
Milé děti, 

Srdečně Vás zdravíme do Vašich dětských pokojíčků a věříme, že jste zdravé a plné energie. Doufáme, 

že v této době nezapomínáte na zdravý životní styl, to znamená jíst hodně ovoce, zeleniny, relaxovat a 

v neposlední řadě také každý den zařadit do svého programu pohybovou aktivitu. Nejlepší je 

samozřejmě proběhnout se venku s pejskem, zahrát si fotbálek na zahradě, apod. Vzhledem k tomu, 

že v současné době máme omezené možnosti pohybu, přinášíme Vám tipy na domácí rozhýbání a 

protažení Vašeho těla hravou formou… Můžete se do toho pustit samy nebo zapojit své sourozence a 

rodiče. Držíme Vám palce, ať se u toho dobře bavíte a hlavně, ať se po cvičení dobře cítíte. Každý pohyb 

nám totiž pomáhá do krve vyplavovat hormony endorfiny, které navozují pocit dobré nálady. A tu teď 

všichni hodně potřebujeme.  

Pro začátek dáme něco na rozehřátí: 

1. Slalom 
Nejprve si vyrobíme dráhu. Fantazii se meze nekladou. Můžeme použít plastové láhve 

naplněné tekutinou, kuželky nebo třeba plyšáky. Rozmístíme je po místnosti tak, aby vznikla 

slalomová dráha (do jedné řady asi 1 metr od sebe). A teď pozor – začínáme! 

a) Dráhu přeskáčeme po jedné noze, pak po druhé… 

b) Dráhu proběhneme a u každé mety (tzn. u každé kuželky, lahve, či plyšáka) uděláme dřep. 

c) Dráhu přelezeme v pozici psa (tzn. v pozici na všech čtyřech tak, že se opíráme o zem o 

chodidla nohou a dlaně + prsty rukou). Pozor, kolena můžeme pokrčovat, ale nepokládáme 

je na zem. 

d) Dráhu přelezeme v pozici psa pozadu. 

e) Dráhu přelezeme v pozici raka popředu a pak pozadu (jsme opět na chodidlech a dlaních 

rukou, jen se v této pozici obrátíme směrem ke stropu). Pomůcka pro lepší pochopení: do 

této pozice se dostaneme tak, že sedíme s pokrčenýma nohama a opíráme se rukama za 

tělem o zem. V této pozici jen zvedneme zadeček nad zem a můžeme „štrádovat“ jako raci. 

f) Dráhu přeskáčeme jako žáby (v pozici dřepu). Kdo to zvládne, může si gratulovat! 

g) Použijeme míček a pálku na softball a pokusíme se prokličkovat mezi metami s míčkem (viz 

obrázek). 

 
Zdroj: http://www.zskralice.cz/kronika/skolni-rok-2017-2018/329/1-6-den-deti 

Inspiraci můžete načerpat na webové adrese: https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-

super-mamy-materstvi/641150/jak-vyrobit-v-obyvaku-prekazkovou-drahu-aby-se-deti-nenudily-

je-to-snadne.html 

Úplně úžasná opičí dráha je na tomto videu (tady se na stavění dráhy podíleli i rodiče): 

https://www.facebook.com/kylie.garvey.3/videos/3930064572933/ 
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2. Trénink pro malé sportovce 

Připravíme si stopky (na mobilním telefonu). Kdo nemá telefon, požádá starší sourozence či 

rodiče, aby mu sportovní výkon změřili). Nejlepší je, když se do Vaší sportovní chvilky zapojí i 

oni. A začínáme: 

a) Zahřejeme se dřepy na 1 minutu. Zapíšeme si do bločku, kolik dřepů se nám podařilo 

udělat. 

b) Následují kliky – pro kluky a holky, co běžně sportují běžné kliky (na dlaních a prstech 

nohou). Ostatní děti provádí „dámské kliky“ – kdy se kolena opírají o podložku, tělíčko 

zpevněné a my „pérujeme“ rukama. 

c) V lehu na zádech zvedneme obě propnuté nohy ke stropu. Zadeček je na zemi. Záda pevně 

přitisknutá k podložce. A teď pokládáme obě nohy snožmo (nepokrčujeme kolena) těsně 

nad podložku a vracíme do výchozí pozice. Pro koho je to příliš náročné, může střídat nohy 

jednu po druhé. 

d) Následuje výdrž v pozici prkna. Ležíme na břiše, ruce máme pokrčené vedle ramen, dlaně 

se opírají o zem. V této pozici se zvedneme nad zem, opíráme se o dlaně a o prsty nohou. 

Pozor! Záda jsou zpevněná a jsou se zadečkem v jedné rovině. Zpevníme i bříško. Můžeme 

si zkusit i druhou variantu tohoto cviku, kdy se místo o dlaně opíráme o předloktí. V tomto 

případě nepočítáme, kolik jsme zvládli cviků za 1 minutu, ale jak dlouho jsme v této pozici 

(krásně zpevněni) vydrželi. Přesný popis cviku najdete na v tomto odkazu:  

https://www.youtube.com/watch?v=apcfWQCk8QU&ab_channel=GleidMagazin 

e) Na závěr vyzkoušíme tzv. „sedy lehy“. Vleže na zádech pokrčíme nohy a ruce si dáme do 

„plážové pozice“, tzn. pokrčené pod hlavu. Vydechněte, zatněte svaly břicha a zvedněte 

hlavu a ramena ze země. Váš krk by neměl být v napětí, pracuje jen bříško. Nadechujte, 

když jdete dolů. Tento cvik můžete cvičit ve více obměnách, např. cyklistické sklapovačky, 

žabí sklapovačky…  

Více najdete na webové adrese: https://www.rehabilitace.info/zdravotni/sklapovacky-

sedy-lehy-a-jejich-variace-top-10-cviku-co-a-jak-cvicit/ 

 

Vaše výsledky si vždy zapište a uvidíte, že po pravidelnějším cvičení (cca 2x – 3x týdně) se Vaše 

výkony budou stále zlepšovat. 

 

 

3. Driblink 
Pěkně jsme se zahřáli a teď je čas procvičit naši šikovnost a koncentraci. Připravíme si pálku na 

stolní tenis a pingpongové míčky. Kdo má více prostoru, může použít pálky a míčky na soft 

tenis. Pinkáme míčky na raketě (pálce), dokud nám míček nespadne na zem a počítáme si 

rekord. Pokud s námi sportuje někdo z rodiny, můžeme udělat závody, kdo déle vydrží 

driblovat. 

 

 

4. Hod na cíl 
Na tuto disciplínu se hodí molitanové nebo plastové míčky. Pokud nemáme, zapojíme naši 

kreativitu (tvořivost) a vyrobíme si míčky sami. Na to jsou potřeba staré letáky, noviny či 

popsané nepotřebné papíry. Zmačkáme je do koulí (cca 10 kusů). Dále použijeme velký hrnec, 

který nám maminka půjčí či čistý prázdný koš na odpadky či na prádlo. A začínáme… 

https://www.rehabilitace.info/zdravotni/sklapovacky-sedy-lehy-a-jejich-variace-top-10-cviku-co-a-jak-cvicit/
https://www.rehabilitace.info/zdravotni/sklapovacky-sedy-lehy-a-jejich-variace-top-10-cviku-co-a-jak-cvicit/


Trefujeme se do nádoby nejprve zblízka a pak z čím dále větší vzdálenosti. Pokud je nás víc, 

můžeme soutěžit, kdo se trefil nejčastěji. Samozřejmě větší osoby házejí z větší vzdálenosti, 

aby hra byla férová. 

 

 

 

http://zstgm.svitavy.cz/m_index.php?p=fotogalerie&k=d14-15&album=188&nahled=2405 

 

 

5. Foukaná 
Je už všeobecně známo, jak důležitý je v našem životě dech. Bez něj bychom nepřežili ani pár 

minut. A tak si svůj dech trochu procvičíme. Připravíme si pingpongové míčky a plastové brčko. 

V místnosti si připravíme dráhu, kudy budeme míčky foukat (může to být slalomová dráha či 

jakákoliv překážková dle Vaší fantazie). Určíme si start a cíl a zábava začíná!  

 

 
Zdroj: https://www.skolaslivenec.cz/strasidilny-2018/ 

 

 

6. Přemísťování hraček 
Na tuto aktivitu budeme potřebovat větší kuchyňskou mísu nebo malý plastový box a plyšáky. 

Lehneme si na podložku nebo na koberec a za hlavu si položíme připravenou prázdnou nádobu. 

Menší hračky či plyšáci už nám leží rozestavěné kolem chodidel nohou. Chytneme si je mezi 

chodidla a přemístíme je za hlavu do nádoby tak, že si vlastně zacvičíme pozici halásana, neboli 

pozici pluhu. Pro lepší představu je tento cvik krásně znázorněn na webové adrese: 

https://www.prozeny.cz/clanek/jak-zabavit-deti-doma-mame-skvele-tipy-na-pohybove-hry-

63950 

 

http://zstgm.svitavy.cz/m_index.php?p=fotogalerie&k=d14-15&album=188&nahled=2405
https://www.skolaslivenec.cz/strasidilny-2018/
https://www.prozeny.cz/clanek/jak-zabavit-deti-doma-mame-skvele-tipy-na-pohybove-hry-63950
https://www.prozeny.cz/clanek/jak-zabavit-deti-doma-mame-skvele-tipy-na-pohybove-hry-63950


7. Opičí dráha 
Nejprve se staneme staviteli naší dráhy, kde se fantazii meze nekladou. Použijeme stůl, židle, 

polštáře, „bobíky“ neboli taburety, sušáky na prádlo, deky, spacáky. Mezi dvě židle přehodíme 

deku (či přes sušák na prádlo), a tím nám vznikne tmavý tunel. Vyrobíme si tak překážky, které 

po dostavění dráhy můžeme přelézat, podlézat, přeskakovat… Ale opatrně a s rozumem, 

mysleme na naši bezpečnost! :-) 

 

 

Zdroj: https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi/641150/jak-

vyrobit-v-obyvaku-prekazkovou-drahu-aby-se-deti-nenudily-je-to-snadne.html 

 

8. Podlézaná 
Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš sice říká: „Přeskoč, přelez, ale nepodlez“, ale my si dneska 

dovolíme trochu podlézat. Ale jen pohybově. Vyrobíme si vlastní „podlézačku“, nejlépe ze 

dvou židlí, mezi které natáhneme švihadlo či textilní gumu a připevníme k židličkám. Zkoušíme 

podlézat a postupně snižujeme výšku švihadla. Pak už se spíše plazíme a můžeme závodit se 

sourozencem, kdo proleze bez dotknutí se švihadla. 

 

 

9. Kdo déle vydrží 
Tuto aktivitu si můžeme zkoušet sami nebo nám může někdo z rodiny měřit stopkami čas. 

Ideální je, pokud se také člen rodiny zapojí, to je pak zábavnější. 

Smyslem hry je vydržet v určité pozici co nejdéle. Opět se fantazii meze nekladou.  

a) Stojíme na jedné noze se zavřenýma očima, pak na druhé noze. Vyzkoušíme si tím, na které 

noze jsme stabilnější.  

b) Sedíme bez židle v polodřepu (stejném, jako bychom seděli na židli). Kdo si to chce ztížit, 

může mít ruce ukázkově předpažené před tělem. 

c) Vyzkoušíme pozici holubičky a setrváme v ní. 

https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi/641150/jak-
https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi/641150/jak-


 

Zdroj: https://blogadmin.idnes.cz/blog/18427/321333/holubice1web.jpg 

d) Předkloníme se a položíme dlaně (prsty) na zem – podle vlastních možností. Zkusíme 

vydržet v maximální pozici co nejdéle. 

e) Následuje pozice prkna (tu jsme si vysvětlovali v aktivitě č. 2 d).  

f) Pro posílení svalů paží si vyzkoušíme výdrž na jedné ruce - viz webový odkaz: 

http://www.trenink.com/index.php/posilovani/s-vlastnim-telem/2715-posilovani-vydrze-

na-jedne-ruce 

g) Zařadíme další pozice, které nás napadnou a kde si procvičíme svou fyzičku, vůli, vytrvalost 

a koncentraci. 

 

10. Relaxace 
Položíme se na podložku třeba do zatemněného tunelu, který jsme si vytvořili během stavění 

opičí dráhy. Můžeme si pustit relaxační hudbu, zavřeme oči a soustředíme se na svůj dech. 

Představujeme si, jak se postupně uvolňujeme, od rukou, nohou, těla a nakonec hlavy. Cítíme 

se v bezpečí, naše tělo je těžké a teplé. Každým nádechem vstupuje do našeho těla teplo, světlo 

a klid. Postupně se naplňujeme zlatým světlem, až celí záříme. Září naše tělo a okolí našeho 

těla. Můžeme si představit, že se z tohoto světla před naším tělem formuje veliká světelná 

koule a my ji v myšlenkách pošleme někomu blízkému. Koule letí vzduchem k adresátovi 

s přáním všeho dobrého od nás. Rozlije se mu do těla. Když s touto technikou přejeme příjemci 

naší pomyslné zásilky pevné zdraví, hodně radosti nebo štěstí, jistě to zmíněná osoba pocítí a 

bude se cítit lépe. V současné době, kdy se vzduchem šíří obávané viry, tak můžeme pomoci 

sobě i svým blízkým.:-) 

 

Další relaxace pro děti od známého arteterapeuta Zdeňka Šimanovského: 

https://www.youtube.com/watch?v=_IzY14p6kts&ab_channel=Zden%C4%9Bk%C5%A0iman

ovsk%C3%BD 

https://www.youtube.com/watch?v=2k6Y1h9C3nc&ab_channel=Zden%C4%9Bk%C5%A0ima

novsk%C3%BD 

 

Tipy na příjemnou relaxační hudbu: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXYtJB7Qslk&ab_channel=SoothingRelaxation 

https://www.youtube.com/watch?v=7jfRG-fgvQ8&ab_channel=RoseMarTV 

https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU&ab_channel=Giank 
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Odkazy na webové stránky, kde najdete další inspiraci pro Vaše sportovní 

aktivity: 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/ 

 

 https://telocvik.online/ 

 

 https://cz.pinterest.com/kociani/telocvik-doma-nebo-ve-tride-workout-home-or-in-the/ 

 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-

doma/220562220600046/obsah/758172-telocvik-v-obyvaku-1-cast 

 

 https://tn.nova.cz/clanek/jednoduche-cviky-pro-vase-deti-ktere-je-konecne-

rozhybou.html?imageId=1748681 

 

 https://www.skaut.cz/50aktivitdoma/ 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=grezFbzspyA&ab_channel=MaMMacentrum-

pohybd%C4%9Btem%2Cz.%C3%BA. 

 

 http://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Celoro%C4%8Dn%C3%AD_dru%C5%BEinov%C3%A1_hra

%3A_DRU%C5%BDINI%C3%81DA/Bl%C3%A1zniv%C3%A9_discipl%C3%ADny?highlight=kdy%

C5%BE+se+%C4%8Derven+%C4%8Derven%C3%A1 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=hCFtHLTHj2U&ab_channel=RytmixFans 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=gVBtPnMg7XI&ab_channel=VeronikaHrnciarova 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=qjhYyhQ2EjM&list=PL8MeAQ9jCT4DcAee4HD084cfs5VK

uxCZD&ab_channel=APAFTVS 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=BjPi-QiVnwA&ab_channel=reflex_cz 

 

 

 

 Zdroj: soukromý archiv 
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