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Představí nám a vysvětlí jak můžou být Kruhy 
Aktivity (GN2190) a kužely využité k pro-
cvičování dětské koordinace ruka - oko.

Koordinace ruka - oko: Při této koordinaci pra-
cuje ruka a oko společně za účelem vykoná-
vání jisté činnosti a nebo k dosažení jistého cíle.

Dítě není schopné naučit se správně 
jíst, pokud má slabou koordinaci pohy-
bu ruka - oko. U jídla musí dítě pokrm vidět, 
natáhnout ruku a přenést pokrm do svých úst.

Jinými slovy, koordinace ruka - oko je jednou z prvních 
funkci, která dává dětem pocit dosažení cíle - dělá 
něco pro sebe a tím rozvíjí svůj smysl pro nezávislost.

Při tréningu koordinace ruka - oko jsou aktivo-
vány tři smysly. Kromě zraku a hmatu, je to také 
dětský propriocetivní smysl, který se podílí na 
pohybu jeho rukou, ramen a někdy i celého těla.

Propriocetivní smysl se aktivuje k regulaci síly a pohy-
bu nutných k stabilizaci těla a k jeho udržení v klidu.
Důkladná manipulace s malými věcmi, jedení a 
psaní závisí na schopnosti stabilizovat ruku a tělo.

Koordinace ruka - oko se vyvíjí od batolete a 
v průběhu dětství se upřesňuje a zdokonaluje.

V dětství se funkce vyvíjí pomoci hry, u které 
dítě manipuluje s hračkami, objevuje je ruka-
mi a ústy. Táto funkce se později zdokonaluje.

Děti se učí uchopit předmět v různých 
směrech, pokud je hozený chytají ho vždy jinak.

Koordinace ruka - oko má pro dítě zásadní 
význam, protože mu umožňuje používat u jíd-
la příbor, kreslit obrázky a čitelně psát, což je 
velmi užitečné jako prostředek komunikace. 

Pokud má dítě problémy s koordinaci svých ru-
kou a očí, čelí problémům spojených s jed-
ním a nebo vícerými smysly uvedených výše. 
Dítě musí být pečlivě testované a kontrolované.

                © Gonge Creative Learning ApS, 2016



Příklad:
Robert má 6 let, dost nato, aby 
začal chodit do školy. Jeho rodiče
se o něj obávají, protože se 
absolutně nezajímá o oblíbené 
školní aktivity. Má příliš mnoho 
energie a nejvíce se zajímá o 
hraní her venku, které vyžadují 
sílu a mnoho pohybu. Nikdy 
neměl rád kreslení a psaní. 
Dokáže držet příbor, ale je pro něj 
těžké pěkně jíst a sedět v 
průběhu jídla na jednom místě. 
Buď leze po stole a nebo stojí.

Mým vyšetřením jsem zjistila, že Robert má 
normální hmatově - senzorické schopnosti. Oční 
lékař zkontroloval jeho zrak, který je v pořádku. Po 
úvodním setkání jsem zjistila, že je pro Roberta 
těžké udržet tělo v klidu. Dítě, které není schopné 
registrovat proprioceptivní smyslové podměty, 
dává často přednost aktivitám, které vyžadují sílu 
a mnoho pohybu.

Vysvětlují jeho rodičům, jak Robertova schopnost 
manipulovat s malými předměty závisí na jeho 
vnímání sebe samého a jeho schopnosti udržet 
své tělo v klidu.
Začneme jeho trénink tím, že budeme cvičit jeho 
stabilitu těla a reakci na proprioceptivní podněty. 
U cvičení využije stohovatelné kužely, ze kterých 
je snadné postavit věž, ale stejně snadné je i ji 
zbourat, což se dětem velmi líbí. Spolu s Robertem 
postavíme věž z pěti kuželů. Postavení stabilní 
věže vyžaduje trpělivost a přesnost, což je také 
součástí našeho tréninku.

Když je věž hotová, postaví se Robert 3 metry 
od věže. Stojí na malé věži (GN2226), aby se 
předešlo jeho pádu, musí Robert na této věžičce 
stabilizovat svou dolní část těla. Pokud nebude 
jeho tělo stabilní, bude pro něj velmi těžké hodit 
kroužek Aktivity (GN2190) tak, aby zbořil věž.
.
Ukážu Robertovi kruh Aktivity (GN2190) a 
požádám ho, aby ho cítil, když řeknu „Teď! Nabu-
dím ho, aby pohyboval očima a zároveň se natáhl 
za kroužkem, který držím v různých výškách 
vpravo nebo vlevo od jeho těla, zatím co on proc-
vičuje udržení stability těla. Jeho první dva hody 
byly neúspěšné a Robert z věžičky spadl. Poprvé 
spadl, když se natáhl po kroužku. Podruhé příliš 

houpal rukama a ztratil rovnováhu. U dalších dvou 
pokusů zůstal stát na malé věžičce, ale netrefil věž 
z kuželů. Při svém pátém pokusu udržel Robert 
rovnováhu a stabilitu svého těla na malé věžičce 
a zároveň zasáhl věž z kuželů, která spadla. Byli 
jsme rádi, že slyšíme pád kuželů a patřičně jsme 
Robertův úspěch oslavili.

Domluvili jsme se, že úkol bude příliš snadný, 
pokud Robert zboří věž kuželů na jeden nebo dva 
pokusy. Robert dosáhl tento cíl velmi rychle a pro-
to jsme úkol ztížili. Přesunuli jsme malou věžičku, 
na které Robert stojí o metr dále od věže z kuželů.
Když se Robert více zdokonalí v míření, může se 
vzdálenost od věže ještě zvětšit a kroužky, kterými 
hází se mohou nahradit míčkem, což také ztíží úkol 
trefit a zbořit věž z kuželů. 
Robert se velmi brzy naučí stabilizovat své tělo. 
Jeho cílem je být přesnější a dosáhnout na 
kroužky bez pádu a ztráty stability. Rodičům jsme 
dali domů kroužky, aby mohl Robert procvičovat z 
nějakého podstavce nebo židličky chytání a házení 
kroužků na vzdálenost 3 metrů.

Pokud se Robert naučí udržet své tělo v klidu 
a stabilní, tak se postupně naučí také sedět v 
průběhu jídla u stolu.

Po osmých sezeních je Robertův trénink u konce. 
Donesl mi dáreček, jeho první kresbu - obrázek 
Sluníčka.
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