
 

Zdravím všechny dětičky a rodiče, 

v tomto dokumentu najdete několik nápadů na pohybové činnosti s dětmi v domácích podmínkách. Doufám, že vše zvládáte a brzy se již 

společně uvidíme. 

 

Ještě než se dostaneme k pohybovým aktivitám, mám pro Vás pár nápadů na vzdělávací programy pro děti na tabletech, PC nebo 

mobilních telefonech (mám je vyzkoušené s dětmi a jsou moc fajn), děti které k nám do třídy chodí již druhým rokem, již tuto nabídku 

znají: 

➢ Výukové kartičky PMQ SOFTWARE 

➢ Vzdělávací hry pro děti Ocosys 

➢ Čísla a matematika pro děti PMQ SOFTWARE 

➢ Tam a sem s Myšákem ! CZ Hra Tech Sophia 

➢ Logopedie 1: procvičování výslovnosti PMQ SOFTWARE 

➢ Lední medvídě zdarma (3-5 let) SANVADA LLC 

➢ Michalova zmrzlina od České televize 

 

Dále bych Vás ráda poprosila, zda by jste dětem mohli založit jejich Domácí portfolia – s pracovním názvem „MŮJ ŽABÁČEK“, kam 

by jste jim zakládali obrázky, pracovní listy, výtvory apod., třeba také fotografie, když je vyfotíte u činností a her. Portfolio může být 

formou šanonu, rychlovazače nebo jenom desek, do kterých budete jejich výtvory zakládat. Ve školce bychom prošli, podívali se a 

popovídali si o nich společně. Pevně věřím, že děti budou mít radost, když se budou moci pochlubit ostatním dětem. 

Samozřejmě je to nepovinné, jen pokud budete mít chuť, elán a sílu a také čas. 

Vložila jsem zde nápady na Jógová cvičení s dětmi i s příběhem, děti zpravidla tyto pozice znají a mají je rádi. 

 



 



 



 

K následujícím u cvičení můžete doma použít různé věci, které máte doma, od 

různých hraček (kostičky, míčky, dinosaury, plyšáky apod.) až po kuchyňské nádobí 

různého druhu. 

Cvičení sestavila a  publikovala ve své knize MUDr. Věra Kleplová ve spolupráci 

s D. Pilnou, a to v knize „Cvičíme doma s tím, co máme“. Vřele doporučuji, paní 

doktorka je odborník a cvičení je sestaveno vždy od jednoduchého ke složitějšímu a 

s důrazem na správná pohybová schémata. 

 

 







 



 

 

 

Toto je jednoduchá hra s míčky a tunely, v domácím prostředí snadno proveditelná s velkým 

efektem, když to budete krát s dětmi – uvidíte, kolik si užijete srandy. Míček můžete posunovat 

třeba různými částmi těla. 

 

 

Postavte dětem doma Opičí dráhu s různými překážkami nebo jen bunkr, který si děti velice oblíbí. Samozřejmě doporučuji vyrazit do 

přírody a pozorovat probouzející se přírodu po zimním spánku. 


