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PADESÁT FANTASTICKÝCH AKTIVIT 
JEDNA JEDNODUCHÁ HRAČKA

Jen si představte to obrovské množství zážitků a  vjemů, které musí 
přijmout a vstřebat dětský mozek každý den. Naši nejmenší se nejprve 
učí pomocí metody pokus-omyl. To je důvod, proč ze začátku vše 
ochutnávají, šťouchají do věcí prstíky, berou věci do ruky a  objevují  
– aby viděli, kde končí jejich tělo a začíná něco nového, a aby zjistili, co se 
stane, když udělají to nebo tamto.
Od narození až do pěti let života je dětský mozek neuvěřitelně flexibilní 
a  schopný. Neurony v  mozku dostávají signály a  začínají se spojovat. 
A  tato spojení se upevňují a  vrství, aby vytvořila základy pro učení. 
Poskytování signálů, které vedou k  vytváření neurologických spojení, 
je jednou z  nejdůležitějších věcí, kterou jako rodiče, pečovatelé 
a vychovatelé, můžete pozitivně ovlivnit. Vaši malí objevitelé se postarají 
o zbytek, a dokáží si s tím poradit opravdu dobře, za předpokladu, že žijí 
v podnětném prostředí a dostává se jim dostatek podpory.
Podnětné prostředí nemusí znamenat komplikované. Tato herní 
příručka obsahuje padesát aktivit, které povzbuzují a podněcují všechny 
oblasti dětského vývoje za použití jediné hračky s  názvem Kroužky na 
tyči od Fisher-Price. Pět pestrobarevných kroužků na kymácející se 
základně – to je podstata této hračky. Jednoduchá. Veselá. Zábavná. 
Během dlouholetého pozorování naši návrháři hraček a  výzkumníci 
v  herní laboratoři Fisher-Price sledovali miminka a  batolata, která 
ukázala své neskutečné dovednosti a  důvtip a  proměnila tuto 
jednoduchou hračku v přínosnou učební pomůcku.
Nyní vkládáme tento nástroj do vašich rukou. Využitím síly hraček 
jako vzdělávacích nástrojů můžeme pomoci dětem využít a  rozvinout 
jejich potenciál skrze smysluplnou hru. Žádná značka nemá na trhu 
lepší pozici, aby tuto misi splnila, než Fisher-Price. A i vy se můžete stát 
součástí této mise.



CO DĚLAT

Počkat...co je to? Zvídavá 
miminka by se to ráda 
dozvěděla! Vezměte jeden 
kroužek z hračky Kroužky 
na tyči a vložte jej do rukou 
vašeho maličkého a příště, 
až mu kroužek opět ukážete, 
možná se po něm začne 
natahovat.

Dokáže se natáhnout o něco 
dál pokaždé, když si hrajete?

Brzy dokáže uchopit jakýkoliv 
kroužek bude chtít, když 
kroužky rozmístíte na hrací 
podložku kolem něj.

SMYSLY V POZORU
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání



SMYSLY V POZORU
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA TAK DŮLEŽITÁ 

Vkládání věcí do úst a dotýkání  
se jich pomáhá miminkům poznat,  
jaká je věc na dotek, jak voní a chutná. 

Zářivé barvy poutají jejich pozornost  
a probouzí přirozenou zvídavost ještě 
předtím, než začnou uchopovat věci ve 
svém dosahu.

Všechny tyto hry pro rozvoj smyslového 
vnímání „rozsvěcují“ jednotlivé oblasti 
v mozku vašeho malého objevitele. Avšak 
ještě předtím, než dokáže kroužek udržet 
ve svých ručičkách, můžete jej využít jako 
pomůcku ke stimulaci zrakového vnímání.

Když vaše maličké leží na zádech, 
pomalu před ním pohybujte kroužkem ve 
vzdálenosti 20 – 25 cm.

Zatímco bude pozorovat předmět před 
sebou, bude procvičovat spolupráci 
obou očí.
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CO DĚLAT

Sedni si, broučku. 

Ale ne! 

Je vaše miminko 
stále nejisté, když má 
samostatně sedět? 

Probuďte u něho zvídavost 
a zájem o hru. Zatřeste 
červeným kroužkem 
z hračky Kroužky na tyči, 
uvnitř kterého se nachází 
korálky, a poté přesuňte 
kroužek směrem k němu. 

Jakmile se kroužek  
dotkne ruky vašeho 
maličkého, jeho  
prstíky se kolem něj 
automaticky sevřou. 

Zatímco miminko  
drží kroužek, zatřeste  
jím, aby si uvědomilo,  
že ho stále drží.

UČÍME SE 
UCHOPOVAT, DRŽET, 
TŘÁST A POUŠTĚT
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA TAK DŮLEŽITÁ

Proč třást kroužkem před miminkem?  
V této vývojové fázi dokáže lépe najít  
věci pomocí sluchu než zraku. 

Vaše maličké si začne spojovat to,  
co vidí a slyší – a o čem mezitím  
přemýšlí – s tím, co musí udělat  
svými ručičkami, aby dostalo kroužek blíž k sobě a mohlo jej 
prozkoumat.

Zároveň se učí, kde končí jeho ručičky a kde začíná kroužek. 
Jakmile bude držet kroužek v ručičce, jeho prstíky se 
reflexivně obtočí kolem něj (palmární úchop). Vaše maličké 
dokáže kroužek zvednout, držet, třást jím, mávat jím a bude se 
snažit jej upustit. 

Počkat…kam kroužek zmizel? 

Kolem devátého měsíce bude miminko hledat kroužek, který 
upustilo a bude mít plné ruce práce s upouštěním a zvedáním 
kroužku pořád a pořád dokola. Kroužek uchopuje a učí se ho 
držet. Rozvoj ovládání malých svalů v této vývojové fázi je 
nezbytný pro schopnosti, k jejichž rozvoji dojde později, jako 
například držení a psaní tužkou ve škole. 

UČÍME SE 
UCHOPOVAT, 
DRŽET, TŘÁST 
A POUŠTĚT
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika
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CO DĚLAT 

V červeném kroužku 
z hračky Kroužky na tyči se 
ukrývá malé kouzlo.

Je šance, že ho váš malý 
génius objeví sám, avšak 
pokud bude potřebovat 
trochu popostrčit, nechte jej 
se nejprve dívat na vás a on 
se bude učit sledováním 
a nápodobou.

Jemně zatřeste červeným 
kroužkem s kuličkami. 

Držte kroužek kousek od 
svého ucha, poté jej přidržte 
kousek od ouška vašeho 
miminka a zatřeste jím. 

Podejte vašemu maličkému 
kroužek a nechte ho si to 
také vyzkoušet.

ZÁBAVA PLNÁ 
CHRASTĚNÍ
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



ZÁBAVA PLNÁ 
CHRASTĚNÍ
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ

Fyzický vývoj dítěte podporuje 
rozvoj jeho poznávacích schopností – 
a naopak – v této jednoduché aktivitě se 
ukrývá daleko více, než se může na první 
pohled zdát. 

Vaše maličké zapojuje velké svaly, aby 
dosáhlo na kroužek, malé svaly, aby jej 
uchopilo a sluch, aby identifikovalo, 
odkud zvuk přichází. 

Začne uvažovat novým způsobem… 
„Když takhle pohnu rukou, uslyším zvuk. 
A dokázal jsem to já sám!“

Zatímco se bude pokoušet postup 
zopakovat, dojde u něho k procvičování 
sluchové paměti. A až si budete příště 
společně hrát, zajisté si povšimnete, 
že si pamatuje, čím je červený kroužek 
výjimečný.
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CO DĚLAT

Postavte hračku 
Kroužky na tyči na 
rovný povrch tak, 
aby byla v dosahu 
miminka. 

Vaše maličké si 
zajisté nenechá ujít 
příležitost hračku 
rozhoupat – zapojí 
hrubou motoriku 
a stále se zlepšující 
vnímání okolí, díky 
čemuž mu neunikne 
žádná příležitost užít 
si plno zábavy.

HOUPY, HOUPY
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika



HOUPY, HOUPY
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ

Jakmile si vaše rostoucí miminko začne 
hrát namísto toho, aby pouze reagovalo, 
znamená to, že právě dosáhlo důležitého 
milníku. Začne si uvědomovat, že dokáže 
zařídit, aby se věci děly tak, jak si přeje. 

Miminka získávají ponětí o svých 
schopnostech už v šesti měsících. 

Navlékání kroužků na tyčku je pro vaše 
maličké opravdovou výzvou. Během 
hraní bude muset zapojit náročnější 
myšlenkové operace jako plánování, co 
bude dělat, a pozorování skutečných 
výsledků své činnosti.

Jakmile rozhoupe základnu hračky, 
uvidí, co je třeba udělat, aby se hračka 
pohybovala rychleji, a jak moc musí do 
hračky strčit, aby se hračka převrhla.
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CO DĚLAT

„Kde je můj brouček? Tady 
je!“ Možná si s kroužkem 
před okem budete 
připadat trochu bláznivě, 
avšak zajisté si s ním 
užijete spoustu zábavy.

Dejte kroužek z hračky 
Kroužky na tyči na stranu, 
aby vaše miminko vidělo 
celou vaši tvář. Poté se 
podívejte na miminko opět 
skrz kroužek.

Podejte mu kroužek, nebo 
jej pomalu umístěte před 
jeho očičko. „Kde je můj 
brouček?“

KDE JE MŮJ 
BROUČEK?
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



KDE JE MŮJ 
BROUČEK?
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ

Vaše maličké nyní vidí věci 
v novém světle a uvědomuje si, že 
ačkoliv z vás vidí jen část, nemizíte 
mu z dohledu celá. 

Avšak nejlepší část této hry je 
pořád stejná: rozesmávání jeden 
druhého a dělání legračních 
obličejů na miminko.
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CO DĚLAT

Mezi šestým a devátým 
měsícem je zkoumání 
věcí pro miminka zcela 
přirozené.

Umístěte kroužky z hračky 
Kroužky na tyči tak, aby  
je vaše miminko mělo 
v dosahu.

Předtím, než mu podáte 
kroužek, pojmenujte 
jednotlivé barvy a dejte 
mu možnost vybrat si 
podle jeho představ.

Vaše maličké prožije  
„aha“ moment.  
„Aha, věci mají  
různé barvy a barvy  
a věci mají různé  
názvy!“

OCHUTNÁVÁNÍ
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání



OCHUTNÁVÁNÍ
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ

Hmmmm… Jak asi chutná modrá?  
Nebo zelená?

Malá miminka používají k objevování 
své rty a jazyk. Je to jejich způsob 
prozkoumávání fyzikálních vlastností. 
Je to měkké nebo tvrdé, jaká je ta věc 
na povrchu, dokážu ji snadno zvednout 
nebo ne?

Jakmile vaše maličké dokáže věci chytit 
a držet, začne vše ve svém dosahu 
prozkoumávat pomocí doteků.

Vytváří si tak v paměti širší obrázek 
svého světa.

Nebuďte překvapená, pokud se váš malý 
objevitel najednou rozhodne, že jsou jeho 
ručičky zajímavější než kroužky.

V tomto období jsou ručičky fascinující 
a miminko si začíná uvědomovat, že je 
dokáže ovládat.
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CO DĚLAT

Začínají vašemu miminku 
růst zoubky?

U kojenců se začínají mléčné 
zoubky objevovat obvykle 
mezi čtyřmi až osmi měsíci.

Předtím, než se objeví první 
zoubek a začne období  
růstu zubů, začne si vaše 
maličké častěji vkládat 
předměty do pusinky. Je 
proto nezbytné, aby  
v jeho dosahu byly  
pouze bezpečné  
předměty, které si může  
bez obav vkládat do úst.

Umístěte kroužek  
z hračky Kroužky  
na tyči tak, aby  
jej vaše maličké mělo 
v dosahu a je to!

ZOUBKY, ZOUBKY, 
ZOUBKY
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání



ZOUBKY, ZOUBKY, 
ZOUBKY
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Smyslové vnímání

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ

Období prořezávání zoubků je pro 
kojence bolestivé. Vaše miminko si 
bude dávat do pusinky cokoliv, co bude 
v jeho dosahu, ve snaze ulevit svým 
bolavým dásním.

Při kousání si totiž masíruje dásně 
a ulevuje si od bolesti.

Během tohoto období zároveň dochází 
k důležitému emociálnímu vývoji: 
miminka začnou zjišťovat, že jejich 
maminka není jediná, která jim 
pomůže cítit se lépe!
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CO DĚLAT 

„Ano, správně, paci paci.“

Narovnejte vašemu 
maličkému prstíky 
a přibližte jeho malé 
dlaničky k sobě.

Obvykle během čtvrtého 
a pátého měsíce spojují 
miminka ruce s větší 
přesností a dokážou 
cíleně uchopovat hračky.
Kroužky z hračky Kroužky 
na tyči jsou jako stvořené 
k uchopování, tleskání 
a bouchání!

UČÍME SE TLESKAT
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



UČÍME SE TLESKAT
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Co to bylo za zvuk?

Vaše maličké bude překvapené, 
až poprvé uslyší zvuk do sebe 
narážejících kroužků.

Jakmile zjistí, že dokáže ovládat své 
ručičky, bude se snažit je přiblížit 
natolik, aby opět slyšelo, jak kroužky 
naráží do sebe. Sledujte, jak se v reakci 
na svůj úspěch rozzáří a jak bude 
nadšeně kopat svými buclatými 
nožičkami.

Když už ví, jak na to, bude váš malý 
hudebník bouchat kroužky o sebe 
znovu a znovu.
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CO DĚLAT

Procvičování těchto 
pohybů vypadá tak 
jednoduše, avšak ve vývoji 
vašeho miminka hraje 
střídání ručiček velkou roli.

Tuto dovednost si 
miminka začínají osvojovat 
přibližně v pátém měsíci 
života. Dejte vašemu 
malému broučkovi kroužek 
z hračky Kroužky na tyči 
do ručičky a sledujte, 
jak si ho předává z jedné 
ručky do druhé.

UČÍME SE STŘÍDAT 
RUČIČKY
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná a hrubá motorika



UČÍME SE STŘÍDAT 
RUČIČKY
MALÉ MIMINKO
OD 6 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná a hrubá motorika

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Dospělí dělají tyto pohyby automaticky 
nespočetněkrát každý den.

Avšak v počátcích našich životů se 
musíme nejprve naučit, jak používat 
obě ruce zároveň.

Jak se vyvíjí nervový systém vašeho 
miminka, postupně dokáže vědomě 
ovládat své prsty, ruce a paže. Rychleji, 
pomaleji. Jeho pohyby budou postupně 
plynulejší a méně trhané.

Jakmile uvidíte, jak si vaše maličké 
předá kroužek z jedné ručičky do 
druhé a natáhne svou ručičku přes 
středovou linii těla, je čas oslavovat!

Právě dosáhlo dalšího důležitého 
milníku ve svém životě.
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CO DĚLAT

Podělte se s vaším maličkým  
o kroužky z hračky Kroužky  
na tyči. Ponechejte si jich  
několik u sebe a zbylé  
kroužky rozmístěte kolem něj  
tak, aby na ně snadno dosáhl. 

Pojďme si hrát! Dejte si kroužky před 
oči, dejte si kroužek před ústa, prostrčte 
svůj jazyk skrz kroužek a povzbuzujte 
vaše maličké slovy a gesty, aby vás 
napodobilo.

Pokud bude otálet, pomozte mu dát 
kroužek k obličeji.

Přirozeně se budete během hry  
usmívat a dobře bavit, avšak  
i přesto pozorně sledujte signály,  
které bude vaše maličké vydávat. 
Během hry budete vypadat jinak  
než obvykle a pro některá  
miminka to může být náročné 
zpracovat.

NAPODOBUJEME
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení a rozvoj jazykových 
schopností



NAPODOBUJEME
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení a rozvoj jazykových 
schopností

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Na první pohled se to může jevit jako 
bláznivá hra, avšak podívejme se  
na tuto hru zblízka. Zatímco se snažíte 
povzbudit vaše maličké k tomu,  
aby vás napodobilo, probíhá v jeho  
hlavičce celá řada myšlenkových  
operací.

Používání zářivých kroužků novým 
způsobem zcela upoutá jeho pozornost. 
Bude aktivně poslouchat tón vašeho 
hlasu, slova, která říkáte, a bude se snažit 
postupovat podle vašich pokynů.

Postavte své maličké před zcela novou 
výzvu. Používejte gesta, vyjadřujte 
se pomocí neverbální komunikace 
a miminko se vás bude snažit sledovat 
a napodobit.

Když se nad tím zamyslíte, nehovoříme 
zde o celé řadě schopností a dovedností 
k osvojení?

10
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CO DĚLAT

Je čas na představení  
plné kouzel!

Posaďte se naproti vašemu 
maličkému, čímž si získáte 
jeho plnou pozornost.

Vezměte si k ruce deku 
nebo utěrku a jeden 
kroužek z hračky Kroužky 
na tyči. 

Podržte kroužek před 
vaším miminkem: „Co to 
držím? To je kroužek.“ 
Pomalu překryjte kroužek 
utěrkou nebo dekou. „Kde 
je kroužek? Kam zmizel?“ 
Po několika vteřinách 
kroužek pomalu odkryjte. 
„Nezmizel, tady je!“

KAM KROUŽEK 
ZMIZEL? 
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



KAM KROUŽEK 
ZMIZEL? 
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

S tímto malým kouzelnickým trikem  
nabudíte celou řadu kognitivních funkcí.

Zatímco vaše maličké provádíte  
tímto trikem, trénujete společně jeho  
schopnost pozorovat, udržet pozornost,  
paměť a receptivní složku řeči.

Velké odhalení učí miminko pochopit, že i přesto, 
že je předmět mimo jeho zorné pole, nemusí to vždy 
znamenat, že je pryč.

Tázavé pohledy vašeho malého kouzelníka napovídají, 
že se snaží celé kouzlo zpracovat. 

Třese se mu spodní ret? To pravděpodobně znamená,  
že bylo kouzlo příliš rychlé a je toho na něj trochu moc.

Vezměte kroužek a schovejte jej pomalu, aby mělo vaše 
maličké šanci pochopit, co děláte. Nebo se ke kouzlu 
vraťte opět další den. To samé platí, pokud miminko 
nevěnuje kouzlu pozornost. Miminka obvykle zcela 
pochopí podstatu tohoto kouzla kolem dvanáctého 
měsíce. 

11
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CO DĚLAT

Položte hračku Kroužky 
na tyči vedle vašeho 
maličkého a zvedněte 
jeden kroužek z tyčky. 
Podržte kroužek před 
miminkem, aby jej dobře 
vidělo a poté jej nasaďte 
zpět na tyčku. 

Během hraní vašemu 
maličkému zároveň 
říkejte, co zrovna 
s kroužkem děláte, 
budete tak rozvíjet jeho 
pasivní slovní zásobu.

NAHORU A DOLŮ
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná a hrubá motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



NAHORU A DOLŮ
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná a hrubá motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Zářivé barvy upoutají pozornost 
miminka.

Nyní musí zkoordinovat to, co vidí 
s tím, co chce udělat – dát ručičky na 
kroužky!

Vaše maličké se bude nejprve po 
hračce natahovat, čímž procvičuje 
hrubou motoriku, a poté se bude snažit 
kroužek chytnout a zvednout z tyčky. 
Zároveň tak bude procvičovat jemnou 
motoriku.

Nejprve ho nechte zvednout jen jeden 
kroužek.

Během hry se bude vaše maličké 
potýkat s další výzvou. Zatímco se 
bude snažit navléknout kroužek  
na tyčku, seznámí se s metodou  
pokus-omyl.

12
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CO DĚLAT

Péruje váš malý neposeda 
v kolínkách dopředu 
a dozadu? To znamená, že je 
připraven vyrazit kupředu!

Kroužky z hračky Kroužky 
na tyči jsou skvělým 
pomocníkem a lezení s nimi 
bude ještě větší zábava. 
Pestré zářivé barvy upoutají 
pozornost a vaše maličké je 
bude chtít získat za každou 
cenu.

Jakmile získá v lezení větší 
jistotu a začne lézt rychleji, 
rozmístěte kroužky dál od 
sebe a připravte tak pro něj 
novou výzvu.

ROZVOJ
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika



ROZVOJ
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Aby se vaše maličké naučilo lézt, musí 
se nejprve naučit udržet rovnováhu 
a koordinovat své pohyby a motivace 
může být velkým pomocníkem!

Dejte mu důvod lézt a podporujte jeho 
odhodlání zdokonalovat se. Zatímco 
se vaše maličké bude snažit lézt, 
bude procvičovat svaly a bude se učit 
koordinovat své pohyby.

Postupně zvyšujte vzdálenost mezi 
jednotlivými kroužky a povzbuzujte 
vytrvalou snahu miminka získat 
všechny kroužky.

13
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CO DĚLAT

V tuto chvíli je vaše 
maličké pravděpodobně 
přeborníkem v natahování 
se, házení a braní věcí 
v jeho dosahu.

Avšak nasazování 
a sundávání kroužků 
z tyčky pro něj může být 
skutečná výzva.

Vezměte hračku Kroužky 
na tyči a pro začátek 
sundejte všechny  
kroužky z tyčky.  
Kroužky rozložte na 
podlahu kolem vašeho 
malého stavitele.

Nezáleží na tom,  
v jakém pořadí bude 
skládat různě velké 
kroužky zpět  
na tyčku.

SKLÁDÁNÍ 
A SUNDÁVÁNÍ
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná motorika



SKLÁDÁNÍ 
A SUNDÁVÁNÍ
MALÉ MIMINKO
OD 9 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná motorika

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

V tomto období se vaše maličké 
již po předmětech jen nenatahuje, 
ale aktivně je i uchopuje.

Dokáže používat každý prstík zvlášť 
a díky opozici palce zvládne zvednout 
kroužek a držet jej v dlani.

Jakmile si začne být držením jisté, 
bude dávat svou ruku nad tyčku, což 
mu umožní snadněji kroužek na tyčku 
navléknout.

Schopnost záměrně upustit kroužek 
na tyčku vyžaduje otočení a ohnutí 
zápěstí a uvolnění prstů, zatímco je 
ruka stále zvednutá nad tyčkou.

Jakmile si vaše maličké plně osvojí 
upouštění předmětů, začne stavět 
kroužky s větším rozmyslem.

14
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CO DĚLAT
Posaďte se naproti vašemu 
maličkému ve vzdálenosti 
několika desítek 
centimetrů.
Vezměte jeden kroužek 
z hračky Kroužky na tyči. 
Pošlete jej po podlaze 
směrem k vašemu malému 
spoluhráči.
Pokud se bude dobře 
bavit, přidejte do hry další 
kroužek a připravte si pro 
něj malou výzvu. 
Nechte ho vybrat barvu 
kroužku, který k němu 
pošlete jako další. 
Během hry nezapomeňte 
vašemu maličkému říkat, 
co se děje. „A tady se 
kutálí zelený kroužek. 
Pošli mi ho zpátky.  
Ano! Výborně, to se  
ti povedlo!“

POSÍLÁNÍ KROUŽKŮ
BATOLE
OD 12 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení a rozvoj jazykových 
schopností



POSÍLÁNÍ 
KROUŽKŮ
BATOLE
OD 12 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení a rozvoj jazykových 
schopností

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Snaha předvídat, jakým směrem 
kroužek vyšlete, vyžaduje soustředění. 

Zatímco se vaše maličké natahuje, 
aby zastavilo kroužek a následně ho 
poslalo zpět k vám, procvičuje různé 
svalové skupiny.

Mezi dvanáctým a osmnáctým 
měsícem umí batole pohybovat 
zápěstím tak, aby dokázalo kroužek 
zastavit a následně ho poslat od sebe. 

Zatímco se budete střídat v posílání 
kroužků tam a zpět, ukazujete mu, 
co to znamená spolupracovat. Tyto 
sociální dovednosti bude brzy 
potřebovat i při hraní s dalšími dětmi. 
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CO DĚLAT

Kdo by si nechtěl sjet  
pomalu tekoucí řeku  
na obrovském kruhu. 

Proč to nezkusit? Užijte si s vaším 
malým dobrodruhem spoustu zábavy 
ve vaně, ve dřezu plném vody nebo 
v bazénku.

Kroužky z hračky Kroužky na tyči se 
ve vodě promění na pestrobarevná 
plavidla a mohou skvěle posloužit 
i jako nafukovací kruh pro jiné 
hračky. Honem! Akční hrdina 
potřebuje záchranný kruh!

Ukažte vašemu maličkému, co se 
stane, když zatlačíte kroužky pod 
hladinu – vyskočí zpět na hladinu!

Dejte mu nádobu, kterou bude 
moci nalévat vodu skrz kroužky. Je 
jen na vás, jakou zábavu s kroužky 
vymyslíte, avšak jedním jsme si jistí. 
Jedno koupání vám stačit nebude.

VZHŮRU 
NA PLAVBU!
BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



VZHŮRU 
NA PLAVBU!
BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Pro batolata je hraní s vodou jedním 
velkým vědeckým experimentem.

Mohou se toho tolik naučit. Jak je 
možné, že některé předměty plují 
a jiné ne? Jak se mění fyzikální 
vlastnosti vody? Jak to, že se voda 
jednou pohybuje pomalu a podruhé 
rychle, a jak to, že je jednou na dotek 
studená a potom zase teplá?

Povídejte si s vaším maličkým 
o všech objevech během hry, protože 
používání nových slovíček vede 
k rozvoji bohatší slovní zásoby.
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CO DĚLAT

Udělejte si pohodlí 
a rozložte kroužky  
z hračky Kroužky  
na tyči před sebe.

Vezměte druhý největší 
kroužek a podejte jej svému 
batoleti…

„Zelený pro tebe.“

Vezměte největší kroužek…

„A modrý pro mě.“

Poté navlékněte svůj 
kroužek na tyčku a řekněte: 
„A teď jsi na řadě ty.“

Dejte vašemu malému 
staviteli čas udělat to samé, 
co vy, a poté pokračujte 
s dalšími kroužky…

„Vidíš? Střídáme se.“

UČÍME SE STŘÍDAT
BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti



UČÍME SE STŘÍDAT
BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Během hraní můžete přenechat 
iniciativu vašemu batoleti, které 
bude pravděpodobně mít své vlastní 
nápady, jak si hrát. Avšak nebojte se 
jemně nasměrovat hru zpět ke střídání 
a dělení se o kroužky.

Děti se neumí přirozeně dělit 
s ostatními a naučí se to až mezi 
druhým a třetím rokem života. 
Nebuďte proto překvapená, pokud 
bude chtít hrát během svého i vašeho 
tahu!

Počínání vašeho maličkého je 
naprosto v pořádku a tato hra je 
skvělý způsob, jak ho naučit hrát si 
s ostatními.
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CO DĚLAT

Poschovávejte všechny  
kroužky z hračky Kroužky  
na tyči po domě. 

Jejda!

Co to támhle vidím?

Zahrajte si se svým maličkým hru na 
schovávanou. Vezměte kroužky a schovejte 
je tak, aby nebyly na první pohled vidět.

Pokud hru hrajete se staršími dětmi, můžete 
se ve schovávání a hledání kroužků střídat.

Aby byla hra ještě komplexnější, nakreslete 
pro vašeho malého hledače seznam všech 
kroužků, ve kterém si může odškrtávat 
kroužky, které již našel.

HRA NA 
SCHOVÁVANOU 
TROCHU JINAK
BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti



HRA NA 
SCHOVÁVANOU 
TROCHU JINAK
BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Tato hra je bezesporu velmi přínosná. 
Děti si během ní rozvíjí myšlení 
a prohlubují své znalosti toho, že věci 
existují i přesto, že je nevidí, že se 
mohou znovu objevit poté, co zmizí, 
a že menší věci pasují do větších.

Připravte se na to, že během druhého 
roku života vaše maličké této hře zcela 
propadne a bude ji chtít hrát pořád 
a pořád dokola!

Po dovršení dvou let ho začne bavit 
ještě víc zkoumání toho, kam se 
kroužky všude vejdou a jak nejlépe je 
schovat, abyste je neviděla.

Během hry se bude učit nejen ze svých 
povedených strategií, ale vezme si 
ponaučení i z těch ne tak dobrých 
skrýší.
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CO DĚLAT 

Rozložte kroužky z hračky 
Kroužky na tyči na podlahu 
nebo na stůl, od největšího 
po nejmenší. 

Když vaše maličké uvidí 
kroužky srovnané vedle 
sebe, pomůže mu to lépe 
si uvědomit jejich rozdílné 
velikosti.

Během hry vašeho malého 
stavitele povzbuzujte, avšak 
pokuste se mu nenapovídat, 
který kroužek má na tyčku 
navléct jako další.

CO SE DĚJE  
A PROČ JE HRA 
DŮLEŽITÁ 

BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE 
A PROČ JE HRA 
DŮLEŽITÁ 

BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti

CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Nejprve navlékneme největší  
kroužek...anebo možná ne.

Nechte vaše dítě, ať zkouší navlékat  
kroužky znovu a znovu, dokud samo  
nepřijde na správné pořadí.

Nakonec zjistí, který kroužek je ten  
největší a který musí navléknout na  
tyčku jako první, který jako druhý a tak dál.

Avšak možná mnohem důležitější, než trénovat, jak 
správně kroužky seřadit, je nebát se hledat správné 
řešení metodou pokus-omyl.

Tuto dovednost bude vaše maličké používat po celý 
svůj život. 

Pokaždé, když uchopí a zvedne jeden z kroužků, 
řekněte, jakou má kroužek barvu. Tak se bude 
postupně učit rozpoznávat nejen barvy, ale zároveň 
se bude učit poslouchat a porozumět vašim 
pokynům.
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CO DĚLAT

„Chceš si ho zkusit dát na 
ručičku?“ zeptejte se svého 
dítěte s kroužkem v ruce.

„Ano!“ Až se bude vaše 
maličké natahovat po 
kroužku z hračky Kroužky 
na tyči, ukažte mu, aby 
prostrčilo svou ručičku  
skrz kroužek a dalo si ho  
co nejdál na ruku.

Poté přidejte další kroužek, 
a další...počkat!

Tímhle kroužkem už ručičku 
neprotáhne.

Otvor je příliš malý.

A co takhle zkusit nožičku?

Dokáže vaše maličké 
přetáhnout  
kroužek přes  
svůj kotník?

ZKOUŠEJME TO 
ZNOVU A ZNOVU

BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Zatímco váš malý odborník zkouší 
všechny možnosti, přichází na to, 
že se do některých prostor vejde, 
zatímco do jiných už ne.

Toto povědomí o vlastním těle 
a jeho hranicích je součástí 
zdravého vývoje a sebeuvědomění. 

20
ZKOUŠEJME TO 
ZNOVU A ZNOVU

BATOLE
OD 18 MĚSÍCŮ 

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika
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CO DĚLAT

„Co se stane, když 
budeme skládat kroužky 
na sebe od nejmenšího 
po největší?“

Uvidíme, jak se vaše 
batole postaví k této 
výzvě!

Rozložte kroužky z hračky 
Kroužky na tyči na 
podlahu nebo na stůl.

A pokud už vaše 
maličké má zkušenost 
s posloupností, možná 
budete chtít kroužky 
rozložit podle jejich 
velikosti.

STAVĚNÍ NARUBY

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Pokud se dítě bude snažit navlékat 
kroužky na tyčku od nejmenšího po 
největší, nepovede se mu navléknout 
na tyčku všechny kroužky. Nejmenší 
kroužek nesjede po tyčce až dolů, což 
znamená, že pro ostatní kroužky na 
tyčce už nezbyde dostatek místa.

Tato aktivita v sobě ukrývá mnohem 
více, než jen lekci o zákonu akce 
a reakce a o metodě pokus-omyl.

Bude se snažit skládat kroužky tak 
dlouho, dokud se mu to nepovede, nebo 
se vzdá? Tato nápaditá výzva otestuje 
vytrvalost vašeho dítěte. A nebo bude 
padání kroužků to nejlepší na celé hře? 
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BATOLE
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ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti
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CO DĚLAT

„Co se stane, když 
budete stavět kroužky 
na podlaze?“

Dejte tyčku z hračky 
Kroužky na tyči stranou 
a postavte vaše dítě 
před novou výzvu. 
Váš malý stavitel bude 
zkoumat, který kroužek 
musí dát dospodu, aby 
byla jeho věž z kroužků 
stabilní a co se stane, 
když bude kroužky 
stavět nahodile.

PROČ JE 
ROVNOVÁHA 
DŮLEŽITÁ?

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Zatímco se vaše dítě bude snažit 
přijít na to, jak zařídit, aby předměty 
nespadly, bude procvičovat pohyby 
rukou, zdokonalovat je a slaďovat 
s dalšími činnostmi. 

Zároveň se tím učí předvídat, co se 
stane, když na postavené kroužky bude 
chtít umístit další. 

A brzy pochopí, že se musí pohybovat 
pomaleji a s daleko větší opatrností.
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CO DĚLAT

Učení barev může 
začít úplně jednoduše. 
Stačí, když začnete 
pojmenovávat barvy 
jednotlivých kroužků 
z hračky Kroužky na tyči 
pokaždé, když si s nimi 
s vaším dítětem budete 
hrát.

Udělejte z pojmenovávání 
barev pravidelnou 
součást hry, bez ohledu 
na to, jak si budete 
s Kroužky na tyči hrát.

Vezměte kroužky všude 
s sebou a kdykoliv 
bude chvilka času, 
vrhněte se na další 
lekci o barvičkách!

UČÍME SE BARVIČKY

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Porozumění různých koncepcí, 
jako například barviček, dláždí 
cestu vedoucí k porozumění jazyka, 
matematiky a dalších daleko 
komplexnějších myšlenek.

Avšak i barvy jsou komplexní koncept, 
jelikož jich existuje obrovské množství 
a mohou se vzájemně prolínat.

Hračka Kroužky na tyči je skvělým 
nástrojem k učení se základních barev. 
Každý z pěti kroužků má jinou barvu, 
která je zřetelně odlišná od ostatních.
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UČÍME SE 
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CO DĚLAT 

V této vývojové fázi je 
brán velký zřetel na barvy. 
Tato aktivita pomáhá 
dětem učit se o dalších 
aspektech spojených 
s barvami.

Podržte kroužky z hračky 
Kroužky na tyči jeden po 
druhém u předmětů, které 
mají stejnou barvu jako 
kroužek a řekněte nahlas 
jméno barvy.

Tuto činnost opakujte s co 
nejvíce různými věcmi 
a předměty.

Vždy pojmenovávejte 
jen jednu barvu.

PŘIŘAZUJEME 
BARVIČKY

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Tato aktivita učí děti nejen rozpoznávat 
barvy kolem nich, avšak zároveň jim 
dává základ pro pozdější učení jazyka, 
matematických koncepcí a dalších 
daleko komplexnějších myšlenek, se 
kterými se začnou seznamovat již ve 
školce.
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CO DĚLAT

Co je to za barvu?

Použijte vždy jeden kroužek, 
aby se vaše maličké mohlo 
soustředit na pojmenování 
jedné konkrétní barvičky. 
Jakmile barvičku pozná, 
dejte mu další úkol: najít 
předměty kolem něj, které 
mají stejnou barvičku jako 
kroužek z hračky Kroužky 
na tyči.

Pomozte vašemu dítěti 
pamatovat si jméno každé 
barvičky. Pokaždé, když 
budete držet kroužek v ruce, 
řekněte jeho barvu a pošlete 
vašeho malého dobrodruha 
najít poklad stejné barvy.

„Jaký kroužek je na řadě? 
Žlutý!

Pojďme najít něco žlutého.“

CO JE TOHLE 
ZA BARVIČKU?

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Schopnost porozumět různým 
koncepcím, jako například barvičkám, 
pomáhá utvářet základ pro pozdější 
učení se jazyka a matematiky. Během 
vývoje bude vaše maličké schopno snáz 
chápat různé myšlenky a koncepce.

Zatímco se vaše maličké učí názvy 
jednotlivých barev, vytváří a rozšiřuje 
si svou slovní zásobu a brzy se vás 
začne ptát na názvy dalších barev, které 
vidí kolem sebe.
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CO DĚLAT

Pět kroužků.

Když budete učit vašeho 
malého počítat, pět je 
ideální počet.

Během počítání ukazujte 
postupně na každý 
kroužek – jedna, dvě, tři, 
čtyři, pět.

Je jen na vás, jestli budete 
kroužky z hračky Kroužky 
na tyči počítat na tyčce 
nebo vyskládané vedle.

UČÍME SE POČÍTAT

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Začíná to posloucháním 
a zapamatováváním si.

Tato aktivita s kroužky je zaměřena  
na jednu z nejčasnějších 
matematických dovedností, kterou 
vaše dítě potřebuje a která pokládá 
základ pro učení, co to čísla jsou 
a jakým způsobem s nimi pracujeme.
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CO DĚLAT

Pro tuto aktivitu s hračkou 
Kroužky na tyči nejsou 
stanovena žádná pravidla.

Sejměte kroužky z tyčky 
a vyznačte místo, odkud je 
bude vaše maličké házet.

Jak daleko dohodí?

Bude se snažit hodit 
kroužky na něco, nebo 
se bude snažit strefit 
do něčeho?

Záleží pouze na vás.
Povzbuzujte vaše dítě 
a nechte jej vyzkoušet 
nejrůznější strategie.

ZÁVOD V HÁZENÍ

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Pohybové hry, jako například tato, 
pomáhají dětem se správným vývojem 
svalů, zlepšují hrubou motoriku 
a koordinaci různých částí těla.

Zatímco se vaše maličké bude snažit 
zamířit na svůj cíl, bude procvičovat 
koordinaci ruka-oko.

27
ZÁVOD V HÁZENÍ

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

© 2018 Mattel. Všechna práva vyhrazena.



CO DĚLAT 

Haló, trenére!

Pro vaše dítě jste na prvním 
místě a ví, že se na vás může 
spolehnout. Jakmile přijde na 
lekci házení, vezměte kroužky 
z hračky Kroužky na tyči a ukažte 
mu, jak na to a že házení může 
být velká zábava. Během házení 
buďte připravená ho hodně 
povzbuzovat. Naučit se chytat 
bude pro vašeho maličkého velká 
výzva, jelikož se ještě stále učí, 
jak ovládat své tělo.

Začněte s velkým modrým 
kroužkem. Větší předměty se mu 
budou chytat snáz.

UČÍME SE CHYTAT

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Chytit něco, co se pohybuje, je pro vaše 
batole nelehký úkol. Avšak schopnost 
ovládat vlastní ruce se rychle zlepšuje 
a dítě bude mít své pohyby mnohem 
více pod kontrolou po dovršení 
dvou let.

Děti dokážou koordinovaně používat 
obě ruce současně, jakmile se naučí 
předvídat a plánovat své reakce.

Házení a chytání je také skvělé na 
procvičování střídání – já házím, ty 
chytáš a naopak!
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CO DĚLAT

Přibližně v období prvních  
narozenin si povšimnete,  
že vaše dítě věnuje daleko  
větší pozornost tomu,  
co děláte a jak se tváříte.

Za několik měsíců ho přistihnete, jak 
se snaží napodobovat vaše činnosti 
a některé věci, které bude říkat, vám 
budou připadat zvláštně povědomé!

Vaše maličké je připravené na 
symbolické hry a kroužky z hračky 
Kroužky na tyči jsou skvělou 
rekvizitou.

Modrý kroužek vypadá rozkošně  
jako náramek...nebo možná  
zelený bude lepší.

Jednoduše navrhněte svému  
dítěti, aby si vše vyzkoušelo.  
Fantazii se meze nekladou,  
a tak může zkusit nosit kroužky  
jako náramky, klobouk, nebo  
možná dokonce i boty.

OBLÉKÁNÍ NIKDY 
NEBYLA TAKOVÁ 
ZÁBAVA

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

První symbolické hry jsou znamením 
toho, že se u vašeho děťátka probouzí 
představivost.

Jakmile uvidí vás, nebo někoho jiného 
nosit například náramky, bude si chtít 
také jeden navléknout. A kroužky 
z hračky Kroužky na tyči jsou pro to 
jako stvořené.

Poté bude přemýšlet i nad dalšími 
věcmi, které si lidé kolem něj nasazují 
a navlékají a bude se je snažit 
napodobit. Obzvlášť když uvidí, že se 
dobře bavíte!

Zájem vašeho dítěte o napodobování 
projde po prvním roce jeho života 
velkou změnou. Jakmile pochopí, jak 
používat svou představivost, bude 
například předstírat, že je někdo jiný 
a poté bude opět samo sebou.
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CO DĚLAT

Zvedněte kroužek z hračky 
Kroužky na tyči a nechte 
vaše dítě, aby našlo malé 
předměty, které bude 
moci prohodit otvorem 
v kroužku.

Používejte menší nebo 
větší kroužky a postavte 
tak vašeho malého 
výzkumníka před novou 
výzvu.

PROJDE SKRZ?

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Vaše zaneprázdněné batole se rozhlíží  
po předmětech, které by mohlo  
prohodit otvorem v kroužku.

Bude ze hry opravdu nadšené, tudíž  
zpočátku možná nebude příliš vybíravé  
při volbě předmětů.

Naopak se bude natahovat po všem, co upoutá 
jeho pozornost a porovnávat věci s velikostí otvoru 
v kroužku, aby zjistilo, jestli se kroužkem protáhne… 
Ale ne. I když počkat!

Vaše maličké se rychle otřepe z neúspěchu a vyrazí na 
lov dalšího kandidáta. A jakmile najde předměty, které 
se protáhnou kroužkem, vychutná si fantastický pocit 
úspěchu.

A když bude v budoucnu dělat činnosti, při kterých 
budou zapotřebí rozlišovací schopnosti, bude čerpat ze 
zkušeností, které si osvojil při této hře. V jeho hlavě se 
automaticky začne vytvářet seznam vlastností, jako je 
velikost, hmotnost, tvar, tvrdost atd. 

30
PROJDE SKRZ?

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

© 2018 Mattel. Všechna práva vyhrazena.



CO DĚLAT

Je na čase spojit teorii  
s praxí. Vaše dítě si bude  
muset v této aktivitě  
vybavit, co už ví o řazení věcí  
a použít své znalosti v praxi.

Vyskládejte před něho kroužky z hračky 
Kroužky na tyči v náhodném pořadí,  
ne podle velikosti.

Zeptejte se, který kroužek  
musí jít jako první a nechte  
jej na to přijít.

Vybral správně? Výborně!  
Jaký kroužek půjde jako druhý?

Nepovedlo se? Nevadí,  
i to je skvělé.

Vaše dítě se bude učit  
z úspěšných i neúspěšných  
pokusů. A jakmile se mu podaří  
postavit na sebe i třetí, čtvrtý  
a pátý kroužek, bude se  
cítit opravdu skvěle!

CO BUDE 
NÁSLEDOVAT?

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti a myšlení



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Další aktivity, které procvičují správné  
řazení, jsou zaměřeny na vidění  
a porozumění rozdílných velikostí.

V této aktivitě si musí dítě vybavit,  
co se naučilo při různých hrách  
(například, co se stane, když bude stavět kroužky  
ve správném pořadí nebo nahodile) a přiřadit nabyté 
zkušenosti ke slovům, která je pojmenovávají.

Když budete mluvit o druhém kroužku, myšlení vašeho 
dítěte se nakonec stane natolik pohotovým, že bude 
schopné rozeznat rozdíl mezi „druhý při skládání“ 
(skládání kroužků na sebe) a „druhý ve smyslu pozice“ 
ve chvíli, kdy jsou kroužky již naskládané na sobě.

Když se nad tím zamyslíte, hovoříme tu o obtížných 
myšlenkách.

Vaše maličké se zároveň bude učit následovat pokyny, 
když jej požádáte, aby zvedlo kroužek, který použije 
jako čtvrtý, a tak dále.
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CO DĚLAT

Bude se kutálet? Bude  
klouzat po zemi? Nebo  
jen spadne na zem? Ukažte vašemu dítěti, 
jak postavit kroužek z hračky Kroužky na tyči 
na stranu. Poté pošlete kroužek přes různé 
povrchy a sledujte, co se stane.

Najděte spolu s vaším maličkým co nejvíce 
rozdílných povrchů a otestujte je. Naleštěná 
kuchyňská linka, chlupatý koberec, podlaha 
z dlaždic, nebo trávník před domem.

Čím více možností mu přichystáte, tím 
víc bude nadšeně přebíhat od jednoho 
testovaného povrchu ke druhému.

Během testování vše komentujte.  
Budete tak rozšiřovat slovní zásobu  
vašeho malého pomocníka. „Kroužek  
jede rychle, podlaha je hladká.“  
„Pozor, koberec, teď se kroužek zasekl!“  
Avšak nemluvte jen vy. Pokládejte  
sugestivní otázky a vaše maličké vám  
bude vyprávět, co vidí.

EXPERIMENTUJEME

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Raná stádia vědeckého myšlení 
otevřou dítěti oči. Najednou se před 
ním rozprostře svět plný různých věcí, 
kterých si dosud nevšimnul, alespoň ne 
záměrně.

Rozvíjejte jeho zvídavost a nadšení 
pro experimenty založené na principu 
pokus-omyl již od raného věku. Protože 
když si bude již odmala pokládat 
otázku „co když?“, bude v pozdějším 
věku dychtivý dozvědět se mnohem 
více ve škole i mimo ni.
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CO DĚLAT 

„Každé těleso setrvává  
v pohybu….“ 

Vybaví se vám Newtonův  
zákon, když vidíte vaše  
batole neustále plné energie?

Přinášíme vám způsob, jak nasměrovat 
alespoň část energie vašeho maličkého. 
Můžete to zkusit dvěma způsoby.

Použijte hračku Kroužky na tyči jako kuželku. 
Dejte vašemu malému sportovci velký míč 
a nechte jej, ať se pokusí kuželku shodit.

Vaše maličké bude muset zjistit, kolik síly je 
potřeba k převrhnutí tyčky s kroužky.

Nebo použijte několik plastových lahví  
jako kuželky a nechte vaše dítě  
vyzkoušet, jestli dokáže poslat nebo 
dokutálet kroužky k lahvím a shodit je!

Oba způsoby jsou skvělé ke spotřebování 
přebytečné energie – a aplikují pohybový 
zákon na zaneprázdněná  
batolata a předškoláky!

KUŽELKY

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

V druhém roce života jsou děti při hře  
více akční a neustále v pohybu.  
Během hraní využívá váš malý  
neposeda hrubou motoriku a získává  
větší jistotu v každém pohybu 
svého těla.

V tomto období zároveň dochází ke 
zlepšování jemné motoriky. Pohybové 
aktivity, jako například tato, které 
v sobě kombinují několik činností 
a zároveň i procvičování koordinace 
ruka-oko, jsou skvělou volbou 
k budování svalové síly a dovedností.

Vaše dítě se bude postupně zlepšovat 
v různých dovednostech, jako 
například v zaměřování, házení 
a kutálení, stejně jako ve schopnosti 
rozpoznat barvy, když je mu řečeno, na 
kterou má zamířit.
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CO DĚLAT

Děti si rády posílají hračky  
po podlaze, je to pro ně 
obrovská legrace. Nyní je 
na čase tuto hru zpestřit 
a posunout na novou úroveň! 

Vezměte si hračku Kroužky 
na tyči a připravte si všechny 
kroužky vedle sebe. Až na 
Vás přijde řada při posílání 
kroužků po podlaze, 
jednoduše kroužek roztočte, 
pošlete jej směrem  
k vašemu protihráči  
a sledujte, co on na to. 

ROZTOČME TO!

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá a jemná motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Kolem osmnáctého až dvacátého 
čtvrtého měsíce budou pohyby 
zápěstí a jemná motorika vašeho 
batolete dostatečně vyvinuté na to, 
aby bylo schopné zvládat složitější 
pohyby zápěstím, které jsou nezbytné 
pro uchopení, roztočení a poslání 
v rámci jednoho plynulého pohybu.

Jakmile se kroužek točí, můžete 
naučit vašeho maličkého nová 
slovíčka a začít trénovat složitější 
pokyny.

„Roztoč žlutý kroužek rychle.

A teď roztoč zelený kroužek pomalu 
a potom ho pošli.“
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CO DĚLAT 

Přibližně kolem dvacátého 
čtvrtého měsíce dokáže 
spousta dětí postavit věž 
z kostek, ale co takhle 
postavit korunu z kroužků? 

Pojďme to zjistit! Začněte 
se dvěma nebo třemi 
kroužky.

Ukážete svému maličkému 
jak na to, nebo to necháte 
svého prince, či princeznu 
zkusit jako první a až poté 
to zkusíte sami?

Není to jednoduchý úkol. 
A co kdybychom ho ještě 
ztížili? Vyzvěte vaše 
děťátko, aby se prošlo 
s korunkou na hlavě.

KAŽDÝ KRÁL MUSÍ 
MÍT KORUNU

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná motorika

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Pocit bezpečí a spokojenosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Vaše dítě brzy vyroste v předškoláka 
a chce a potřebuje se naučit dělat věci, 
které zatím nezvládá.

Dejte mu prostor a nepřispěchávejte 
ihned na pomoc!

Vaše maličké si uvědomuje víc než 
kdy dřív, že se může pokusit dělat věci 
samostatně a je opravdu zapálené do 
trénování a experimentování.

Tato aktivita ho nutí předvídat 
a odhalovat důsledky jeho počínání 
a pohybů. A jakmile pochopí, že to 
dokáže, bude se cítit sám se sebou 
nesmírně spokojený!
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CO DĚLAT

Malé děti používají  
kroužky z hračky Kroužky  
na tyči při hrách na  
oblékání, aniž by o tom  
přemýšlely.

Avšak dvouleté batole  
je již větší a je tedy na  
čase tuto aktivitu zpestřit  
a přidat více kreativity.

Navrhněte mu, aby použilo 
kroužky a obléklo své 
„kamarády“. Nevypadá 
jeho dinosaurus 
s oranžovým náhrdelníkem 
prostě skvěle?

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Kreativita a představivost



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

V této aktivitě se vaše dítě dostává 
za hranice symbolické hry a začíná 
se porozhlížet po předmětech 
a scénářích, které pomohou 
dodat příběhům v jeho mysli větší 
autenticitu.

Zatímco si bude hrát, požádejte jej, 
ať vám vypráví, co se v jeho příběhu 
odehrává.
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CO DĚLAT

Barevné kroužky z hračky  
Kroužky na tyči lze použít 
nejrůznějšími způsoby. Se  
svým maličkým můžete hledat 
místa, na kterých by šly kroužky 
postavit, nebo jiné hračky, na které 
by šly kroužky navléknout.  
I tato aktivita využívá kroužky 
a tyčku jako rekvizity.

Děti mohou držet kroužky před 
očima a použít je jako brýle, 
tyčka může sloužit jako parádní 
dalekohled a co si takhle pochutnat 
na vynikajících pestrobarevných 
koblížcích, a...možnosti, jak rozvíjet 
představivost, jsou nekonečné.

PŘEDSTAVIVOST 
PRACUJE NA PLNÉ 
OBRÁTKY

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Kreativita a představivost



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Podívejte se kolem sebe.

Zeptejte se, co bude dál?

A co se stane, když…?

Rozvíjejte kreativní myšlení vašeho 
dítěte a ukažte mu, jak bohaté jeho 
vyprávění může být při použití 
jednoduchých rekvizit a s vašimi 
povzbudivými otázkami.

Pobídněte vašeho maličkého, aby vám 
vyprávěl, co předvádí, zaposlouchejte 
se do jeho vyprávění a dejte mu 
prostor mluvit.
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CO DĚLAT

Použijte kroužky z hračky 
Kroužky na tyči a postavte 
překážkovou dráhu.

Ujistěte se, že váš malý 
neposeda bude mít 
dostatek místa na běhání, 
hopsání na jedné noze 
a skákání. Zábava může 
začít!

PŘEKÁŽKOVÁ 
DRÁHA

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Rozvoj jazykových 
schopností



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Mezi prvním a druhým rokem života 
se vaše maličké naučí spojovat dvě 
myšlenky dohromady a vytvořit plán.

Aktivita s překážkovou dráhou mu 
umožní vyzkoušet jeho plán v praxi. 

Co třeba uspořádat malý závod 
a zjistit, jak je váš malý neposeda 
rychlý? Nechte jej proběhnout kolem 
všech kroužků. Je jen na něm, jestli 
začne u prvního nebo posledního.

Přidejte do této aktivity i prvek učení. 
Připravte si pro vaše maličké různé 
úkoly a pokyny, co má u překážek 
udělat.

„Přeskoč na jedné noze přes modrý 
kroužek.

Oběhni dvakrát červený kroužek.

Schválně jestli dokážeš přeskočit 
žlutý kroužek.“
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CO DĚLAT

Začněte pojmenováváním 
barev jednoho či dvou 
kroužků. Poté řekněte 
vašemu maličkému, aby 
zkusil odpovídat na vaše 
otázky.

„Tenhle kroužek má modrou 
barvu. Víš, jakou barvu má 
tenhle kroužek?

Tenhle kroužek je velký. A co 
tenhle červený kroužek…je 
také velký?“

UČÍME SE NOVÁ 
SLOVA

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Rozvoj jazykových 
schopností



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Zatímco si společně s vaším 
dítětem hrajete s kroužky, budujete 
u něj jazykové dovednosti tím, že 
popisujete kroužky, pojmenováváte 
jednotlivé barvy a popisujete své 
činnosti.

Nyní je na čase, aby vás vaše maličké 
uchvátilo svou rozrůstající se slovní 
zásobou.

Nejprve bude používat jednoduché 
slovní asociace, avšak jak se budou 
jeho vyjadřovací schopnosti a nápady 
zlepšovat, začne být jeho vyprávění 
o tom, co dělá a o co se snaží, 
detailnější.
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CO DĚLAT 

Vezměte papír a pastelky  
a užijte si s vaším dítětem  
klidnou chvilku plnou  
malování a obkreslování.

Pomozte vašemu malému umělci přidržet 
kroužek na papíře a pastelkou obkreslit 
kroužek z vnější i vnitřní strany.

Baví vašeho maličkého spíše kreslit  
dle vlastních představ, než podle  
předlohy? Výborně!

Povídejte si s ním o jeho a vašich  
nápadech a o kreslení a uvidíte,  
s čím každý z vás přijde.

Bude zajímavé sledovat, zda  
bude chtít použít stejně  
barevnou pastelku, jako má  
kroužek, nebo se rozhodne  
pro jinou barvičku.

Kreativní smýšlení se bude  
v průběhu jeho vývoje měnit.

OBKRESLUJEME

BATOLE
OD 24 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Kreativita a představivost

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Emoce a sebevyjádření



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Učení se kreslit je jedna 
z nejoblíbenějších dětských aktivit.

Vaše maličké se bude bez pochyby 
pokoušet něco „nakreslit“ od chvíle, 
kdy udrží ve své ručičce pastelku. Avšak 
nakreslit něco rozpoznatelného dokáže 
až ve třech nebo čtyřech letech.

Až váš malý umělec začne přemýšlet 
o tom, jak nakreslit něco, co vypadá jako 
skutečný předmět, kroužky z hračky 
Kroužky na tyči budou díky svému tvaru 
skvělou pomůckou.

Udržet pastelku ve správné poloze 
a vést ji při obkreslování kolem kroužku 
vyžaduje velkou zručnost a dostatečně 
vyvinutou jemnou motoriku.

Tato dovednost vyžaduje trénink a je 
klíčová, když jdou děti do školy.
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CO DĚLAT

Dejte hlavy 
dohromady a užijte 
si s vaším malým 
umělcem spoustu 
zábavy při vytváření 
trojrozměrných výtvorů 
pomocí kroužků 
z hračky Kroužky na 
tyči a kreslení.

Použijte při tvoření 
i další předměty 
a hračky, dokreslete 
k nim detaily a posuňte 
tvoření na novou 
úroveň.

TVOŘÍME

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Kreativita a představivost

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Emoce a sebevyjádření



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Zatímco bude váš malý umělec 
vytvářet z kroužků věci, které zná, jako 
například květinu, sluníčko, strom 
nebo úsměv, můžete otestovat jeho 
schopnost pozorovat předměty kolem 
sebe a znázornit je. 

Jak bude přicházet s novými nápady, 
které bude vyjadřovat skrze tyto 
umělecké výtvory, bude se vyvíjet 
i jeho kreativní myšlení.
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CO DĚLAT

Položte kroužky z hračky 
Kroužky na tyči na podlahu 
nebo na stůl.

Možná budete chtít vašemu 
maličkému nejprve ukázat, 
jak správně kroužky seřadit. 
Poté kroužky zamíchejte 
a vyzvěte ho, aby je 
tentokrát seřadil on.

Nebo ho nechte, aby sám 
přišel na to, jak kroužky 
správně seřadit.

ŘADÍME PODLE 
VELIKOSTI

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Váš předškolák procvičuje 
posloupnosti a řazení, což jsou 
základní matematické dovednosti.

Tato aktivita může zároveň pomoci 
zlepšit jeho prostorové vnímání. 
Zatímco řadí kroužky, začíná si 
uvědomovat vztah mezi velikostmi 
a že některé předměty jsou větší a jiné 
naopak menší než ostatní.
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CO DĚLAT 

Rozhlédněte se kolem sebe, 
najděte různé předměty, 
které mají stejné barvy, 
jako mají kroužky z hračky 
Kroužky na tyči a nechte je 
vašeho maličkého skládat 
ve stejném pořadí barev, 
jako jsou umístěné kroužky 
na tyčce...anebo prostě jen 
vyberte různé předměty, 
které lze snadno skládat na 
sebe, a nechte ho, ať je na 
sebe skládá podle velikosti 
od největšího po nejmenší 
bez ohledu na jejich barvy.

STAVÍME PODLE 
VZORU

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Tato aktivita podporuje myšlení 
vašeho maličkého, který chce neustále 
objevovat svět a učit se novým věcem.

 V této hře bude muset zapojovat různé 
osvojené schopnosti a dovednosti 
jako pozorování, třídění a zařazování, 
plánování a porovnávání.
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CO DĚLAT 

Přinášíme další výzvu 
s hračkou Kroužky na 
tyči, kterou můžete se 
svým malým expertem 
vyzkoušet. „Vidíš něco, 
na co bychom mohli 
kroužky navléknout?“

„Chceš je zkusit 
navléknout na  
ruličku od  
kuchyňských  
utěrek nebo  
na násadu  
od koštěte?“

STAVÍME TAM 
A ZASE TADY

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení, kreativita 
a představivost



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Zatímco se váš předškolák bude 
zamýšlet nad otázkami „Co jiného?“ 
a „Kde jinde?“, bude se učit rozlišovat 
a třídit různé předměty nebo své 
zkušenosti.

Během této aktivity se dítě musí na své 
okolí dívat zároveň kriticky i kreativně.

Všechny tyto činnosti zároveň vedou 
k rozvoji schopnosti řešit problémy, 
kterou vaše maličké upotřebí, jakmile 
začne chodit do školky.

A v neposlední řadě povzbudíte jeho 
představivost.
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STAVÍME TAM 
A ZASE TADY

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení, kreativita 
a představivost
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CO DĚLAT 

Udělejte si na podlaze  
dostatek místa a ukažte  
vašemu maličkému, jak  
postavit kroužek z hračky  
Kroužky na tyči na bok.  
Dejte mu dostatek prostoru  
si vyzkoušet kroužek  
postavit na bok a poslat  
kupředu. Možná se to hned nepovede. 
Váš malý neposeda se bude muset 
obrnit dostatečnou dávkou trpělivosti 
a vytrvalosti.

Jakmile se zadaří, oba uchopte svůj 
kroužek, vyberte cíl a vyšlete kroužky  
na závod bok po boku.

Dojel kroužek vašeho  
maličkého do cíle?

A co ten váš?

Nenarazily kroužky  
do sebe?

ZÁVOD

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Jak daleko chci, aby kroužek dojel?

Jakým směrem ho musím poslat?

Dělání strategických rozhodnutí  
jde ruku v ruce s pohyby, které musí  
vaše dítě udělat, aby vyslalo kroužek  
správným směrem a aby při poslání  
použilo dostatek síly. Jedině tak  
kroužek dojede až do cíle. Všechny  
tyto úkoly budou pro vašeho malého  
závodníka velký oříšek.

Používejte během hry nová slova a povzbuzujte jej, 
aby je také používal:

„Co myslíš? Dojede oranžový kroužek do cíle?“

Jakmile si bude vaše maličké jistější, můžete se 
spolu utkat v závodě (určitě vyhraje 9 závodů 
z 10!). Během závodění ukažte vašemu malému 
závodníkovi, co to znamená podporovat jeden 
druhého a co znamená hrát fér.
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ZÁVOD

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
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Vztahové dovednosti
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Jemná motorika
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CO DĚLAT 

Pro děti je přirozené 
přeměňovat během hry  
různé předměty v jiné,  
zástupné předměty na  
základě určité podobnosti.

Vezměte tyčku na houpající 
se základně z hračky Kroužky 
na tyči…tyčka může sloužit 
jako mikrofon, nebo třeba 
kladivo, nebo…můžete 
si být jistá, že váš malý 
objevitel vymyslí něco, co vás 
překvapí!

Dejte mu najevo, jak kreativní 
jeho nápady jsou. Budete 
tak budovat nejen jeho 
představivost,  
ale zároveň  
i sebevědomí.

NEKONEČNĚ MNOHO 
MOŽNOSTÍ

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Kreativita a představivost



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Znáte jednoduší rekvizitu, než tyčku 
z hračky Kroužky na tyči? Tak málo 
stačí k tomu, aby malé děti předstíraly, 
že jsou něčím nebo někým jiným.

Zatímco si vaše maličké hraje na 
někoho jiného, vstupuje do nového 
světa a ocitá se v dosud neznámých 
situacích. A to u něj vede k pochopení 
stávajícího světa a k porozumění 
realitě.
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NEKONEČNĚ 
MNOHO MOŽNOSTÍ

PŘEDŠKOLÁK
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ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Kreativita a představivost
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CO DĚLAT 

Povzbuzujte vašeho 
malého vědce, ať 
s hračkou Kroužky na  
tyči vyzkouší nové věci. 
Je jen na něm, zda se 
rozhodne nechat kroužky 
na tyčce, nebo je sundat. 

„Co se stane, když první 
navlékneš na tyčku 
nejmenší kroužek?“

„Co se stane, když 
navlékneš všechny 
kroužky, kromě toho 
největšího?“

CO SE STANE, 
KDYŽ…?

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Projít tímto myšlenkovým procesem 
pomůže vašemu předškolákovi si 
uvědomit, jak důležitou roli hraje 
metoda pokus-omyl.

Jakmile si to uvědomí, bude se snažit 
aplikovat schopnost řešit problémy na 
celou řadu věcí. Podporováním jeho 
zvídavosti mu dáváte velkou výhodu, 
kterou později zúročí při nástupu do 
školy.

47
CO SE STANE, 
KDYŽ…?

PŘEDŠKOLÁK
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KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
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CO DĚLAT

Jak rychle dokážeš stavět? 
Pojďme to zjistit!

Rozložte kroužky z hračky 
Kroužky na tyči na zem 
a zapněte stopky. Kolik 
času bude váš předškolák 
potřebovat k navléknutí 
kroužků na tyčku ve 
správném pořadí?

Zkuste tuto aktivitu 
opakovaně a uvidíte, zda 
dokáže překonat svůj čas.

STAVÍME NA ČAS

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná motorika



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Hra s navlékáním kroužků je 
přirozeně přínosná z hlediska 
rozvoje jemné motoriky, avšak tato 
konkrétní aktivita zároveň klade 
důraz na preciznost, plánování 
a posloupnost.

Také vám ukáže, jakou má ve svém 
věku váš předškolák vytrvalost. 
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STAVÍME NA ČAS

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Jemná motorika
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CO DĚLAT

Tuto hru hrajte jako byste 
v ruce drželi „horký 
brambor“, avšak místo 
brambory použijte barevný 
kroužek z hračky Kroužky 
na tyči. 

Nechte vašeho předškoláka 
vybrat kroužek oblíbené 
barvy, který si budou hráči 
přehazovat mezi sebou.

Zapněte hudbu a náhle 
ji stopněte.

Komu zůstal „horký“ kroužek 
v ruce?

HORKÝ BRAMBOR

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Sledujte, jak bude nervozita narůstat!

Zatímco malí neposedové poskakují 
kolem, procvičují si své svaly, učí se 
poslouchat pokyny, hrají si s ostatními 
a snaží se mít své chování pod 
kontrolou, i když jsou super vzrušení!
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PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Myšlení

TĚLESNÝ ROZVOJ
Hrubá motorika

EMOCE A SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
Vztahové dovednosti
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CO DĚLAT

Zvládá váš malý 
předškolák počítat  
do pěti?

Pak je čas na novou výzvu: 
řekněte mu, aby počítal  
od pěti do jedné.

Buďte připravená 
pomoci, pokud si váš 
malý matematik nebude 
vědět rady, ale brzy 
sama uvidíte, jak hravě 
počítá do pěti dopředu 
i pozpátku.

POČÍTÁME 
POZPÁTKU

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti



CO SE DĚJE A PROČ  
JE HRA DŮLEŽITÁ 

Tato aktivita není tak snadná  
na rozdíl od počítání od jedné do 
pěti naučeného opakováním. Počítat 
pozpátku je totiž pro vaše dítě velmi 
matoucí a náročné.

Avšak naučí se jej stejným způsobem 
jako počítání dopředu – posloucháním 
a zapamatováním si.

Počítání dopředu a pozpátku pomůže 
dítěti pochopit základy toho, k čemu 
jsou čísla dobrá a jak se s nimi pracuje.
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POČÍTÁME 
POZPÁTKU

PŘEDŠKOLÁK
OD 36 MĚSÍCŮ

ROZVOJ

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI
Vědomosti
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