
  

JAK ROZVÍJET JEMNOU GRAFOMOTORIKU? 

 

Co je to grafomotorika? 

 

Grafomotorika souvisí s úrovní grafického projevu dítěte, např. jak dítě drží 

kresebné pomůcky (tužku, pastelky), jak s těmito pomůckami manipuluje, zda 

jsou ruka a prsty při kresbě uvolněné nebo křečovité, jestli je kresba plynulá, 

ale také jestli je plocha papíru zaplněná a jak dítě u kresby sedí. 

Souvisí také s tzv. koordinací ruky a oka. Zdokonalování této koordinace 

umožňuje dítěti spontánní grafický projev. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže 

vzít tužku a nakreslit to, co vidí. 

 

Před kresbou je dobré provést několik uvolňovacích cvičení: 
- volné čmárání všemi směry (čára by neměla být přerušovaná a děti by měly pokreslit celý 

papír) 

- kružnice, kruh  (děti krouží tužkou oběma směry, nejprve krouží okolo obrázku, předmětu, 

potom bez něj) 

- ovály kole kolem středu (úkolem tohoto cviku je, aby děti rozlišily oválný tvar od 

kruhového, ovál procvičujeme stejně jak předchozí cvik) 

- horní oblouk (děti nejdříve pohybují rukou zleva – doprava a zpět, zkouší napsat velký 

oblouk, následují malé k sobě připojené obloučky) 

- dolní oblouk (děti opět začínají od velkého oblouku zleva - doprava a zpět a také zkouší 

psát malé k sobě připojené obloučky) 

- dotyky hrotem tužky (tečky si děti nejdříve cvik procvičují na neomezené ploše papíru, 

později pouze na ohraničené ploše, např. střed květiny) 

- vodorovné čáry (děti si nejdříve procvičují neomezeně dlouhou čáru zleva – doprava, 

později dětem stanovíme cíl) 

- svislé čáry shora dolů  (děti nacvičují čáry nejdříve neomezeně, později opět stanovíme 

cíl) 

- svislé čáry zdola nahoru  (u čar zdola nahoru postupujeme stejně jako u předchozí řady) 

- svislé čáry přerušované  (dbáme na to, aby děti psaly stejně dlouhé přerušované čáry, a 

aby tyto čáry byly ve stejném sklonu, např. déšť)  

 

 

 

 



 

- šikmé čáry shora dolů (zde děti zkouší psát nejdříve z levého horního okraje, potom z 

pravého horního okraje, začínají nejdříve z rohů papíru, později jim určíme dráhu)  

- šikmé čáry shora dolů (začínáme nácvikem z levého dolního okraje, potom z pravého 

dolního okraje, děti začínají psát z rohů papíru, potom je cíl předkreslen) 

- šikmé čáry přerušované (stejně jako u desáté řady dbáme na to, aby děti psaly stejně 

dlouhé přerušované čáry, čáry nejdříve zkoušíme psát z levého sklonu a následovně 

z pravého) 

- dolní klička (začínáme volně v neomezeném prostoru, následuje ohraničený prostor, do 

kterého si dolní kličku procvičí) 

- horní klička (zde také začínáme v neomezeném prostoru a potom přejdeme k ohraničenému 

prostoru) 

- spirála (začínáme z určeného bodu, který je nakreslen v levém rohu papíru, a cvik 

směřujeme dovnitř spirály, pak to zopakujeme z pravého rohu papíru, u spirál od středu 

ven dětem nakreslíme začáteční bod do středu papíru, nejdříve zkoušíme psát na levou 

stranu a potom na pravou) 

- vlnovky (nejdříve poskytneme dětem neomezený prostor na papíře, potom zkusíme 

vlnovku přerušit a znovu navázat) 

 

Kreslete tyto uvolňovací cviky nejprve na velký formát papíru, staré plakáty, 

kartony nebo i venku křídami na chodník.  

Potom přejděte na menší formát. Můžete využít k procvičování grafomotorické 

listy nebo si vymýšlet různá témata a dokreslování podle vaší fantazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                



 

ZAČALO JARO A TOHLE SLUNÍČKO NENÍ ÚPLNĚ CELÉ. ZKUS SLUNÍČKO DOKRESLIT. 

NĚKOLIKRÁT OBTÁHNI KRUH UPROSTŘED A DOMALUJ VÍCE RŮZNÝCH PAPRSKŮ  

(kruh, ovál, šikmá čára) 

 



SLUNCE POŘÁDNĚ ZASVÍTILO A ZVÍŘÁTKA TO PROBUDILO. OBKRESLI NĚKOLIKRÁT 

ČÁRKOVANOU ČÁRU A NAKRESLI VŠECHNA ZVÍŘÁTKA. 

(různé velikosti kruhu) 


