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Děkujeme Vám za projevený zájem o MALOVÁNÍ S BÁSNIČKOU, jež je jednou z mnoha 

báječných a zábavných aktivit raného vzdělávání. 

 
Výhody malování s básničkou pro rozvoj vašeho dítěte jsou obrovské: 

• malování podporuje pohyby rukou a prstů (rozvíjí jemnou motoriku) 

• malování rozvíjí fantazii a představivost 

• básničky rozvíjejí jazyk a řeč 

• básničky podporují rozvoj slovní zásoby a správnou artikulaci 

• básničky rozvíjejí paměť  

• básničky umožňují snadnější zapamatování postupu malování 

• básničky s malováním podporují souhru ruka - oko (součinnost mezi viděným a 

grafickým projevem) 

• básničky s malováním pomáhají vytvářet základ pro úspěšné budoucí učení se (pro 

ovládnutí čtení a psaní) 

• básničky dělají z malování zábavnou aktivitu 

• básničky s malováním upevňují pouto mezi rodičem a dítětem 

 

 

A jak s dětmi podle básniček malovat?  

• Nejdříve si pusťte instruktážní video, jak malovat obrázek pomocí básničky, se svým 

dítětem. 

• První kresbičky maluje před dítětem dospělý a také sám pomalu říká příslušné 

doprovodné verše spolu s videem. 

• Jakmile projeví dítě o tuto činnost zájem, kreslí spolu nebo vedle sebe dospělý i dítě (v 

doprovodu videa) 

• Podporujeme dítě v tom, aby později vytvářelo jednoduché kresbičky podle videa 

samostatně.  

• Příslušné verše se říkají pomalu po krátkých frázích a s potřebnými přestávkami při 

dokončování jednotlivých grafických prvků (v případě potřeby se nebojte video 

pozastavit, protože nejde o rychlost, ale provedení a zapamatování správného 

postupu); nikdy nespěcháme, naopak záměrně zvolňujeme tempo kresebné 

(neverbální) i řečové (verbální) aktivity.  

• Dospělý projevuje radost při každém sebemenším pokroku dítěte. 
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Účinný rozvoj součinnosti ruka - oko  

je optimálně možný pouze za předpokladu, že dítě při grafických projevech přednostně 

používá své genotypicky vedoucí ruky. Potlačování aktivity vedoucí ruky u vrozených leváku 

brzdí a komplikuje řečový vývoj, nepříznivě ovlivňuje zrakové a sluchové vnímání a často 

vyvolává směrové poruchy a odchylky jak v projevech pohybových, tak ve vnímání.  

 

Protože u mnoha dětí, které jsou považovány za pravoruké, nemusí být pravá ruka vrozeně 

vedoucí, je vhodné zpočátku zapojit do pohybových her obě ruce.  

 

• Pohyby spojené s říkánkou se zprvu dělají ve vzduchu, ať bez "pisátek" nebo také s 

"pisátky".  

• Potom je možné tyto pohyby zviditelnit třeba na tabuli pomocí křídy nebo navlhčené 

houbičky (dvou kříd a dvou houbiček)  

• Nakonec dítě maluje na větších papírech pomocí dvou pastelek.  

• Tyto malovací hry je výhodné dělat ve stoje, aby pohyby rukou byly přirozené; proto 

papíry připevňujeme na tabuli nebo pokládáme na pulty. Ruce se v rytmu říkánky 

samovolně pohybují v protisměru a navzájem se podporují, takže pohyby jsou plynulé, 

bez křečovitosti. 

 
 
Proč děti milují malování s básničkami: 

• Mluvený a zároveň kreslený obrázek poskytuje dítěti konkrétní informaci 

• Básničky usnadňují zapamatování si postupu kreslení 

• Daný postup kreslení usnadňuje zapamatování si básničky 

• Malování s básničkou obohacuje dětský slovník a zdokonaluje porozumění významu 

slov 

• Malování s básničkou utváří pozitivní vztah ke kreslení 

• Malování s básničkou rozvíjí schopnost reprodukovat 

• Malování s básničkou vytváří příznivou atmosféru a posiluje vztah dítěte s rodičem 

• Společné kreslení posiluje tvůrčí proces 
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Dalších 40 básniček s malováním – zde >> (prvních 5 dní se slevou 50%) 

Pokud se vám a vašim dětem básničky s malováním 

líbí, můžete si pořídit dalších 40 básniček s malováním 

zdarma. Výhody pro děti jsou obrovské a navíc stráví 

se svými rodiči úžasný čas plný poznávání, interakce a 

zábavy.  

Pokud si pospíšíte, prvních 5 dní od registrace 

malování s básničkou máte šanci získat všechny 

básničky se slevou 50% zde >> . Tak neváhejte a 

dejte vašim dětem dárek, který je bude bavit a 

rozvíjet zároveň!   
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BERUŠKA 
Namaluju kuličku  
jako malou hlavičku. 

 

Nosánek a dvě očička,  
pěkňoučká je ta tvářička. 

 

Přidám pusu, počtáři,  
ta nám chybí na tváři. 

 

A teď vlásky, počkej chvíli 
a obličej už je milý. 

 

Tykadýlka - jedno, druhé,  
hlavička tak celá bude. 

 

Tělíčko je kulička větší, 
než ta hlavička. 

 

Když je ten kus takhle velký,  
rozdělím ho na dvě půlky. 

 

Kolik teček? Jak je to?  
Přece sedm, popleto. 

 

Je obrázek hotový? Nezapomeň na nohy. 
Čárky dvě a pecička, to je jedna nožička. 

 

Za ní druhá, a pak třetí,  
to je nohou, viďte, děti! 

 

Tři nožičky nalevo a ty samé napravo. 
Sluníčko je sedmitečné, pro lidi je užitečné. 

 

Video-návod zde: http://bystre-deti.cz/basnicky/basnicka-1/ 
(po zadání e-mailu nebo pokud byl e-mail již zadán)  
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SLUNÍČKO 
Namaluju kolečko,  
tak začíná sluníčko.  
 

 

Jedno očko, vedle druhé,  
na celý svět koukat bude.  
 

 

Pusinka je miska malá,  
směje se a zpívá  tra-lá. 
 

 

Čárku ke kruhu maluju,  
paprsek tak vytvaruju. 
  

 

Přidám čárky dokola,  
sluníčko na nás volá. 
 

 

Slunce na vše dosáhne,  
když paprsky natáhne.  
Když sluníčko pěkně svítí,  
všude roste plno kvítí. 
 

Video-návod zde: http://bystre-deti.cz/basnicky/basnicka-2/ 

(po zadání e-mailu nebo pokud byl e-mail již zadán) 
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KOLOBĚŽKA 
Vedle sebe dvě kolečka,  
po nich jezdí koloběžka.  
 

 

Čárou kola spojíme,  
stupátko vytvoříme. 
 

 

Šikmou čáru přimaluju,  
držák řídítek tvaruju. 
 

 

Přidám další kratičkou, 
pojedeme cestičkou. 
 

 

Když držadla držíme, 
koloběžku řídíme. 
 

 

Můžeš chodit klidně pěšky,  
rychlejší jsou koloběžky. 
 

Video-návod zde: http://bystre-deti.cz/basnicky/basnicka-3/ 

(po zadání e-mailu nebo pokud byl e-mail již zadán) 
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AUTO 
Obdélník si namaluj,  
rohy trošku zaobluj.  

 

Nahoru dej střechu,  
která bývá z plechu.  

 

Rovná čára uprostřed,  
auto jezdí vzad i vpřed.  

 

Jede auto, frčí,  
kola se mu točí. 

 

Když já chytnu za kliku,  
dveře otevřu v mžiku. 

 

Světlo svítí vepředu,  
nechceme mít nehodu.  

 

Volantem pak řidič řídí,  
v autě může vozit lidi. 

 

Auto jezdí po silnici a rychleji po dálnici. 
 

Video-postup zde: http://bystre-deti.cz/basnicky/basnicka-4/     

(po zadání e-mailu nebo pokud byl e-mail již zadán) 
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RYBA 
Kroužek krásně kulatý  
umím dobře já i ty. 

 

Oblouk dovnitř domaluju,  
rybí hlavu vytvaruju.  

 

Jedna tečka - očko máš.  
Kampak rybko, kam koukáš?  

 

Rybka se k nám podívá,  
pusinkou se usmívá. 

 

Zadní ploutev ocas je,  
rybka s ním kormidluje. 

 

Další ploutve přimaluj  
a teď rybko rychle pluj. 

 

Vlnky - to jsou vodička,  
v které plave rybička. 

 

Když se díváš do vody, ryby mají závody. 
 

Video-postup zde: http://bystre-deti.cz/basnicky/basnicka-5/     

(po zadání e-mailu nebo pokud byl e-mail již zadán) 
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Bystré děti - domov zábavného učení hrou v raném věku, výchovy, her, básniček a tvoření s dětmi 

 

Jsme moc rádi, že vás budeme moci provázet na cestě objevování světa vzdělávání malých 

dětí v raném věku prostřednictvím hry a interaktivních aktivit. 

 

RANÉ DĚTSTVÍ JE OBDOBÍM GENIALITY díky obrovskému rozvoji mozku dítěte a díky 

dominanci pravé mozkové hemisféry. My, rodiče, máme NEOPAKOVATELNOU 

PŘÍLEŽITOST toto „okno příležitosti“ V ŽIVOTĚ NAŠEHO DÍTĚTE využít a dát našemu dítěti co 

nejlepší start do života. 

 
Webové stránky plné zajímavých informací (www.bystredeti.cz, www.bystre-deti.cz) 

Co vše na stránkách najdete? Podívejte se zde >>. 

Najdete zde také blog plný informací nejen o zábavném učení 

hrou v raném věku, jež jste asi nenašli v knížkách o rodičovství 

či mateřství, ale také o výchově, o hraní, o tvoření, dále 

vzdělávací videa pro děti i informativní videa pro 

rodiče (zkušenosti ostatních rodičů a ukázkové vzdělávací lekce, 

videa dětí při raně vzdělávacích aktivitách), obsahuje i 

informace o revolučních  programech pro rané vzdělávání (pro 

výuku jazyků a čtení, matematiky či hudby). 

Pokud vás zajímají články o výchově, zde jsou nějaké tipy: Zdarma průvodce o uspávání nebo 

vypravování se s malými dětmi, zdarma nový rychlokurz o výchově a pozvánka na měsíční 

zážitkové workshopy o výchově . 

       

Stránka O nás vám poví příběh, jak náš původní projekt vznikl. Na stránce Kontakt jsou 

kontaktní informace a formulář, prostřednictvím kterého nám můžete psát vaše otázky, 

postřehy, myšlenky. Vaše názory nás zajímají! 
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Pokud vás zajímá tvoření s dětmi, zde je několik tipů : Výrobky z roliček od toaletního 

papíru, záložky do knížky, skládanky z papíru, Valentýnská přáníčka, Velikonoční tvoření, a 

další  

             

Básničky a říkanky, hádanky, hry a omalovánky jsou pro rozvoj dítěte neméně důležité . 

       

Facebook 

Staňte se našimi fanoušky 

na Facebooku a budete vědět o všech 

novinkách, akcích, zdarma  materiálech 

a videích pro učení vašich dětí. Řekněte 

nám, co se vám a vašim dětem líbí. 

Komentujte, diskutujte, sdílejte vaše 

zkušenosti či názory, seznamte se s podobně smýšlejícími rodiči - připojte se i do naší 

Facebook skupiny. 

You Tube videa 

Odebírejte naše videa na Youtube a neunikne vám žádné nové video, které pro vás či vaše 

dítě přidáme či vytvoříme.   

 
Rychlokurz raného vzdělávání ZDARMA 

Zdá se vám, že máte málo volného času? Že se ztrácí někde mezi péčí o vaše miminko či jeho 

sourozence, mezi vaší prací či starostí o domácnost?  Nemáte čas pročítat články o raném 

vzdělávání? Pokud jste ještě neabsolvovali Rychlokurz raného vzdělávání ZDARMA, udělejte 

to! Dozvíte se základy raného vzdělávání ve třech videích během několika desítek minut. 

Přístup k třem videím rychlokurzu získáte zde. 
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Dárky ZDARMA ke stažení po registraci 

Pokud se rozhodnete učit vaše malé dítě, musíte si sehnat (koupit, stáhnout nebo vyrobit) 

učební materiál. Začátek vám trošku usnadníme. Připravili jsme pro vás ZDARMA ukázkové 

materiály pro začátek raně vzdělávací výuky vašeho malého dítěte: 

• stimulační kartičky pro novorozence, 

• výukové PPT prezentace pro děti v angličtině i češtině, 

• přístup k výukovým videím v angličtině, češtině a slovenštině, 

• e-book Proč je dobré učit dítě matematiku už v raném věku, 

• obrázkové výukové kartičky pro tisk, 

• výukové programy LR, LM a LMs ke stažení a vyzkoušení zdarma, 

• dětská elektronická pdf knížka Barvy duhy v angličtině a češtině pro přirozené učení 

dítěte jazyka a čtení 

• a další... 

Do této sekce budeme postupně přidávat nové raně vzdělávací materiály pro učení dětí hrou. 

 

Mnoho šťastných okamžiků s vašimi bystrými dětmi. 

Ing. Martina Macháčková 

 
www.bystredeti.cz 
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