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1 Význam pobytu a cvičení v přírodě 

Jaký je hlavní význam pobytu a cvičení ve volné přírodě pro děti?  

Hlavní význam, který bychom měli uvést je, že si dítě ve volné přírodě snáze vytvoří 

adaptační schopnosti na teplo a chlad- důležité pro jeho imunitní systém. Dalším důvodem pro 

zvolení aktivit v přírodě je, aby děti více svého času trávily aktivně. A kde jinde než v přírodě. 

Načerpají energii, dýchají čerstvý vzduch, vybudují si kladný vztah k přírodě, její ochraně, a i 

k samotnému pobytu venku. Čerstvý vzduch je přínosný pro prokrvení všech orgánů v těle a 

jeho okysličení. Pravidelné vycházky spojené s různými aktivitami přizpůsobené vlivům 

počasí, uskutečňujeme každý den. To, že některé děti mají málo pohybu vnímáme hlavně při 

delších procházkách (děti často odmítají delší chůzi a jejich výmluvným argumentem na otázku 

(“Proč nemáš rád procházky?“ často slýcháváme: „Nemusím chodit na procházky, protože 

máme auto.“).  

2 Volná příroda a bezpečnost  

2.1 Příměstský les Velké boroviny 

Příměstský les v Kladně se nazývá Velké boroviny a nachází se cca 3 min chůze od MŠ. 

Je hojně využívaný veřejností (sportovci, venčení psa, procházky s dětmi, i my jako MŠ a 

nedaleká ZŠ). Jedná se podle mého názoru o jeden z nejvíce navštěvovaných lesů v okolí 

Kladna. Najdeme zde krásné lesní cesty určené k delším procházkám, několik palouků a dětské 

hřiště. Výhodou je, že přesto, že jsme ve městě, naše vycházky jsou převážně uskutečněny 

v lese. 

 

2.2 Bezpečnost při pobytu venku 

Základem celého pobytu v MŠ, nejen při pobytu venku, je bezpečnost. Jedná se o 

bezpečnostní opatření, kdy chráníme zdraví dětí i sebe samotných. Před pobytem venku si 

v šatně zopakujeme pravidla určené k dodržování při pobytu venku. První základní pravidlo se 

nazývá silničkové (při přechodu přes silnici). Na těchto pravidlech se vždy podílí pedagog 

společně s dětmi. Děti jsou seznámeny i s dalšími možnými riziky, se kterými se mohou 

v lesním prostředí (viz na dětském hřišti) setkat. Důležité je, aby děti nesbíraly sklo, injekční 

stříkačky, léky a jiné nebezpečné předměty a o každém takovém nalezeném předmětu nás 

informovaly. Dále, pokud se zastavíme na paloučku na volné hry, vždy si vymezíme prostor a 

o každém pobytu mimo prostor nás děti musí informovat (i pokud ho opustí kamarád). 
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V případě jedoucího kola a jiného dopravního prostředku na lesních cestách se vždy děti zastaví 

a čekají na pokyn pedagoga. V lese často lidé venčí své psy, proto máme pravidlo, že nehladíme 

žádného psa ani jiné zvířátko, které v lese potkáme (už jsme viděli i venčit malé prasátko). Dále 

dodržujeme, že nic v lese neochutnáváme a nejíme (různé bobule apod).  Jsem ráda, že tyto 

pravidla děti chápou, dodržují je a uvědomují si, proč jsou pro nás všechny velmi důležité. 

Často navštěvujeme v lese místa (palouky), kde si děti mohou volně hrát, kde společně cvičíme 

nebo hrajeme různé hry a dále se vzděláváme. Tato místa vždy s kolegyněmi pečlivě 

kontrolujeme, jestli se tam nenachází nebezpečné předměty (např. velké spadané větve apod.), 

o které by se děti mohly poranit. Dále děti kontrolujeme během všech pohybových aktivit, jestli 

jednotlivé pohyby provádí správně. 

 

3 Základy rozcvičení, příklad aktivity ve volné přírodě  

Cvičení, které popíšu níže, zaměřím na letní den v lese kousek od MŠ. Během krásného 

počasí trávíme většinu času venku, kde taky cvičíme, hrajeme hry apod. Do lesa se vydáme 

hned po svačině cca kolem 9 hod. Jedná se o začátek měsíce června. Celotýdenním téma 

zařazeno do realizovaného projektu se týká objevování světa, hrou na dobrodruhy s využitím 

zážitků z minulých dovolených a s přáním, co zažít na další dovolené. Společně s dětmi se 

staneme dobrodruhy a budeme objevovat svět. 

3.1 Organizace 

Z důvodu heterogenní třídy a velkého věkového rozmezí dětí není jednoduché pohyb 

venku spojený s dobrodružným příběhem naplánovat. Musíme brát ohled na počet dětí a jejich 

věk, ale také dbát na správný výběr pohybové aktivity a pohybových schopností a dovedností 

dětí.  

Místo: na paloučku v lese kousek od MŠ 

Počet dětí: 20-25 
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Věkové rozmezí: 3-7 let (heterogenní třída) 

Téma: „Plavba kolem světa“ 

3.2 Úvodní část 

Úvodní část slouží k rozběhání a zahřátí dětí. Je důležitá pro přípravu těla na pohybovou 

aktivitu, ale i pro seznámení s místem, kde se bude pohybová aktivita vykonávat. Dětem 

vysvětlíme, že se z nich stanou dobrodruhové a plují na cestu kolem světa. Pokud ale chtějí 

vyplout musí stihnout přiběhnout na loď. Bohužel měli plout všichni kamarádi společně, ale 

všichni se rozutekli pryč. Proto je musí kamarád, který je už u lodi všechny chytit a doprovodit 

je na loď. 

Na větším palouku si na zahřátí zahrajeme pohybovou hru na honěnou. Pravidla jsou 

jednoduchá. Vyberu 1 dítě, které začne honit ostatní děti. Pokud někoho chytí, přidá se k němu 

a honí ostatní děti. Hra končí tehdy, když už nezůstane dítě, které je potřeba chytit.  

 

3.3 Průpravná část 

Průpravná část: tato část slouží k protažení celého těla, ale také k prevenci vadného držení 

těla. V této části můžeme dětem přiblížit a lépe je seznámit s naším vlastním tělem.  

Palouček, na kterém probíhá pohybová aktivita, je rovná travnatá plocha, která by se 

dala přirovnat malé louce. I z tohoto důvodu je zde možné provádět různé druhy cvičení a 

pohybu.  

Nejdříve se společně vydýcháme a postupně pomalu protáhneme celé tělo od hlavy až k patě.  

 

3.4 Hlavní část 

Hlavní část slouží k naučení nových cviků nebo také k opakování již cviků známých. Zde 

využíváme hlavně pohybové hry a aktivity. Hlavní část popíšu trochu více. Jelikož na paloučku 

je dostatek místa, je zde možnost vytvořit několik stanovišť a zahrát si hru s názvem „Ztraceni 

na ostrově“.  

Dětem předem povíme krátký příběh: „Děti dnes jsme se rozhodli plout na velké výletní 

lodi po moři (všichni se držíme v kruhu za ruce). Bylo krásné letní počasí a všichni si tuto 

plavbu užíváme (houpeme se ze strany na stranu, jako kdybychom byli na vlnách). Najednou 

vidíme z dálky, jak se blíží černé mraky a mezi nimi létají velké, žluté a hlučné blesky 

(zakryjeme si oči, abychom se před blesky schovali). Bouřka je tak silná, že převrátí naši loď a 

zničí ji (sedneme si na trávu). Všichni jsme se probudili na ostrově, na jehož druhé straně se 
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nachází naše záchranní loď, na kterou se přes různé překážky a úkoly musíme dostat (každému 

dítěti dáme do ruky předem připravený lodní lístek, na kterém mají u jednotlivých úkolů 

piktogramy, aby věděly, které úkoly musí splnit. Vedle piktogramu mají čtvereček, do kterého 

se jim otiskne po splnění úkolu razítko se smajlíkem). Děti, půjdeme se teď společně vydat na 

tajuplnou cestu na druhou stranu ostrova!“ (Dětem vysvětlíme a názorně ukážeme, jak se 

jednotlivé stanoviště plní a co mají dělat, aby dostaly razítko). Předem připravená pomůcka na 

označení splnění úkolů zůstane dětem jako památka na tento den.  

Stanoviště připravíme od nejjednoduššího po nejtěžší, aby bylo možné využít dopomoci 

pedagogů, pokud ji děti budou potřebovat.  

Stanoviště 1: pomůcky: barevné kameny různých velikostí  

Děti seznámíme s dějem a úkolem. Barevné kameny jsou jedině místo, na které mohou 

stoupnout. Všechno kolem kamenů je divoká řeka, do které nemohou spadnout. Starší děti a 

předškoláci musí při přešlapu na jiné kámen nohy střídat, menší děti nemusí, ale musí udržet 

rovnováhu a nespadnou do „řeky“. 

 

Stanoviště 2: pomůcky: míč 

Z klacků, které jsou volně dostupné v lese vytvoříme na zemi čtverec, do kterého se děti musí 

trefit míčem. Odlišným klackem stanovíme vzdálenost, ze které budou házet starší děti a 

předškoláci (delší vzdálenost) a mladší děti (kratší vzdálenost).  

 

Stanoviště 3: pomůcky: z MŠ žádné, využijeme strom lese, který se na okraji paloučku nachází. 

Je pevný a jeho větev je ve vodorovné poloze (dá se na ní sedět). 

Děti mají za úkol větev přelézt i podlézt. Zde je nutná kontrola pedagoga: dopomoc dětem 

s přelézáním, pokud bude nutná. Dětem předem vysvětlíme, že na ostrově se nachází hustý 

prales a pokud přes něj chtějí přejít, musí přelézt a podlézt spousty překážek.  

 

Stanoviště 4: pomůcky: z MŠ žádné, využijeme nalezené klacky v lese 

Klacky položíme na zem tak, aby vytvořily „žebřík“. Dětem vysvětlíme, že na ostrově velká 

hora, kterou přelezou jenom pomocí žebříku. Děti přeskakují jednotlivé klacky snožmo tam a 

cestou zpátky střídavě přeskakují z jedné nohy na druhou. Pokud mají předškoláci a starší děti 

zájem, můžou přeskakovat po jedné noze tam a po druhé zpátky.  

 

Stanoviště 5: pomůcky: dlouhé lano, malá zátěž (např. menší kámen nebo menší míč) 
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Lano natáhneme a na jeho konec připevníme lehčí zátěž, která představuje kotvu. Dětem 

vysvětlíme, že pokud chtějí odplout z ostrova musí vtáhnout kotvu z moře na loď, aby mohla 

odplout. Takže přitahují k sobě lano do té doby, dokud nemají zátěž u sebe.  

 

Pedagog jednotlivým dětem po absolvování všech překážek řekne, že se dostaly z ostrova a 

plují zpátky domů. Pochválí je.  

 

3.5 Relaxace  

Relaxace je pro děti velmi důležitá. Slouží k celkovému zklidnění a uvolnění těla, dechu 

i mysli. Všichni si sednou na zem do tureckého sedu, ruce položí na kolena a zavřou oči. 

Pedagog příběhem podporuje jejich fantazii (děti jsou na lodi, plují domů, šumění moře, slyší 

ptáčky, protože už se blíží domovu). Děti mají narovnané záda, nehrbí se, mají povolená ramena 

a dýchají zhluboka. 

 

Poznámky: při těchto aktivitách se snažíme využít dopomoci hlavně menším dětem, které ji 

často potřebují. U starších dětí spíše kontrolujeme správné provedení pohybu. 

 

Další aktivity ve volné přírodě a v lese: delší procházky, volné hry, stavění z přírodnin, 

poznávání stromů a dalších rostlin, povídání přírody apod. 

4 Herní nářadí  

Herní nářadí popíšu zkráceně jenom to, které jsem při pohybové aktivitě venku využila. 

Většinou se snažíme využívat hlavně přírodniny nalezené v lese, ale pro tento den jsem využila 

i pomůcky z MŠ.  

4.1 Barevné kameny 

Barevné kameny jsou velmi využívanou pomůckou v naší třídě. Děti je rády používají a 

často si je půjčují i během dne. Jedná se o vyvýšené desky různých barev a velikostí. Slouží 

k stimulaci plosky nohy, k rozvoji hmatového vnímání, zlepšení emociální stability i schopnosti 

koncentrace. Přispívá ke zvýšenému zájmu o učení, zlepšení schopnosti rozhodování, ale také 

k rozvoji pohybové koordinace, představivosti a sebedůvěry. Jsou inspirovány kameny v řece. 

Každý kámen představuje jinou úroveň složitosti a je opatřen protiskluzovou vrstvou. Jsou 

výbornou součástí opičí dráhy. 
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4.2 Míč 

Na stanovišti, kde se házel míč na cíl, jsem použila pěnový míč. Je vyroben z plné pěny 

a velmi dobře se s ním hází. Je hojně využíván při hrách, protože dobře skáče. Nebojíme se ho 

používat ve třídě, protože je lehký a nikdy nám nic nerozbil. Jsou k dispozici v různých 

velikostech, od nejmenších po největší. Dají se využít při různých aktivitách. Podporují 

koncentraci i rozvoj pohybových dovedností. Učíme děti míče házet i chytat. Hod míčem a jeho 

chycení je i jednou ze schopností, kterou má ovládat dítě předškolního věku, než půjde do první 

třídy ZŠ. Děti míče milují. Při kolektivních hrách s míčem rozvíjejí socializaci, spolupráci 

v kolektivu i respekt k pravidlům hry.  

 

4.3 Lano 

Lano se dá využít při různých aktivitách individuálních, skupinových i frontálních. Záleží 

na představivosti pedagoga. Slouží především k rozvoji fyzické zdatnosti a obratnosti. U nás ve 

třídě ho často využíváme na přeskoky, chůzi po laně, překračování i podlézání.  

 


