
 

Nabídka činností - NTC Learning 

1. Motorická cvičení: 

- rovnováha - chůze po čáře, chůze po kládě, po obrubníku 

- otáčení kolem své osy – je pravidelným ranním rituálem. Procvičujeme 

rovnováhu. Pravolevou orientaci. Každý den se střídá strana, na kterou se děti 

otáčejí. 

- hra s míčem, koulení, házení, driblování 

- skákání panáka 

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

 

2. Grafomotorická cvičení: 

- obtahování tvaru ve vzduchu v rytmu básně, písně, za doprovodu říkanky či 

písničky, obtahujeme předkreslené tvary, kreslení do pěny na holení, kreslení 

do krupice, mouky, zapisování přečteného příběhu-používá se obyčejná tužka, 

jde nám o vystižení podstaty 

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, výtvarnými pomůckami a 

materiály 

 

3.  Aktivity podporující spolupráci ruky x oka x úst 

 

4. Akomodace oka: 

- chvilky s míči, létajícími talíři, házedly 

- vědomé využívání všech smyslů, záměrné pozorování, postřehování, všímání si 

- zacházení s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním, nářadím 

- zvládnutí základních pohybových dovedností, prostorové orientace 

 

5. Vývoj asociačního myšlení: 

− abstrakce a vizualizace – rozlišovat obrazné symboly, piktogramy (dopravní 

značky, mapy, vlajky) 

− poznat některá písmena, číslice, popř. slova 

− chápat elementární číselné a matematické pojmy (porovnávat, uspořádat, třídit 

soubory předmětů dle určitých pravidel) 

− asociace hudbou – ovládat dechové svalstvo, sladit zpěv s pohybem, posilování 

rytmického cítění, soustředěný poslech hudby (vážné, etnické), poslech hudby 

charakteristické pro jednotlivé státy 

 

6. Vývoj funkcionálního myšlení: 

- hádanky a příběhy s otevřeným koncem: porozumět slyšenému, zachytit děj, 

sledovat hlavní myšlenku, zopakovat v celých větách konkrétní děj, projevovat 

zájem o knížku, soustředěně poslouchat četbu, divadlo 

- enigmatické (tajuplné) hádanky: chápat slovní vtip a humor, utvořit 

jednoduchý rým soustředit se na činnost a udržet pozornost 

- grafické znázornění příběhu či hádanky, tvorba myšlenkových map, vyjadřovat 

smysluplně a samostatně myšlenky, nápady, pocity, vést rozhovor, naslouchat 

druhým, sledovat řečníka, domluvit se slovy i gesty, improvizovat, řešit 



problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, nalézt nová řešení, zachycovat 

skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy prostřednictvím různých 

výtvarných technik 

7. Kreativní myšlení – konstruktivní stavebnice, záznam příběhu obrazovou formou 

 

8. Myšlenkové mapy, mapy pohádek, říkanek, písniček 

  

9. Tvoření různých projektů společně s dětmi 

- projekty: Cesta kolem světa za zvířátky, Naše město, Moje knížka …. 

 

10. Rytmizace a motivační říkanky k týdennímu tematickému celku 

- každý týden zvolit společně s dětmi motivační říkanku, kterou říkáme každé 

ráno v komunikačním kruhu, ta nás uvádí do tématu.  Využíváme ke stimulaci 

pravé a levé mozkové hemisféry tím, že připojíme jednoduchou rytmickou hru 

na tělo, nebo využijeme nástroje. 

 

11. Značky aut a asociační rýmy 

- příklad: Ford, sedí tam jak lord, Škoda-teče kolem voda. Dacia-předjela ji 

Fabia, Fiat-budeme dneska zpívat... 

 

12. Sestavování názvů ze sirek 

- jména, zvířata, geometrické tvary, vytvoření třídního maskota... 
 


