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Úvod  
 

Milí kolegové, milé kolegyně, 

vypracovali jsme podpůrný vzorový materiál, jehož cílem je inspirace v oblasti smyslových 

stimulací, hudebních činností, vše s ohledem na specifické potřeby  žáků, které vzděláváte. 

Dovolili jsme si pedagogické nabídky zčásti obohatit o techniky z konceptu bazální stimulace, 

a proto jsme v teoretické části vypracovali podrobnější popis konceptu, který naprosto 

přirozenou cestou rozvíjí u žáků mnohdy jednoduchými technikami jejich schopnost vnímání, 

lokomoce a komunikace. Doprovodné písničky a básničky jsem vytvořila sama, neboť mi ve 

vzdělávacím procesu chyběly. Jejich úkolem je pedagogickou nabídku tematicky umocnit a 

rytmicky podle veršů nafrázovat případné asistované či aktivní pohyby, které žák v rámci 

konkrétní školní práce vykonává. 

S odstupem několikaleté školní docházky mých žáků a systematického vzdělávacího procesu 

při  rozvoji osobnosti jedinců se SVP a mentálním postižením různého stupně mohu 

svědomitě říci, že promyšlená vzdělávací strategie eliminuje u žáků nežádoucí projevy 

chování a dělá jejich život tak smysluplným, jak jen to jde s ohledem na hranice, které činí 

jejich  postižení. Předkládaná práce popisuje právě tuto cestu k rozvoji osobnosti žáka po 

psychické i fyzické stránce a nabízí širokou škálu technik a postupů k rozvoji kompetencí 

dítěte a zkvalitnění jeho prožívání. 

Jako přílohu přikládáme vzory IVP prvního a druhé stupně ZŠ. 
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1 Bazální stimulace 

Bazální stimulace je pedagogicko- ošetřovatelský koncept, jehož základními prvky jsou 

somatická, vibrační a vestibulární stimulace. Konceptem bazální stimulaci nazýváme z toho 

důvodu, že je neustále obohacován o nové poznatky, lidé pracující s podporováním percepce, 

lokomoce a komunikace přinášejí do konceptu nové zkušenosti, které jsou vědecky 

podložené.  Zakladatelem konceptu je p. Prof. Dr. Fröhlich, který na počátku 70. let minulého 

století pracoval jako speciální pedagog s dětmi vykazujícími těžká omezení v oblasti mentální 

a tělesné. Na vzdělávacím kurzu nám byla popisována modelová situace, ve které choval  

p. Fröhlich postižené dítě v náručí a na prstu měl nutellu, kterou dal dítěti očichat a poté mu 

přetřel rty a jazyk. Následně natřel zmíněnou sladkou pomazánkou prst chovaného dítěte, 

které zanedlouho učinilo cílený pohyb se záměrem ještě jednou tu dobrotu ochutnat. Poznal, 

že i u těžce mentálně postižených dětí se souběžným postižením více vadami je na čem stavět 

výchovně vzdělávací proces a začal systematicky se svými svěřenci pracovat. 

   Základní trilogií konceptu je somatická stimulace, vibrační stimulace a stimulace 

vestibulární. Techniky konceptu BS podporují stimulaci vnímání vlastního těla, rozvoj vlastní 

identity, umožňují vnímat více okolní svět, navázat komunikaci s okolím, zvládnout orientaci 

v prostoru a čase, podporují lokomoční schopnosti, zlepšují funkčnost organismu. 

 

1.1 Somatická stimulace 

Významně pracuje s doteky, které jsou brány jako most v komunikaci mezi dvěma světy. 

Poskytuje vjemy z povrchu těla přes kůži, dítě vnímá své tělesné schéma a jeho jednotlivé 

části, získává nové zkušenosti se svým tělem, což je předpokladem k uvědomení  

si okolního světa a možnosti s ním komunikovat.  

Zklidňující somatická stimulace – jde o hlazení po chlupu, kdy neaktivujeme vzpřimovače 

chlupu (nervovou pleteň), takže efektem je zklidnění a uvolnění. Hladíme žínkami, ručníky, 

holýma rukama, můžeme použít tělová mléka, základní oleje, působíme přímo na kůži, ale 

možno aplikovat hlazení i přes oděv. Můžeme začít obličejem, ale nemusíme, obličej je 

mnohými lidmi brán jako intimní zóna. Nezapomeneme na krk, na hrudníku provádíme 

stimulaci od středu trupu k zevní straně hrudníku, horní končetiny hladíme od ramen ke 
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konečkům prstů, pohladíme každý prst zvlášť. Dolní končetiny stimulujeme pohlazením od 

pánve ke konečkům prstů, záda hladíme od páteře k zevní straně trupu. 

Povzbuzující somatická stimulace - stimulujeme proti růstu chlupu, záměrem  

je aktivace, zvýšení svalového tonu, posílení pozornosti. Hlazení probíhá opačným směrem  

než u somatické stimulace zklidňující. 

Somatickou stimulaci je možné kombinovat s doprovodnými písničkami, které pojmenovávají 

části tělesného schématu a jsou obsahem ranního rituálu. 

Polohování – nejčastěji děti upravujeme do polohy hnízdo a mumie. Jmenované polohy 

umožňují dětem vnímat hranice svého tělesného schématu. Je totiž prokázáno, že ležící 

člověk již po 30 minutách ztrácí představu o tom, kde končí hranice jeho těla a vnímá sebe 

sama „roztekle“. V poloze hnízdo si děti výrazně odpočinou, máme zkušenost,  

že i děti s větší potřebou pohybu a aktivity se zklidní a pak lépe vnímají relaxační  

či jinou hudbu v rámci poslechových činností a vůni éterického oleje z aromalampy.  

Do hnízda děti ukládáme také po perličkové koupeli s cílem hlubšího uvědomění  

si právě prožitého pozitivního zážitku. 

Masáž stimulující dýchání – umožňuje komunikační proces mezi terapeutem a klientem tím, 

že se mezi nimi ustálí rytmus dýchání na stejnou frekvenci. Masírujeme v oblasti zad nebo 

ventrální části hrudníku, použijeme olej, který drží teplo.  Přiložíme své ruce na zátylí klienta 

a při výdechu pomalu s tlakem spouštíme ruce kolem páteře až dolů, toto 3x opakujeme, 

abychom rozetřeli olej, s nádechem následně kroužíme vzhůru a tím zvedáme a roztahujeme 

hrudník, opakujeme 3x. 

Kontaktní dýchání – má vysokou komunikační hodnotu a nevyžaduje trénink. Jedná  

se o techniku vhodnou i pro příbuzné, možností je více – jen ruka terapeuta na hrudníku 

klienta, nebo jen ruka klienta, či obě současně, záměrem je sladění dechové frekvence. Tuto 

techniku jsem si dovolila  kombinovat s dechovými cvičeními při rozlišování vůní a pachů a 

já jsem ji zkusila aplikovat ve dvojicích, kdy se musí spolužáci shodnout, sladit, což přináší 

příjemnou sociální zkušenost. 

Kontaktní dýchání podporované s případnou vibrací - ruce terapeuta jsou položené  

na hrudníku klienta.  Při výdechu mírně tlačí na hrudní koš se záměrem vytlačit vzduch z plic 
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a tím prohloubit výdech. Logicky se pak následně prohloubí nádechová fáze. 

U zahleněných dětí lze při tlaku rukou ještě vysokofrekvenčně zavibrovat a tím pomoci 

odloučit hlen od sliznice dýchacích cest.  

 

1.2 Vestibulární stimulace 

Nepostižené dítě se neustále pohybuje a v důsledku vykonávaných činností mění svou polohu 

a tak vestibulární aparát získává stálý přísun podnětů. Postižené dítě vnímá polohu sebe sama 

vůči prostoru zprostředkovaně, mnohdy plně asistovaně. Toto nacvičujeme při cvičení  

na balančních míčích, při pohupování a překlápění v dece, při tzv. létání, kdy se horní  

a dolní končetiny a hlava pasivně pohybují všemi směry, ve všech kloubech každá ovládaná 

někým jiným, při pohoupání v závěsné houpačce různými směry, což neustále slovně 

komentujeme, jde o to, aby dítě vnímalo rozdíl mezi tím, co je vpřed x vzad  

a vpravo x vlevo. Do vestibulární stimulace dále řadíme pasivní pomalé pohyby hlavy 

podložené například ručníkem vpravo, na střed, vlevo a zas na střed. Do našich nabídek také 

patří technika nesoucí název Pohyb ovesného klasu v ovesném poli, kdy jdeme  

do kleku, klienta navalíme na svůj trup a společně s ním prožíváme pohyb dozadu, půlkruhem 

dopředu, poté zas dozadu, ale druhou stranou a zas do výchozí polohy. 

Vestibulární stimulaci jsem zařadila pomocí překlápění a pohoupání v dece, kdy je žák 

houpán svými spolužáky. Činnost se neobejde bez vzájemné důvěry a libých pocitů, což opět 

přináší obohacení v sociální sféře a podporuje tak pozitivní klima ve třídě. 

 

1.3 Vibrační stimulace 

Cílem této stimulace je podněcování receptorů pro vibrace uložených v kůži, tedy Vater 

Paciniho tělísek a proprioreceptorů ve svalech, šlachách a vazivovém aparátu kostí  

a kloubů. Dítě při této stimulaci prožívá intenzivní vjemy ze svého těla, jde o novou 

zkušenost. Vibrační podněty přicházejí do skeletu přes klouby. Vibrace můžeme učinit 

rukama, použít vibrační hračky nebo různé přístroje, existují i vibrační sedátka  

či lehátka. Začínáme na dolních končetinách, postupujeme směrem vzhůru přes patní kost, 

kotník, koleno, vibrujeme také pánev, přes hřeben kosti pánevní, přejdeme na horní končetiny 
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a zas aplikujeme podněty zdola nahoru od dlaní přes zápěstí, loket, rameno, 

hrudník vibrujeme jen rukama, hlavu vynecháváme. 

Vibrační stimulaci lze využít při rytmizacích slov a sousloví pomocí vibračního strojku nebo 

polštářku. Při ranním rituálu se věnujeme křestnímu jménu žáků a nic nebrání, aby si žák 

prožil rytmizaci svého jména po jednotlivých slabikách vibračními podněty.  Žáci si mohou 

svá křestní jména vzájemně zavibrovat do dlaně pomocí vibrační pomůcky a třeba i s ohledem 

na krátké x dlouhé slabiky. V popisu ranního rituálu najdete píseň, při které aplikujeme 

vibrace do kloubů, které text pojmenovává. 

1.4 Technika 3 v 1 

 Kombinace somatické stimulace (dítě chováme v náručí, obklopíme jej svými dolními 

končetinami pro pocit ohraničení tělesného schématu a získání pocitu bezpečí), stimulace 

vestibulární (rytmicky jej pohoupeme), vibrační stimulace (vyprávíme mu či zpíváme a náš 

hlas způsobuje vibrační podněty z našeho hrudníku do těla dítěte). 
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2 Ranní rituál 
 

Rituál je obecně postavený na filozofii dodržování tradičních a ověřených pravidel.  

V případě vzdělávacího procesu se jedná o činnost, která má pevně stanovený postup a 

opakuje se s přísnou pravidelností každé školní ráno. Posloupnost jednotlivých tematických 

okruhů, které si žák prožívá, vyvolává v jeho  psychice  žádoucí pocit jistoty  

a bezpečí. V našem pojetí má rituál pevně stanovenou kostru a činnosti v jejím rámci  

se po týdnu obměňují. 

 

Struktura ranního rituálu: 

1.  Přivítání maňáskem 

2.  Jmenné cedulky a portrétové fotografie 

3.  Smyslové stimulace k pracovním dnům 

4.  Tělesné schéma a jeho části 

5.  Písnička náležící ke kalendářnímu měsíci 

6. Četba pohádkových knížek na pokračování 

7. Stimulace pokožky hlavy hřebenem 

8. Ukončení zvonečkovým popěvkem 

 

2.1 Přivítání maňáskem 

 Na začátku přivítá žáky maňásek Krteček, který každého pozdraví, osloví  

a pohladí po tváři. Jde o nácvik reakce na vlastní jméno, se kterým si dále pohráváme 

prostřednictvím jmenných cedulek. Žák, který je schopen reagovat na své  

jméno, navazuje žádoucí spojení s okolním světem. Učitel by měl komunikovat se žáky 

vhodnou formou, oslovovat je jménem v různých situacích a tím nabízet dostatečné množství 

adekvátních vjemů.  
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 2.2 Jmenné cedulky a portrétové fotografie 

Činnost oživí jednoduché písničky za doprovodu kytary, v jejichž textu je vždy obsažena 

otázka na křestní jméno. Žák je vybízen k fixaci zraku na svou  

cedulku, kterou má každý rozlišenou barevným pozadím. Někteří žáci si cedulku aktivně 

vybírají ze dvou či tří možností, jiným je kupříkladu nabídnuta cedulka cizí  

a je sledována reakce, která by měla být v nejlepším případě odmítavá. Postupem času 

nácviku výběru je barevné pozadí vystřídáno za bílé a žák se tak učí globální metodou rozlišit 

své napsané jméno jako obrázek. Posléze si i nadále s křestním jménem pohrajeme. 

Vyjadřujeme jeho rytmus na různé tradiční i netradiční rytmické  

a melodické nástroje přes asistovaný pohyb a zapojujeme postupně obě horní končetiny 

z důvodu zaměstnání obou mozkových hemisfér. Rytmizaci také prožívají žáci přes 

asistovanou hru na tělo nebo pracují aktivně, a zároveň si užijí prožitek výrazných změn 

v tempu (pomalu x rychle), které udává metronom. Rytmus svého jména žákům 

zprostředkováváme také přes rytmické vibrace strojkem do kloubů horních a dolních 

končetin. Počáteční písmeno křestního jména má každý žák ve velkém formátu vystřižené 

z hrubého smirkového papíru a asistovaným pohybem nebo aktivně jej pohladí nejlépe 

konečky prstů s vnímáním vysloveného názvu písmene pedagogem. Občas přistupujeme i 

k psaní počátečního písmene křestního jména do krupice nebo na světelnou cedulku. 

 

Příklady doprovodných písní: 

Jak ti říká maminka, snad si vzpomínáš? (prostor pro pohlazení jmenné cedulky a oslovení)        

Jmenuješ se Vašíček, hezké jméno máš. 

 

Dobrý den, chlapečku (holčičko) 

prozraď nám své jméno (prostor pro pohlazení jmenné cedulky a oslovení)        

Tvé jméno, Kubíčku, už je prozrazeno. 

 

Známe všechna jména holčičí, také všechna jména klučičí. 

Jak jsi na tom ty, jak se jmenuješ (prostor pro pohlazení jmenné cedulky)                                                       

Petříček je jméno klučičí, ty chlapeček seš. (Eliška je jméno holčičí, ty holčička seš.) 
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Jak na tebe volají, chlapečku? (pohlazení cedulky)       

Kájíček je krásné jméno, líbí se i sluníčku. 

Jak na tebe volají, holčičko? (pohlazení cedulky)       

Magdička je krásné jméno, říkalo to sluníčko. 

 

Komu přeji dobré ráno? 

Co máš na cedulce psáno? (pohlazení cedulky)       

Vandička je pěkné jméno, 

máš jej od rodičů dáno. 

 

Je tu s námi holčička (chlapeček), 

hnědé (modré, zelené) oči má. 

Jak jí (mu) doma říkají, 

to mě zajímá. (pohlazení cedulky)       

Denisko, Denisko, 

tvoje pěkné jméno už celá třída zná. 

 

Nalistuji v kalendáři, 

kde tvé jméno pěkně září. 

Snad své jméno znáš? (pohlazení cedulky)       

Alenka říkáš? 

V srpnu svátek máš. 

 

Co máš psáno na cedulce, milá holčičko (chlapečku)? (pohlazení cedulky)       

Co je psáno, to je dáno, říkáme ti Moničko. 

 

Začal nový den, 

dosni noční sen 

a prosím prozraď všem, 

které z mnoha jmen 

patří tobě jen. (pohlazení cedulky)       

Vítej, Pepíčku, ať máš pěkný den. 
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2.3 Smyslové stimulace k pracovním dnům 

 Smyslové stimuly pomáhají žákům v orientaci ve dnech pracovního týdne. Každé ráno jinak 

voní, jinak vypadá jeho název napsaný na velké ceduli, patří k němu jiná hmatová destička i 

barevný transparentní závoj a aktivní či pasivní  demonstrace počtu prstů tak,  

aby skutečnost korespondovala s animací. 

 

Vůně: 
pondělí - skořice 

úterý   -  nové koření  

středa  -  máta 

čtvrtek -  dámský parfém 

pátek   -  káva 

 

 Hmatová destička: 

 pondělí - oblázky        

úterý - smirkový papír    

středa - dřevo    

čtvrtek - špejle 

pátek - kožešinka 

 

Zvuk: 

pondělí - krabička ozvučená rolničkou 

úterý - krabička ozvučená plastovými korálky 

středa - krabička ozvučená kamínkem 

čtvrtek - krabička ozvučená rýží 

pátek - krabička ozvučená makovicí 

 

Barevný závoj: 
pondělí - červený 

úterý - zelený 

středa - modrý 

čtvrtek - žlutá 
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pátek - bílá 

 

2.4 Tělesné schéma a jeho části 

Při stimulaci tělesného schématu doteky pracujeme s největším percepčním orgánem, kterým 

je kůže. Při somatickém vnímání získává žák vjemy z povrchu těla prostřednictvím citlivosti 

kůže. Při vzdělávacím procesu žáků s mentálním postižením je žádoucí, aby měli ucelenou 

reálnou představu o svém těle, jehož motorické reakce na podněty přicházející z vnitřního 

nebo vnějšího prostředí jsou často významnou součástí komunikačních schopností. Vlastní 

motorické reakci vždy předchází myšlenka na pohyb rodící se v mozku, která poté přechází 

do patřičného svalu. Pokud žák některou svou část těla vyloučí ze svého tělesného schématu, 

neintegruje ji do celku, pak s ní ani nemůže hýbat a využívat ji k reakci na změny  

ve svém vnitřním prostředí či v okolí, které jej obklopuje. Při doprovodných písních 

pojmenováváme části lidského těla, které zároveň určitým dotekem stimulujeme, 

 a je žádoucí, aby si žák spojil pohlazenou část těla s jejím názvem. Pro podporu sluchové 

pozornosti můžeme písně předzpívávat a žáci si postupně sami pohladí části těla pojmenované 

v textu písně. A co třeba zazpívat text písně v pomalém tempu a záhy v rychlém? Zvládnou 

žáci ukázat všechny části těla? 

 

Příklady doprovodných písní: 

Počítání na těle 

Pojďme si to spočítati přátelé, 

co všechno mám jednou na lidském těle. 

Jednu hlavu mám, 

jeden nosík mám, 

jedno bříško mám, 

jeden hrudník mám. 

Pojďme si to spočítati přátelé, 

co všechno mám dvakrát na lidském těle. 

Já dvě nohy mám, (počítáme jeden, dva) 

i dvě ruce mám, 
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též dvě oči mám, 

i dvě uši mám. 

 

O lidském těle 

Mám dvě nohy a dvě ruce, hlavu vlasatou. 

Na ní oči, nos a ústa, bradu špičatou. 

Vzadu záda, vpředu bříško, také hrudníček, 

krk, ramena, hladké dlaně, palec, malíček. 

Mám srdíčko plné lásky, bim, bam, vyzvání. 

Mám žaludek na večeři, oběd, snídani. 

 

Lidské tělo 

Nohy, bříško, hrudník, hlava, to já všechno mám.                

Ruka levá, ruka pravá, lidské tělo znám.                 

                                             

Paty, lýtka, stehna, záda, to já všechno mám. 

Oči, ústa, nosík, brada, lidské tělo znám. 

 

Boky, kyčle, lokty, vlasy, to já všechno mám. 

Čelo, tváře, uši, řasy, lidské tělo znám. 

 

Moje tělo 

Co mám na svém lidském těle, všichni neznají. 

Hlavu, hrudník, bříško, nohy, které dupají. 

 

Co mám na svém lidském těle, všichni poznají. 

Vlasy, záda, boky, ruce, které tleskají. 

 

Hlava má  
Nohy, ruce, hlava má, která jimi hýbá, 

která dupe nohama, rytmus tleská rukama. 
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Hrudník, bříško, hlava má, která jimi hýbá, 

která dýchá hrudníkem naplněným kyslíkem. 

 

Oči, uši, hlava má, která jimi poznává, 

která kouká očima, zvuky slyší ušima. 

 

O kloubech  

(k vibrační stimulaci použijeme strojek, kterým vibrujeme do kloubu právě pojmenovávaného 

v textu písně, hlavu jen pohladíme) 

Mé kotníky, tralala, 

má kolena, tralala. 

Moje hlava, tralala, 

nad vším vládu dostala. 

 

Moje pánev, tralala, 

mé zápěstí, tralala. 

Moje hlava, tralala, 

nad vším vládu dostala. 

 

Moje lokty, tralala, 

má ramena, tralala. 

Moje hlava, tralala, 

nad vším vládu dostala. 

 

O smyslech  

(ke stimulaci smyslových analyzátorů pojmenovaných v textu použijeme slabý štětec nebo na 

pojmenovaný orgán foukáme přes brčko, žáci mohou pracovat ve dvojicích) 

 

Oči vidí kolem sebe usměvavé lidi, 

uši slyší, jak si ve spižírně ťapou myši, 

nos zas cítí, že vykvetlo milé jarní kvítí, 
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pusa chutná sladká, slaná, hořká sousta hutná, 

ruce hladí mámy tvář, jež k pohlazení svádí. 

 

2.5 Písnička náležící ke kalendářnímu měsíci 
Ke každému kalendářnímu měsíci náleží píseň, kterou žáci vnímají za doprovodu kytary. 

Písně obsahují několik slok a refrény, což umožňuje uskutečňovat při prezentaci rozdíly 

v intenzitě vnímané síly zpěvu (sloky- slabě x refrény- silně). Pedagogickou nabídku 

uskutečňujeme buď čistě jako poslechovou záležitost, nebo v kombinaci s činností 

instrumentální. Obměnou je práce s fotografiemi, které žákům rozdáme a podporujeme jejich 

sluchovou pozornost tím, že je úkolujeme zvednout svou fotografii ve chvíli, kdy text 

pojmenovává jev na jejich obrázku. 

 

LEDEN 

V lednu každá louže třpytí se a klouže, kamna rozhoří. 

Kryje vodu ledem nový měsíc leden, komín zakouří. 

 

Ref.: Leden cinká na rampouchy  je tu nový rok, 

        noc se krátí, den se dlouží o slepičí krok. 

        Na Tři krále leden slíbí víc radování, 

        o krok dále posune se stmívání.  

     

V televizi hlásí, že mrazivé časy zemi čekají. 

A peřina bílá louky, kopce skryla, děti výskají. 

 

Ref.: Leden cinká na rampouchy…         

 

ÚNOR 

Únor bílý, naše pole sílí,  

tak zní pranostika, úrody se týká, 

na koláče mouky bude dost. 
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Na Hromnice o hodinu více, 

delší den je k mání dětem k radování, 

sněhulákům sluší z mrkve nos. 

 

Únor mrazí, teplo lidem schází, 

slunci chybí síla a pastelka bílá 

na skla oken kreslí pohádky. 

 

Únor fouká, zima pyšně kouká, 

jak jí žezlo sluší, laním mrznou uši, 

u myslivny loudí za vrátky. 

 

BŘEZEN 

Březnové sluníčko pohladí petrklíč zlatou ručičkou. 

Přeskočí obláček, zamává sněženkám zlatou pentličkou. 

 

 Ref.: Vlaštovky, skřivani už se vrátí domů mezi nás, 

           ledové královně plány zhatí ten březnový čas. 

 

Březnové sluníčko pošimrá dětskou tvář zlatým prstíkem. 

Vyždímá šedý mrak, pokropí trávníky jarním deštíkem. 

 

Ref.:  Vlaštovky, skřivani už se vrátí… 

 

Březnové sluníčko probudí včelí úl zlatým paprskem. 

Vysuší žlutý pel, odmění včeličky sladkým pamlskem. 

 

Ref.:  Vlaštovky, skřivani už se vrátí… 

 

DUBEN 

Měsíc duben zaklepal nám na vrátka, začíná nám aprílová pohádka. 

Slunce sype na zem zlaté dukáty, tak se třpytí pampelišky s housaty. 
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Ref.: Měsíc duben už je tu zase po roce, 

         včelka vítá medové Velikonoce. 

 

Měsíc duben pobláznil nám počasí, fouká, prší, po chvíli se vyčasí. 

Jaro míchá na paletě barvičky na barevné pomlázkové pentličky. 

 

Ref.: Měsíc duben už je tu… 

          

Měsíc duben hady, štíry probudí, slunce hřeje, kameny už nestudí. 

Na zahrádce kos ředkvičkám trylkuje, radujme se, jaro v plném proudu je. 

 

Ref.: Měsíc duben už je tu… 

 

KVĚTEN 

V květnu šeřík vykvete a voní celý den, 

pojďme, děti, na tu krásu, podívat se ven. 

 

Sbormistr kos diriguje slavný ptačí sbor, 

alej stromů oblékla si květinový vzor. 

 

 Ref.: Květen bzučí, květen voní, stejnou píseň hrál i vloni, 

          hraj, muziko, hraj, máme tady máj. 

 

Kaštan rozžeh bílé svíce z květů droboučkých, 

včelky vaří v úlu kaši ze šťáv slaďoučkých. 

 

Čmelák ladí basu svojí, cvrček housličky, 

pojďme s nimi zazpívat si jarní písničky. 

 

Ref.: Květen bzučí… 
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ČERVEN 

Červnový čas pohoupá nás v náruči třešňové. 

Třešeň rudá sladkou chuť dá, než ji špaček vyzobe. 

  

Ref.: Červen nám červená od jahod, od malin, rozdělá ohníčky. 

         Až buřtík zezlátne, zamávej hvězdičkám, čeká tě sen za víčky. 

 

Červnový den láká tě ven, než půjde slunce snít. 

Rybník kváká, les tě láká studánce vodu vypít. 

 

Ref.  Červen nám červená… 

 

PRÁZDNINY 

Škola volá: „ Na shledanou, dlouho budu spát.  

Dva měsíce můžete si prázdninově hrát.“ 

 

Ref.: Červenec a po něm srpen borůvkově chutnají, 

         červenec a po něm srpen nudu neznají. 

         Červenec a záhy srpen lučním zvonkem cinkají, 

         červenec a záhy srpen  hurá volají. 

 

Slunce pálí, na klobouček slunečnici dej. 

Vlčí máky na sukénku v poli natrhej. 

 

Ref.: Červenec a po něm srpen… 

 

Vlny, vlnky čelo hladí, v rybníce je hej. 

Lišky, hříbky do košíku mámě nasbírej. 

 

Ref. : Červenec a po něm srpen… 
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ZÁŘÍ 

Měsíc září vyhoupl se na královský trůn, 

ohlédni se, zamávej svým prázdninovým dnům. 

Pole už se nepochlubí zlatem pšeničným, 

 k nebi stoupá z bramborových natí šedý dým. 

 

Ref.: Podívej se, měsíc září zapsaný je v kalendáři černý na bílém, 

         vlaštovky si kufry balí, když se na nás podzim valí, letí za teplem. 

                     

Měsíc září zpátky do škol žáčky navrátí, 

listy břízy za svou barvu zlatem zaplatí. 

Babí léto k dívčím copům chmýří připlétá, 

na zahrádce chryzantéma ráno rozkvétá. 

 

Ref.: Podívej se, měsíc září zapsaný je v kalendáři… 

 

ŘÍJEN 

Zčervenaly jeřabiny, zlátne listoví. 

Který měsíc žezlo zdvíhá, honem, kdo to ví? 

 

Malíř podzim barvy míchá stromům na šaty. 

Který měsíc žezlo zdvíhá, pověz třeba ty?! 

 

Ref.: Měsíc říjen už nám vládne, přivítejme jej. 

         Lístek žloutne, hruška sládne, na obloze usmívá se dračí obličej. 

 

Hrušky, hříbky, švestky, šípky, misky naplní, 

který měsíc pro veverky spíže zaplní? 

Vítr fouká na bolístky stromům česaným. 

Který měsíc žezlo zdvíhá, teď už dobře vím! 

 

Ref.: Měsíc říjen už nám vládne… 
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LISTOPAD 

Listopade, listopade, loukám účes rozfoukáš, 

větvím stromů listí kradeš, silný vítr v kapse máš, 

větvím stromů listí kradeš, silný vítr v kapse máš. 

 

Listopade, listopade, házíš kapky dešťové, 

déšť bubnuje na skla oken mokré rytmy písňové. 

 

Ref.: Zas je tady listopad, barevný list na zem spad, uplakaný, ufoukaný listopad. 

 

Listopade, listopade, přineseš nám bílý sníh? 

Svatý Martin letos může rovnou přijet na saních. 

 

Ref.: Zas je tady listopad…           

 

PROSINEC 

Na rybníčku mráz vyleštil velké zrcadlo. 

Na zahradě tisíc vloček na zem dopadlo. 

Meluzína za komínem řádí po roce, 

všechny děti už se těší, budou Vánoce. 

 

Ref.: Je prosinec, mráz dýchá za límec a do polí a Ježíšek na cestu obléká plášť sobolí. 

         Je prosinec, sníh padá za límec a do strání a andělé pohodu vánoční nám ochrání. 

 

Pod ledem si rybky plují bílou peřejí, 

kočka s pejskem u kamen si tlapky zahřejí. 

Ke krmítku ptáček letí zase po roce, 

všechna zvířátka se těší, přijdou Vánoce. 

 

Ref.: Je prosinec… 
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2.6 Četba pohádkových knížek na pokračování 

Četba pohádkových knížek je oživena animacemi hlavních hrdinů, které jsou žákům 

ukazovány vždy při přímé řeči vyobrazené pohádkové postavy. Obrázky ztvárnila dětská ruka 

bez zbytečných detailů a s výraznou barevností, což je předpokladem  

pro čitelnost žáky s mentální retardací. Žáci jsou vybízeni k pozornosti četbou naplněnou 

emocemi, výraznými změnami v síle přednesu a fixací zraku na doprovodné ilustrace. Délka 

četby se odvíjí od reakcí žáků. 

 

Příklady dětských knih, čtených na pokračování v rámci ranního rituálu: 

Jiří Kahoun - Příhody včelích medvídků 

Jiří Kahoun - Včelí medvídci od jara do zimy 

Ljuba Štíplová, Josef Váňa - Byla jednou koťata 

Václav Čtvrtek - O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 

Václav Čtvrtek - Rumcajs, Manka, Cipísek 

Václav Čtvrtek - Pohádky z pařezové chaloupky 

Václav Čtvrtek - Maková panenka 

 

2.7 Stimulace pokožky hlavy hřebenem 

 Stimulace pokožky hlavy hřebenem je uskutečňována přes asistované pohyby nebo aktivní 

dovedností žáka. Hřebeny jsou barevně odlišené podle právě probíhajícího ročního období a 

činnost podbarvují doprovodné básničky, které situaci tematicky umocní a pomohou při 

rytmickém cítění při vykonávaných pohybech. 

 

Příklady doprovodných básniček: 

 

Jarní hřebínkování 
Čilý jarní hřebínek češe něžnost květinek. 

Krášlí žluté petrklíče, bílé sněženky, 

dětem po té dlouhé zimě češe čupřinky. 
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Letní hřebínkování 
Letní hřeben kočkám vousy češe, 

když dřímají na rozpálené střeše. 

Dětem sčeše vlasy z čel, 

aby k nim vlahý vánek směl. 

 

Podzimní hřebínkování 
Sadař podzim strom očeše, na ovoce má bedýnku. 

Kubíček se také češe, vlásky honí přes pěšinku. 

Sadař podzim jabloň češe, z jablíček má hromádku, 

Zdenička se také češe, vlásky honí na patku. 

 

Zimní hřebínkování 
Sadař podzim sad očesal, vládu paní Zimě předal. 

Hřebenem z rampouchů Vašíček češe vlasy, 

na zmrzlé komíny koledy zapíská si meluzína rozcuchaná. 

„ Půjč jí hřeben, Jurášku, ať je také učesaná.“ 

 

2.8 Ukončení zvonečkovým popěvkem 

Ranní rituál je ukončen zvukem zvonečku, který žáci rozezvučí asistovaným nebo aktivním 

pohybem. Činnost doprovází popěvky, které zajistí tematické podbarvení a rytmickou 

sounáležitost pasivních nebo aktivních pohybů s písničkou. 

 

Příklady doprovodných písní: 

Jarní zvonění 
Cink, cink, cililink, zvoní bílá konvalinka, 

cink, cink, cililink, holčička (chlapeček) zvoní. 

Cink, cink, cililink, Zdenička (Martínek) nám pěkně cinká. 

Cink, cink, cililink, jaro zavoní. 
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Letní zvonění 
Cinkylinky, modrý zvonek letní píseň zazvoní. 

Kopretiny, vlčí máky pro Adélku zavoní. 

 

Podzimní zvonění 
Bim, bam, bim, bam, cililinky,  

na zahrádce u maminky podzim začíná. 

Cililinky, bim, bam, bim, bam,  

pro Sofinku zpívám, zpívám, léto usíná. 

 

Zimní zvonění 
Bim, bam, bim, bam, zvony nám vyzvánějí,  

bim, bam, bim, bam, Vánoce přicházejí. 

Bim, bam, bim, bam, Mireček zvonkem zvoní,  

bim, bam, bim, bam, jehličí domem voní. 
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3 Čtvero ročních dob ve vzdělávacím procesu 
 

3.1 Jaro 

 

3.1.1 Zrak 

Vnímání tematických fotografií, tematické fotografie jsou ve formátu A4 a jejich životnost 

je prodloužena matnou fólií, která netvoří odlesky, jež by byly při této pedagogické nabídce 

rozptylující. Při práci s obrazovým materiálem dbáme na to, aby měl žák vhodnou polohu, 

při které se obrázek dostane do jeho zorného pole. Mluvíme o předmětech a jevech, které 

fotografie obsahuje, a asistovanými pohyby můžeme popisované ukazovat nebo vybízíme 

žáka, aby pojmenované ukazoval aktivně. 

Příklady fotografií - jarní krajina s pastelovou barevností, jarní květiny, rozkvetlý ovocný 

strom, duha, jarní déšť, vynášení Morany, skřivan, velikonoční kraslice, modrotisk, včely, 

jarní práce na zahrádce, zahradní náčiní, skleněné a hliněné kuličky. 

 

Dešťové zlato 

Zlatý déšť neprší, zlatý déšť kvete. 

Ať se vám to, děti, zjara nepoplete. 

 

Hlazení tělesného schématu závoji s jarní pastelovou barevností, s dekorem jarních květin. 

 

Hra se saténovými stužkami – povídání o duze, asistovaný nebo aktivní úchop stužek a 

jejich rytmické houpání s doprovodnou básničkou, v rámci naplnění potřeby uplatňování 

mezipředmětových vztahů vnímání rozdílu v délce tónů (krátký x dlouhý hraný na 

zobcovou flétnu) se současným výběrem a pohlazením krátké x dlouhé stuhy. 

 

Duha 

Sedm pestrých sestřiček za ruce se drží, 

když dešťový mrak slunci cestu zkříží. 

 

Hra s barevnými míči - kutálení po tělesném schématu, vnímání pohybu míče kutálejícího 
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se po podlaze, při odrazech o podlahu, při vyhazování do stropu. 

 

Míček 

Kutululů malý míčku, dokolečka po tělíčku, 

/: přes nožičku na patičku:/, /: přes ručičku na dlaničku:/. 

Povyskoč si na hlavičku, potěš hocha i holčičku. 

 

Hry s vodou - vnímání  barevných kapek prostupujících čirou vodou ve velké skleněné míse 

s doprovodnou básničkou, která pojmenuje vnímané barvy. 

 

Barvičky 

Co nakreslí dětičky, když jim dáme barvičky? 

Žlutou kreslí sluníčko, modrou letní nebíčko, 

zelená je na travičku, hnědá vybarví kravičku, 

červená je na třešničky, černá na smolné kočičky. 

Všechny barvy spolkne duha, jen ať se nezláme tuha! 

 

3.1.2 Sluch 

Vnímání zpěvu ptáků- využití zvukových záznamů s podporou velkoformátové fotografie 

konkrétního ptačího druhu, následné možné párování slyšeného hlasu ptáka s jeho 

fotografií. 

Vnímání hlasů domácích a lesních zvířat s podporou tematických fotografií-  

na jaře se rodí mláďata. 

 

Pět koťátek  

(doprovodná báseň k poslechu hlasu kočky na CD a ke stimulaci dlaní 

 a prstů kožešinkou) 

Pět koťátek se zjara narodilo,  

pět koťátek si jara užít smělo. (šimráme krouživě dlaň) 

První do slunce zamžouralo, (pošimráme palec) 

druhé k narcisce přivonělo, (ukazováček) 

třetí se trávě vyválelo, (prostředníček) 
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čtvrté motýlka pozdravilo, (prsteníček) 

páté se v louži vykoupalo.(malíček) 

 

3.1.3 Čich 

Jarní příroda - vůně jarních květin, šeříku, jabloňových květů zprostředkované pomocí 

éterických olejů, vůně opravdových květin a větviček z rozkvetlých keřů a stromů, vůně 

jarní hlíny, medu, trávy, sena, vonné směsi s názvem jaro. 

 

Květnový výlet 
Vašíček si směle kráčí levá, pravá do světa. (asistované nebo aktivní kráčení) 

Prý chce vidět, jak nám v květnu svět růžově rozkvétá. (pohyb hlavy do stran) 

Slunce svítí, čepici má naraženou do čela. (nasazení kšiltovky) 

Trhá šeřík, pěknou vůní mámě radost udělá. (šeříková větvička k očichání)    

    

 3.1.4 Chuť 

Ochutnávka medu s doprovodnou básničkou a možností stimulace dlaní a prstů kožešinou s 

doprovodnou básničkou. Žáci mohou reagovat na slyšený text výběrem fotografií dle 

pořadí, které určuje text básničky, nebo mohou být fotografie rozložené na podlaze a žák 

má za úkol na fotografie stoupat v daném pořadí. 

 

Jak se medvěd dělí o med 

Takhle medvěd rozdává med:  

Dá lištičce kmotřičce, dá veverce do hrnce, do mističky dá srnce. 

Ježkovi dá medu soudek, zajíčkovi dá na zoubek. (postupná stimulace prstů) 

Zvířátka se radují, medvědovi děkují. (stimulace dlaní) 

 

3.1.5 Hmat 

Hmatová stimulace dlaní a prstů skleněnými či hliněnými kuličkami s doprovodnou 

básničkou. 

 

 

 



27 

 

Hra v kuličky 

Zdálo se mi, zdálo, mám kuliček málo. 

Chtěl jsem jich mít víc a teď nemám nic. 

 

Hmatová stimulace dlaní a prstů ptačím brkem s doprovodnou básničkou, žáci mohou 

pracovat ve dvojicích. 

 

Pět skřivánků  

(doprovodná báseň ke stimulaci dlaní a prstů ptačím brkem) 

Pět skřivánků se domů s jarem navrátilo,  

pět skřivánků těšit děti zpěvem chtělo.(krouživá stimulace dlaně) 

První nad loukou zazpíval, 

druhý nad polem cvrlikal, 

třetí u řeky trylkoval, 

čtvrtý nad sadem cvrkotal,  

pátý u školy štěbetal. (postupná stimulace prstů) 

 

Hmatová stimulace dlaní a prstů teplem z ohřátého polštářku s náplní třešňových pecek 

s doprovodnou básničkou. 

 

Jarní slunce 

Když se jarní slunce směje, mé dlaně a prsty hřeje. 

Usmívá se konečně báječně slunečně. 
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3.2 Léto 

3.2.1 Zrak 

Tematické fotografie - letní krajiny, letní rybník, louka plná kvítí, zmrzlina, slunce na jasné 

obloze, modrá obloha, zralé třešně, jahody, zralé obilí na poli, zahrádka se slunečnicemi, 

borůvky v lese, klíště, vysvědčení. Stimulace tělesného schématu pomocí závojů se sytými 

letními barvami a látkami s letními dekory. Prosvěcování barevných fólií, výběr barev podle 

barevnosti letních květin pojmenovaných v doprovodné básničce ve spojení se stimulací 

prstů horních končetin pohlazením, žáci mohou pracovat ve dvojicích při stimulaci dlaní a 

prstů, další možností využití je práce s fotografiemi květin na podlaze, na které žák 

postupně stoupá při poslechu textu básničky a výběru správné kombinace. 

 

Rozkvetlé léto 

Pěkně hřeješ, léto milé, moje prsty, moje dlaně,  

louky zdobíš, léto milé. (stimulace dlaně PHK) 

Čekankou a vlčím mákem, kopretinou a heřmánkem,  

pomněnkou a kontryhelem, šalvějí a jitrocelem,  

lučním zvonkem i jetelem. (postupné pohlazení prstů obou rukou) 

Kvítky svážu do kytice, přinesu ji mámě. (dlaň LHK) 

 

3.2.2 Sluch 

Rytmizace básničky přes asistované či aktivní údery na starý psací stroj nebo ozvučnými 

dřívky.  

 

Hodiny 

Hodiny nám brzy poví, tik, tak, tik, tak,  

že nastal čas prázdninový, tik, tak, tik, tak. 

Uteklo to velice, tik, tak, tik, tak,   

hřej se, vodo, v rybníce, tik, tak, tik, tak, 

užijme si léto milé, tik, tak, tik, tak,  

než odbijí jeho chvíle, tik, tak, tik, tak. 
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Stimulace sluchu motorem autobusu na CD s doprovodnou písní a asistovanou nebo aktivní 

rytmizací na exotické nástroje (bongo, náramky z mušlí, chrastidlo z ulit). 

Autobus 

Jede, jede autobus, neveze však hejno hus. 

Veze děti za zvířátky do ZOO a zase zpátky. 

 

Ref. Tů, tů, tralala, panda, klokan, koala, 

světla, blinkry, šaltrpáky, do ZOO a zase zpátky. 

 

Jede, jede po cestě, jazyk má až na vestě. 

Veze děti na výlet za zvířátky a pak zpět. 

 

Ref.: Tů, tů, tralala, panda, klokan, koala, 

         volant, kola, světlomet, za zvířátky a pak zpět. 

 

3.2.3 Čich 

Vnímání vůní při vaření hrachové polévky ve spojení s hmatovou stimulací pomocí zrnek 

hrachu v misce s doprovodnou básničkou. 

 

Hráškování 
I když nejsem Budulínek, v misce hrášek míchám, cvrnkám. 

Dřív než pro něj přijde liška, v dlani schovám zralá zrnka. 

Až uvařím polívčičku, potom pozvu i lištičku. 

 

3.2.4 Chuť 

Ochutnávka uvařené hrachové polévky. 

Ochutnávka zmrzliny s doprovodnou básničkou. 

 

Poděkování létu 

Děkuji ti, léto milé, za zmrzlinu vanilkovou.  

Stačí jeden kopeček, zítra máma koupí novou. 
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3.2.5 Hmat 

Stimulace dlaní a prstů pomocí mušlí v misce s doprovodnou básničkou. 

 

Mušličkování 
Děkuji ti moře dálné za tvůj pozdrav mušličkový. 

Až mi skřivan zjara poví, kde tě najít mám,  

na cestu se dám. 

 

Stimulace dlaní a prstů nebo bosých plosek dolních končetin pomocí oblázků 

s doprovodnou básničkou. 

 

Oblázkování 
Voděnka studená malý bílý kamínek dočista vyhladí. 

Pak krása kamenná tvoje teplé dlaně studeně pohladí. 

 

Stimulace tělesného schématu vyválením v seně s doprovodnou básničkou, seno lze  umístit 

na deku, jeden žák se na ni položí a čtyři spolužáci jej překlápějí a houpají, čímž dochází ke 

stimulaci vestibulárního ústrojí. 

 

Seno 

Na seno se ukládáme,  

voňavě se pohoupáme. 

Šustivě se kolébáme,  

teď už seno dobře známe. 

Výběr barevných korálků podle textu slyšené básničky, vyzkoušíme tempo pomalé x rychlé. 

 

Korálky 

Pošleme korálky do práce a bude legrace. 

Červený místo nosu kašpárkovi, zelený mezi pentle vodníkovi. 

Žlutý na sluneční náušnice, modrý na kukadla princezničce. 

S hnědým si brouček zakutálí, bílý se pro sněhuláka válí. 

Růžový je uzel na šátečku, černý dělá za pohádkou tečku. 
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3.3 Podzim 

3.3.1 Zrak 

Tematické fotografie - příroda s podzimní barevností, brambory, traktor, šípky, jeřabiny, 

houby, papírový drak, jablko, hruška, švestka, ptačí budka, kaštany, žaludy. 

 

Stimulace dlaní a prstů pohlazením větvičky s uzrálými jeřabinami, motivace k výtvarné 

činnosti- otisk bříšek prstů namočených v červené prstové barvě. 

 

Jeřabiny 

Podzim míchá barvičky  

na korále pro maminku, 

jeřabiny - kuličky. 

Až je pošimrá štětcem na břichu,  

líčka jim sytě zbrunátní od smíchu. 

 

Hlazení tělesného schématu závoji podzimních barev a látkami s podzimními dekory. 

 

Dýně 

Velikánská dýně polehává líně  

u krtčí hromádky. 

 

O užitku zpívá, vitamíny skrývá  

schoulená za vrátky. 

 

K vydlabání svádí, se světýlkem řádí  

a strašidelné svátky. 

 

Osvícení vydlabané dýně s poslechem doprovodné písničky. 
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3.3.2 Sluch 

Vnímání zvuku a stimulace celého tělesného schématu nebo jen obnažených plosek nohou 

suchým listím přes asistované nebo aktivní podupávání v šustivém materiálu, při druhé 

sloce vnímání zvuků vznikajících při překlápění plastové láhve z menší části naplněné 

vodou - povídání o podzimním počasí, déšť má různou intenzitu a asistovaná manipulace 

s PET lahví tuto skutečnost vyjádří. 

 

Podzimní naslouchání                             
Co to slyším, podzime?                                 

Listí šustí pod nohama,                                 

to je tvá písnička známá,                              

rádi se jí učíme.     

         

Co dál slyším, podzime? 

Kapky deště na travičku 

sypou rytmus pro písničku, 

kterou brzy umíme. 

 

 3.3.3 Čich 

Vnímání vůně zralého ovoce skutečného nebo pomocí vonných kelímků, vůně česneku, 

majoránky, kmínu při přípravě bramboráků, pach tlejícího listí, párování vnímaných vůní a 

pachů s tematickými fotografiemi. 

 

3.3.4 Chuť 

Ochutnávka švestkových povidel s doprovodnou básničkou. 

 

Švestka 

Švestko, ty ses uhodila,  

že jsi tolik modrá? 

To ne, nic mne nebolí! 

Na podzim jsem modrá,  

protože jsem dobrá. 
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3.3.5 Hmat 

Asistované nebo aktivní třídění kaštanů a žaludů, promíchání, vkládání do dlaní, navození a 

povolení úchopu s doprovodnou básničkou. 

 

 

Podzimní Popelka 

Nasbíráme kaštany, natrháme žaludy, 

 ať se děti na podzim ani trochu nenudí. 

Třídíme je do misek, ukážeme světu,  

že popelčí práci zvládnem v cukuletu. 

 

Stimulace dlaní a prstů pomocí různých druhů ořechů, vkládání do dlaní, navozování 

úchopu a následné uvolnění úchopu s doprovodnou básničkou. 

 

Popelčin poklad 

Promícháme poklad velký, 

 pár oříšků pro Popelky. 

Na podzim je začne shánět  

malá zrzka veverka. 

Až sní všechna jadérka,  

tak se jaru začne klanět. 

 

Stimulace dlaní a prstů šiškou, pasivní vkládání předmětu do dlaně, nácvik úchopu 

s doprovodnou básničkou. 

 

Šiška 

Pohladíme šišku  

po pichlavém bříšku,  

dříve než ji veverka  

schová do pelíšku. 

Kutálení šišky po podlaze ve dvojicích, snaha o zachování rytmu kutálení podle doprovodné 

básničky, co verš, to kutálení jedním směrem ke kamarádovi. 
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Šiška a myška 

Kutálí se šiška, 

přiběhne k ní myška: 

„ Copak děláš, šiško?“ 

„ Kutálím se, myško.“ 

 

Běží, běží, myška, 

v cestě leží šiška: 

„ Co tu děláš, šiško?“ 

„ Odpočívám, myško.“ 

 

Potom vidím myšku, 

jak kutálí šišku. 

Rády spolu kamarádí, 

když jim to tak v rýmu ladí. 

 

Stimulace obnažených plosek dolních končetin asistovaným nebo aktivním pošlapáváním 

po režném kartáči. 

 

Strniska 

Jak se chodí po strništi?  

Pichlavě a bodavě. 

Jak se žáčci do škol vrací?  

Vesele a jásavě. 
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3.4 Zima 

3.4.1 Zrak 

Vnímání tematických fotografií- zimní krajiny, stopy ve sněhu, sněhulák, sněhové vločky, 

kouřící komín, dřevěná polena, Mikuláš s čertem a andělem, vánoční stromek, různé dekory 

balících vánočních papírů, Betlém, vánoční cukroví, zimní sporty. 

 

Stopy 

V zimě vidím ve sněhu 

spousty různých stop. 

Vytiskla je moje bota, 

nebo tudy běžel sob? 

 

Hlazení tělesného schématu závoji zimních barev a látkami se zimními dekory třeba ve 

spojení s poslechem koled. 

 

Vánoční 
Jedlička zazáří, hvězdy se rozzáří, 

jehličí zavoní z loňska je předloni. 

 

Půlnoční zvonění krajinu promění, 

v bílou síň koncertní nebeské zvony zní. 

 

Ref.: Vánoce, vánoce, váš klidný čas, 

        navrací andělům pozemský hlas. 

        Tak zní zpěv andělský snad v každém z nás, 

        pak srdce vnímají víc křehkých krás. 

 

Snáší se bílý sníh, Sněhurka na saních 

zdraví kraj vánoční, pohádky jedou s ní. 

 

Ref. Vánoce, vánoce… 

Stimulace zraku pomocí prskavky s doprovodnou vánoční písničkou. 
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3.4.2 Sluch 

Rytmická deklamace pomocí ozvučných dřívek z Orffova instrumentáře  

nebo pomocí minidřívek z kolekce jednoduchých dřevěných nástrojů, vnímání barvy zvuku 

rytmických nástrojů, asistované nebo aktivní vyťukávání rytmu překlápěním dřívek pro 

podporu činnosti obou mozkových hemisfér. 

 

Zimní tik, tak 

Jak nám ten čas rychle pádí, tik, tak, tik, tak, 

sníh a mráz už uším vadí, tik, tak, tik, tak, 

brzy budou Vánoce, tik, tak, tik, tak, 

zmrzne nebe v potoce, tik, tak, tik, tak. 

 

3.4.3 Čich 

Vůně Vánoc - skořice, vanilka, perník, borovice, jedle, smrk prostřednictvím éterických 

olejů, purpura, františek, pomeranč, párování vůní s tematickými fotografiemi. 

Nácvik kontaktního dýchání ve dvojicích s cílem sladit nádechovou a výdechovou fázi se 

spolužákem a docílit prohloubení dechu, což přináší posílení dechových svalů činících 

přirozený korzet páteře, a tím se podpoří správné držení těla- žáci si sednou na zem čelem 

k sobě a položí si jeden druhému dlaň na hrudník. Následně sladí své prohloubené dýchání a 

současně vnímají vánoční vůně. 

 

3.4.4 Chuť 

Ochutnávka šípkového čaje s doprovodnou písničkou. 

 

Šípek 

Proč se šípek červená, za copak se stydí? 

Nahá líčka šípková všechny oči vidí. 

Kdo ty šípky otrhá, kdo jim líčka skryje? 

Šípkový čaj v hrníčku něčí pusa pije. 

 

3.4.5 Hmat 

Hmatová stimulace dlaní a prstů ptačím brkem s doprovodnou básničkou. 
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Pět sýkorek 

Pět sýkorek přiletělo,  

pět sýkorek přisvištělo. (krouživá stimulace dlaně) 

První máček vybírala,  

druhá sezam vyklovala, 

třetí ječmen vyzobala,  

čtvrtá z loje ochutnala, 

pátá volá: „ Lidičky, sypte pro nás drobečky!“ (postupná stimulace prstů) 

 

 

Hmatová stimulace dlaní a prstů kostkou ledu s doprovodnou básničkou, práce ve dvojicích. 

 

Pět prstů v zimě 

Pět prstů je vedle sebe,  

každého z nich v lednu zebe. (krouživá stimulace dlaně) 

Studený je paleček, 

chladný ukazováček,  

ledový je prostředníček, 

mrazivý je prsteníček,  

promrzlý je malíček. (postupná stimulace prstů) 

Do dlaně je schováme, teplo na ně dýcháme. (stimulace rukou teplým dechem) 

 

Hmatová stimulace dlaní a prstů ledovým x hřejivým podnětem, vnímání rozdílu mezi 

fyzikálními vlastnostmi materiálů s doprovodnou básničkou, práce ve dvojicích. 

 

Studí x hřeje 

Mráz nám dýchá do tváří, 

 to to štípe, to to studí, 

mrazivě se zatvářím. (stimulace například balíčkem zmražené zeleniny) 

U kamen nás oheň hřeje,  

h to sálá, ach to pálí,  

po tělíčku příjemně je.(stimulace například lavathermem – hřejivý polštárek) 
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Hmatová stimulace dlaní a prstů pilinami a hoblinami, promíchání materiálu v míse. 

 

Piliny a hobliny 

Piliny a hobliny pro truhláře odpad. 

Pro mé smysly zvědavé opravdový poklad. 

Nos voňavě pohladí, pošimrají dlaně. 

Milá pilo, hoblíku, děkuji ti za ně. 

 

Stimulace dlaní a prstů  flísem oranžové barvy s doprovodnou básničkou, práce ve 

dvojicích. 

 

Pět veverek 

Pět veverek přihopkalo,  

pět veverek přiskákalo. (krouživá stimulace dlaně) 

První oříšek přikulila,  

druhá skořápku rozlomila,  

třetí jadérko nastrouhala, 

čtvrtá buchtičky naplnila,  

pátá si slaďoučce pochutnala. (postupná stimulace prstů) 
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Závěr 

Na základě dlouholetých zkušeností mohu zcela svědomitě říci, že doprovodné básničky a 

písničky navodí ve třídě příjemnou atmosféru, umožní prožít rytmus slov a sousloví a celou 

pedagogickou nabídku tematicky umocní. 

Nezbytnou podmínkou úspěšnosti našeho pracovního úsilí je pozitivní přístup k žákům  

se speciálními vzdělávacími potřebami, hledání cest, kterými se vydat s vědomím cíle 

jednotlivých výstupů ŠVP. Moc bych si přála, aby naše práce byla metodickým materiálem 

i pro méně zkušené pedagogy, kteří si po jejím přečtení utvoří jasnější představu o tom, čím 

své pedagogické působení obohatit. A aby naší společnou odměnou za trpělivost a empatii 

při vzdělávacím procesu byly časté projevy libosti našich žáků, hlasitý smích a v neposlední 

řadě spokojení rodiče, kteří vědí, že i díky škole se život jejich dětí stal smysluplnějším a 

plnohodnotnějším. 
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Příloha 1:  IVP pro 1. stupeň 
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Příloha 2:  IVP pro 2. stupeň, úprava výstupů ŠVP 
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Příloha 3:  IVP pro 2. stupeň 
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