Pridať môžeme aj osobitné aktivity alebo záujmové krúžky,
jednoducho čokoľvek, čo tvorí dôležitú súčasť dňa napr. šach v
škôlke, prechádzka, večerná príprava oblečenia, večera,
umývanie, rozprávka na dobrú noc, spánok.

49. Rozhodovanie: možnosť riadeného výberu
Príprava / pomôcky:

Komunikácia

Použitie, didaktický cieľ:

Posiľňovanie emočnej stability, základy emočnej kontroly

Popis aktivity:

Ak chceme, aby dieťa splnilo našu požiadavku, je účinnejšie,
keď mu dáme možnosť výberu. Dôležité je, aby sme
sformulovali požiadavku krátko a zrozumiteľne a pridali k nej
dve možnosti výberu, aby sa rozhodlo samo. Napr. „Je čas
odpratať hračky. Začneš s legom alebo s ceruzkami?”

50. Úlohy na hudobný, svetelný alebo iný signál
Príprava / pomôcky:

Premyslenie a vytvorenie vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti, rýchlej reakčnej schopnosti,
uspokojenie pohybových potrieb

Popis aktivity:

Deti sa voľne pohybujú po triede. Na rôzne signály (hudobné,
svetelné, potlesk, bubnovanie...) vykonávajú rôzne úlohy
(podrep, ľah na bruchu, úlohy vo dvojiciach...) V šikovnejšej
skupine môže viesť hru aj dieťa (napríklad aj dieťa s ADHD).

51. S obľúbenou hračkou sa môžeš hrať až vtedy, keď odložíš predošlú
Príprava / pomôcky:

Pomôcky potrebné k samotnej hre alebo aktivite

Použitie, didaktický cieľ:

Základy dodržiavania pravidiel, rozvíjanie pamäti

Popis aktivity:

Jednoduché pravidlo, ktoré si dohodneme s deťmi hneď na
začiatku roka. Novú hračku si vezmeš až potom, čo tú
predošlú odložíš na svoje miesto. Výnimkou je, ak si hru chcú
rozšíriť o ďalšie prvky napr. keď sa dieťa hrá s autíčkom a chce
si k nemu postaviť garáž alebo naopak.
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52. Odvedenie pozornosti zapojením iných zmyslových orgánov
Príprava / pomôcky:

Premyslenie možností

Použitie, didaktický cieľ:

Základy a posilnenie emočnej kontroly

Popis aktivity:

V prípade, že niektoré inhibičné funkcie nefungujú podľa
predstáv (napr. záchvat hnevu) môže náhly zvuk, vôňa,
svetelný signál alebo iný náhly podnet či aktivita prerušiť
neprijateľné správanie dieťaťa.
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V.

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

53. Pologuľa na cvičenie
Príprava / pomôcky:

Zabezpečenie pohybovej pomôcky

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety, koordinácia
pohybov, rozvoj rovnováhy, podporovanie dozrievania
nervovej sústavy

Popis aktivity:

Deti ju používajú samostatne na udržiavanie rovnováhy,
hojdanie, vďaka nej môžu otestovať svoju šikovnosť a vyskúšať
svoje hranice.

Zdroje, ďalšie nápady:

http://www.huple.hu/main.php

54. Lopta pod stoličkou, gumené pásy na nohách stoličiek
Príprava / pomôcky:

Gumené pásy, povraz, handrová lopta, penový valec atď.

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Natiahneme gumený pás medzi dve nohy stoličky, prípadne
uviažeme handrovú loptu na nejaký povraz, čím umožníme
dieťaťu vykonávať rôzne pohyby počas sedenia na stoličke
napr. môže do lopty kopať alebo po nej stúpať počas jedenia,
čítania rozprávky, kreslenia, riešenia úloh alebo vykonávania
určitej činnnosti. Napomáhame tým koncentrácii a zároveň
uspokojujeme potrebu pohybu dieťaťa.

Zdroje, ďalšie nápady:

www.specialdirect.com

55. Kde počuješ zvonček (bubon, tikanie)?
Príprava /
pomôcky:

Šatky, zvonček, bubon alebo hlasnejšie tykajúci predmet

Použitie,
didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická koordinácia, vestibulárne a
senzorické podnety

Popis aktivity:

Trom deťom zaviažeme oči šatkou a odprevadíme ich na tri rôzne miesta v
miestnosti. Každé dieťaťko roztočíme, aby stratilo orientáciu. Niekde v
miestnosti, ideálne v rovnakej vzdialenosti od každého z troch detí, zazvoníme
zvončekom. Deti so zaviazanými očami musia prejsť na miesto, kde zaznel
zvonček. Kto príde na správne miesto prvý, vyhráva.
Oči dieťaťa zaviažeme šatkou. Kým chodíme okolo dieťaťa a bubnujeme, dieťa
sa snaží otáčať v smere zvuku.
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56. Veľké lopty, balančné lopty
Príprava / pomôcky:

Zabezpečenie veľkých nafukovacích lôpt

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Ľahneme si na loptu, či už na chrbát alebo na brucho a
pokúsime sa udržať rovnováhu.
Ide o rozvoj rovnováhy pomocou mikropohybov, ktoré
stimulujú nervový systém.

57. Lezecká stena
Príprava / pomôcky:

Rebriny, lezecká stena

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety, plánovanie,
rozvíjanie pozornosti

Popis aktivity:

Už samotné lezenie na lezeckú stenu/rebriny rozvíja pohybové
schopnosti detí, ale hľadanie predmetov na úchytkách
lezeckej steny alebo obchádzanie stužiek počas lezenia
predstavuje pre deti ďalšiu výzvu.

58. Skákajúce lopty
Príprava / pomôcky:

Gumené lopty

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

„Skáč ako lopta!” Skackanie s loptou na mieste alebo dopredu,
samostatne alebo spoločne. Počas vykonávania pohybu deti
nahlas hovoria: „Skáče lopta vyššie, vyššie!” Loptu môžu deti
držať v ruke alebo medzi nohami.

59. Horúca lopta
Príprava / pomôcky:

Audio prehrávač, lopta

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Deti sa postavia do kruhu a podávajú si jednu loptu. Menšie
deti si ju podávajú, väčšie deti si ju môžu aj hádzať. Ak sa dá,
sprevádzajme aktivitu hudbou, ktorú niekto zrazu zastaví. Kto
má v tej chvíli loptu, vypadáva z hry (vypadnuté dieťa môže v
ďalšom kole zastavovať hudbu). Ak nemáme možnosť púšťať
hudbu, môže podávanie lopty stopnúť potlesk alebo zvuk
píšťalky.
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60. Čarovný stan
Príprava / pomôcky:

Veľká, pevnejšia, kruhová textília alebo deka, plachta, „padák”

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety, rozvíjanie
pozornosti

Popis aktivity:

Deti obklopia a uchytia farebný padák (deku, plachtu), s jeho
použitím môžu hrať množstvo hier:
• hríbik
• vlnky (deti postupne za sebou dvíhajú ruky a potom ich
spúšťajú, ako fanúšikovia na zápase)
• výmena miest
• pukance: do padáka dáme veľa loptičiek a všetky treba
„vypukať” z padáka
• rovnako ako predošlá aktivita, ale všetky loptičky treba
udržať v padáku
• gúľanie lopty vlnením (môžeme ju napr. prigúľať k
niektorému dieťaťu)
• ovocný šalát: deťom dáme mená ovocí. Keď vedúci hry
vysloví meno ovocia, napríklad slivka, všetky slivky si
vymenia miesta.

61. Požiar, voda, lietadlo
Príprava / pomôcky:

Stoličky

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety, rozvíjanie
pozornosti a rýchleho reakčného času

Popis aktivity:

Deti voľne pobehujú. Keď pedagóg vykríkne: oheň! všetky deti
si čupnú, aby sa pri ohníku zohriali. Keď vykríkne: voda! všetky
deti musia niekam vyliezť, aby sa nenamočili. A keď vykríkne
lietadlo! všetky deti si ľahnú na brucho, pretože nízko nad
zemou letí lietadlo.
Príprava: sedíme vo veľkom kruhu, každý na jednej stoličke.
Dohodneme si aktivitu na každý príkaz.
Oheň: čupneme si pred našu stoličku.
Voda: sadneme si na stoličku s vytiahnutými nohami.
Lietadlo: ľahneme si na brucho pod našu stoličku.
Úloha: vedúci hry zakričí nejaký príkaz, ktorý musíme splniť
podľa dohody.
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62. Chôdza v močiari
Príprava / pomôcky:

Penové tehličky alebo výkresy, povraz

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety, rozvíjanie
koordinácie, koncentrácie, šikovnosti, súťažného ducha,
vytrvalosti

Popis aktivity:

Povrazom oddelíme priestor, ktorý nám vymedzí močiar. Cez
močiar sa dá prejsť len použitím dvoch penových tehličiek
(alebo výkresov). Dieťa sa postaví na jednu tehličku, druhú
položí pred seba, postaví sa na ňu a vezme tehličku, ktorú
nechalo za sebou. Položí ju pred seba a takto postupuje, až
kým neprejde celým močiarom.

63. Odrážadlo
Príprava / pomôcky:

Odrážadlo, vhodný priestor

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Pohybové aktivity na dvore, na chodbe alebo na vyznačenej
dráhe.

64. Hojdanie, lezenie na strom
Príprava / pomôcky:

Vhodné priestory na lezenie a hojdanie na dvore,
pohupovadlo, hojdačka, hojdacie hniezdo, telocvičňa pre deti

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie koordinácie, koncentrácie, šikovnosti, vestibulárne
a senzorické podnety, synchronizácia vnímania a pohybu

Popis aktivity:

Rozmiestnením hojdačiek rôznych rozmerov a funkcií
vytvoríme možnosti pre pohybovú aktivitu detí na dvore,
chodbe, terase atď. Hojdanie upokojuje nervový systém,
pripomína dieťaťu pobyt v maternici a poskytuje pocit
bezpečia. Lezenie na strom má výborný vplyv na rozvoj mozgu
(plánovanie, koordinácia zraku-rúk-nôh, rozvíjanie
rovnováhy).

65. Sedacie vaky/miesto na relaxáciu
Príprava / pomôcky:

Sedacie vaky

Použitie, didaktický cieľ:

Relaxácia, sebaukľudnenie

Popis aktivity:

V triede alebo na chodbe rozmiestnime sedacie vaky, ktoré
umožnia deťom v prípade potreby oddych osamote.
Oddych je možné doplniť aj tichou relaxačnou hudbou,
svetlom alebo oddeliť závesom (oddychový kútik, relaxačný
kútik).
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66. Tabuľa/lavica na rozvíjanie rovnováhy
Príprava / pomôcky:

Lavica, tabuľa, doska na rozvíjanie rovnováhy

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Predmety na rozvoj rovnováhy rozmiestnené v triede
uspokoja individuálne pohybové potreby detí.

67. Tunel, otočné kreslo/miesto na relaxáciu
Príprava / pomôcky:

Otočné kreslo

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Rozmiestnením otočných kresiel vytvoríme v triede podľa
možností „relaxačné ostrovčeky” respektíve otáčaním v kresle
môžeme podporiť stimuláciu/upokojenie nervového sytému.
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68. Uhádni, kto som!
Príprava / pomôcky:

Vytvorenie vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, pamäti

Popis aktivity:

Všetky deti si zatvoria oči. Pedagóg chodí po triede a dieťa,
ktorého sa dotkne, vydá akýkoľvek zvierací zvuk. Počet detí v
hre a jej náročnosť reguluje pedagóg. Keď sa učiteľ takto
dotkne každého dieťaťa, deti buď v rovnakom poradí zopakujú
zvieracie zvuky alebo skúsia uhádnuť, ktoré dieťa vydalo aký
zvuk.

69. Prekážková dráha na dvore
Príprava / pomôcky:

Rôzne cvičebné a iné pomôcky podľa možností (preliezky,
lavice, dopravné kužele, taburetky, povrazy atď.).

Použitie, didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická
koordinácia, vestibulárne a senzorické podnety

Popis aktivity:

Na dvore vyznačíme pomocou preliezok, šmýkaliek,
pieskovísk, chodníkov atď. dráhu, ktorú musia deti
prekonávať. Rozvíjame tak ich priestorovú orientáciu.

70. Jogové cvičenia
Príprava /
pomôcky:

Podložka na cvičenie jogy, audio prehrávač

Použitie,
didaktický cieľ:

Synchronizácia vnímania a pohybu, senzomotorická koordinácia, vestibulárne a
senzorické podnety

Popis aktivity:

Jógové cvičenia môžeme využiť už v predškolskom veku, kedy sa sústredíme
predovšetkým na správne dýchanie, ktoré má zároveň upokojujúci účinok.
Okrem dýchania má pozitívny účinok na psychický stav dieťaťa aj uvoľňovanie
jednotlivých svalových skupín.
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VI.

Kreativita, sebavyjadrenie, komunikácia

71. Rolové hry, dramatizácia
Príprava / pomôcky:

•
•

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie plánovania, empatie, kreativity, socializačných
procesov

Popis aktivity:

Deti sa môžu hrať tradične na otca, mamu a dieťa, kedy
imitujú správanie svojich rodičov, susedov alebo iných
dospelých v rôznych situáciách. Aktivita môže byť spontánna
alebo riadená, kedy pedagóg vymyslí konkrétne situácie a deti
si vyberú role, v ktorých musia danú situáciu zvládnuť.
Konkrétne situácie môžeme ilustrovať aj kartičkami napr.
kartičkami znázorňujúcimi jedlá, narodeniny, svadbu…

Zdroje, ďalšie nápady:

https://toolsofthemind.org/

pomôcky potrebné k hre
kartičky
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72. Tvorivý kútik, hra s materiálmi
Príprava / pomôcky:

Výber priestoru, zabezpečenie materiálov

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie kreativity, senzorický zážitok, rozvíjanie jemnej
motoriky, regulácia emócií, vyjadrovanie emócií

Popis aktivity:

V byte/triede nájdime miesto, ktoré môžeme premeniť na
tvorivý kútik, kde môžu deti bez obmedzení tvoriť. V tvorivom
kútiku umiestnime v dosahu detí čo najviac pomôcok a
materiálov, s ktorými môžu deti pracovať.
Môžu tam byť napr. vodové farby, štetce, modelovacia hmota,
plastelína, farebné ceruzky, farebné látky, lepidlo, staré
noviny/novinové pásy, kúsky dreva, drôty, umelé predmety,
gombíky, nite, modelovacia hlina, piesok, múka, krupica atď.

73. Bábkové divadlo
Príprava / pomôcky:

Bábky, masky

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie kreativity, sebavyjadrenia, komunikácie, odbúranie
napätia

Popis aktivity:

Bábkové divadlo, hra s bábkami. Táto metóda je k dispozícii
prakticky vždy a všade, nevyžaduje skutočné bábky, akýkoľvek
predmet môžeme „oživiť” aj v prípade, že nemáme paravan.
Stačí natiahnuť na ruku obyčajný sáčok. Deti sa skôr osmelia,
keď nehovoria priamo ony, ale sa môžu schovať za nejakú
figúrku. Pri hre môžeme použiť aj masky.
Ďalšou z možností je nakresliť na prsty detí „tváričky” a s nimi
si zahrať bábkovú hru.

74. Čo by bolo, keby…?
Príprava / pomôcky:

Príprava vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Plánovanie, pochopenie logickej postupnosti, rozvíjanie
kreativity

Popis aktivity:

Deti sedia na koberci alebo vankúšikoch a rozprávajú sa alebo
si pozerajú obrázok. Vedúci hry (v prípade šikovnejšej skupiny
môže byť vedúcim hry aj dieťa) sa pýta ostatných napr. Čo by
bolo, keby bola zima? Keby sme bývali v krajine víl? Keby som
mal čarovný prstienok? Keby sme niekam odleteli…
Deti odpovedajú rôznym spôsobom (pohybom, slovne,
mimikou, zvukmi).
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75. „Víla noci”
Príprava / pomôcky:

Koberec, zvonček, vytvorenie vhodného priestoru

Použitie, didaktický cieľ:

Odbúranie napätia, rozvíjanie pozornosti, relaxácia

Popis aktivity:

Deti sa pohodlne usadia na koberci. Pedagóg povie
nasledovné:
„Nasadneme na loď a odcestujeme na nejaký ostrov. Loď sa
kolíše doprava, doľava. Slniečko krásne svieti.” (deti sa
pohupujú doprava, doľava). „Vytiahneme plachtu a namočíme
si nohy do ľadovej vody.” (deti imitujú zimu alebo naopak
spokojnosť). „Pozrime sa, k akému ostrovu sa blížime. Zdá sa,
že toto je ostrov levov. Rýchlo sa premeňme na levy, aby nás
nespoznali obyvatelia ostrova!” Deti pohybom a zvukmi
imitujú levy.
Keď zaznie zvonček, deti sa premenia opäť na cestujúcich a
loďou sa plavia k ďalšiemu ostrovu.
Poslednou zastávkou je vždy materská škola. Príchod k
materskej škole pedagóg komentuje popisom charakteristík
tohto pre deti známeho prostredia.

76. Neviazané používanie hudobných nástrojov, vyhrávanie na hudobné nástroje
Príprava / pomôcky:

Hudobné nástroje, hlavne rytmické

Použitie, didaktický cieľ:

Sebavyjadrenie, odbúranie napätia, rozvíjanie vzájomného
porozumenia, kreativity

Popis aktivity:

Ak deťom poskytneme hudobné nástroje - najmä rytmické –
môžu sa vďaka nim voľne vyjadrovať, improvizovať, mať
radosť zo spoločnej hry, čo zároveň rozvíja pocit
spolupatričnosti.
Dbajme na to, aby táto aktivita nespôsobila senzorický stres u
senzoricky vnímavejších detí.

77. Vyskladanie príbehu - rozprávanie
Príprava / pomôcky:

Rôzne obrázky vystrihnuté z časopisov a novín

Použitie, didaktický cieľ:

Logická postupnosť, rozvíjanie kreativity

Popis aktivity:

Vyskladanie príbehov z rôznych obrázkov a rozprávanie o nich
či už samostatne alebo v skupinách.
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78. Dotvor laminovaný obrázok plastelínou
Príprava / pomôcky:

•
•

Použitie, didaktický cieľ:

Rozvíjanie pozornosti, plánovania, kreativity, jemnej motoriky
a citu pre krásu.

Popis aktivity:

Dotváranie zalaminovaných obrázkov plastelínou. Napr.:

Laminované kreslené obrázky zvierat, budov, rastlín.
Plastelína

-

-

príprava obeda z plastelíny na prázdny tanier (napr.
špagiet)
dotvorenie chýbajúcich častí zvierat (slimákovi –
tykadielko, koníkovi – nohu, psovi – chvost)
dotvorenie holého stromu podľa ročného obdobia,
teda ako by vyzeral strom na jeseň, v lete, na jar (listy,
kvety, vtáčiky atď);
vyzdobenie prázdnej torty podľa vlastných predstáv
napr. sviečkami, kvietkami
dotvorenie tváre
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