
Aby nás oči nebolely 
- Dětský zrak se na rozdíl od sluchu po narození ještě intenzivně vyvíjí až do šesti nebo 

sedmi let. Předškolní děti jsou dalekozraké, do blízka vidí hůře a je to pro ně 
namáhavé. Velká část předškoláků tráví občas půlhodinku a možná i více u počítače. 
Již v této době se začínají vytvářet zlozvyky, které očím nesvědčí. A kolik času tráví 
dospělý díváním se do blízka? Přemíra práce (čtení, psaní, kreslení) není dostatečně 
kompenzována! JAK NA TO? 
 

Hra: DÍVEJTE SE Z OKNA (myslím si, že při koronavirové epidemii, je to ideální hra na 
všechny dny J) 
- Nejjednodušší kompenzací práce na blízko je zadívání se do dálky. Ovšem ne 

strnule ani rozostřeně, ale vědomě. Děti mohou popisovat, co vidí, ale nesoutěžit při 
tom – spíš jde o vytváření společného obrazu. Dálka znamená alespoň 6 metrů. 
Náměty pro hru: 
 

o Když se podíváš z okna, co tě jako první zaujme? Na co se hned podíváš? 
o Kam myslíš, že paní jde? (do práce, nakoupit, na návštěvu, apod.) 
o Najdeš, alespoň 2 červená auta? 
o Kolik zvířátek vidíš z okna? 
o Poznáš někoho známého? 
o Z kolika komínů se kouří? 
o Kolik pater má budova naproti? 
o Kudy bys chtěl jít na procházku? apod. 

 
- Pokud mají některé děti chuť dívat se z okna, není třeba to vidět jako nežádoucí 

rozptylování, naopak, podpořte je v tom. Jestliže má dítě doma pracovní stolek u zdi, 
chodí do třídy, která je v podkroví, nebo rodiče a učitelé negativně komentují potřebu 
dívat se z okna, tak mohou tuto zdravou tendenci potlačit na celý život. Přitom nejde 
jen o uvolnění očí. Při dívání se do dálky se uvolní i napětí v mysli a člověk 
třeba najde řešení problému, nad kterým právě přemýšlí. 

Hra: KRESLI, CO SLYŠÍŠ 

o Domluvte se, kdo bude kreslit a kdo bude okolí popisovat. Role se samozřejmě 
mohou vystřídat. Děti určitě více baví, když činnost řídí, takže diktují J.   

o Ten, kdo popisuje, si může zvolit jen určitý objekt nebo část obrazu, co vidí 
z okna. Snažte se, abyste používali předložky pod, nad, vedle, za, vpředu 
apod.; určovali barvy či geometrické tvary (budova má tvar obdélníku; hřiště 
má tvar kruhu, …).  
Následně si obrázek spolu rozeberte. Myslím, že si užijete spousty legrace, jak 
při malování, tak při jeho následném vyhodnocení. 

 
Pračlověk se díval do dálky 
Když chceme porozumět, k čemu se náš zrak po miliony let vyvíjel, představme si našeho 
prapředka, pračlověka, který se živil jako lovec a sběrač plodů. Pohyboval se volně 
krajinou, obhlížel obzor, díval se převážně do dálky, občas si prohlédl nějaký kámen, zrající 
plod, a zase se díval do dálky. Měl nastražené periferní vidění, aby včas zareagoval na 



možnou kořist nebo odvrátil nebezpečí. Jeho oči fungovaly v poledním slunci i v úplné tmě. 
Máme stejné oči, jako měl on, ale používáme je odlišným způsobem, takovým, který jim 
nesvědčí.  
 
Hra: PRAČLOVĚK 

o Můžeme se na chvilku vžít, do role pračlověka, který si snaží ulovit něco dobrého 
k jídlu. Zeptáme se dětí, co je napadne, že by pračlověk mohl použít při lovu. Po 
návrhu dítě, že by mohlo použít luk a šíp, tak si to samozřejmě vyzkoušíme.  
Je to další cvičení pro uvolnění očí a zlepšení zraku (Asána) 
https://joga.cz/system/2-d%C3%ADl/%C3%A1k%C3%A1rana-dhanur-%C3%A1sana 
- Nezapomeňte opakovat 3x na každou stranu, koncentrace na palec.  
 

  
 
OČNÍ JÓGA PRO VŠECHNY 

o Před samotným cvičením se nejprve uvolněte a protáhněte.  
o Cviky provádějte ve chvílích, kdy se na ně můžete plně soustředit, a zásadně bez brýlí.  

 
Rozcvičení  

• Zavřete oči a kývejte hlavou - dopředu, dozadu, ze strany na stranu a kolem dokola. 
Tím si uvolníte ztuhlou krční páteř a necháte oči odpočinout.  

 
 

• Intenzivnější uvolnění spodní části krční páteře dosáhnete kroužením ramen. Nejprve 
směrem dozadu, potom dopředu. Cvičení opakujte alespoň 15 krát v každém směru. 

SAMOTNÉ CVIKY S DĚTMI 
• Nyní požádejte dítě, aby dalo svůj prst před Váš obličej (jeho polštářek prstu bude 

směřovat na Váš nos) a přibližoval ho k Vašemu nosu.  
• Celou dobu mějte zaostřeno na vrásku na prstu. Prst bude pomalu oddalovat.  
• Opakujte 3x. Následně se vystřídejte.  



Další variantou cviku je změna směrů - nahoru, dolů, doprava, doleva, kroužek, osmička, 
blíže k obličeji, dále od obličeje... co koho napadne. Mějte stále zaostřený pohled na prst. 

             

• Podívejte se na střed obočí, nadechněte se, držte pohled, s výdechem koukněte ještě 
hlouběji pod obočí. Opakujte 3x.  

       
• Podívejte se na špičku nosu, nadechněte se, držte pohled, s výdechem koukněte ještě 

hlouběji pod nos. Opakujte 3x. 

    
• Podívejte se na přední zuby /střed horní čelisti - nádech, držte, s výdechem koukněte 

ještě hlouběji pod oči. Opakujte 3x.  

 
Zakryjte si oči 

• Na závěr celého cvičení nezapomeňte oči opět uvolnit. Přiložte na ně dlaně tak, aby 
oči zakrývaly, ale nedotýkaly se jich. Ujistěte se, že odnikud neprochází světlo. Snažte 
se myslet na pozitivní události a maximálně se uvolnit. Celý cvik by měl trvat 
přibližně dvě minuty. 

 
Masírujte 

• Máte-li čas, můžete ještě na závěr svaly očí, očního okolí a posléze svaly celého 
obličeje promnout a promasírovat. 
 

Hra: MANDALA 



o Děti milují kreslení a milují omalovánky. Když jim dáte obrázky, které jsou 
kruhové, vydrží u nich mnohem déle než u těch "obyčejných".  

o Kruh je zklidní, uvolní a zlepší jejich soustředění. Kruhové antistresové omalovánky 
se proto hodí třeba pro školní děti před písemkou.  

o Děti v první třídě s nimi hravě naučíte číst, ale i s menšími dětmi můžete úspěšně 
tvořit. 

Vytvořte si s dětmi společnou velkou mandalu, na kterou se jednou za čas budete dívat. Děti 
se tak uklidní a zároveň uvolní své oči.  

Mandala „zajíček“ (viz. níže, lze zvětšit) 

 

MALÉ SHRNUTÍ NA ZÁVĚR: 

Mrkejte 
Slzy odplavují z našich očí nečistoty a také vyživují rohovku. Díky nižší teplotě slz také 
předchází zánětu spojivek. 
Zavírejte oči 
Při práci na počítači se doporučuje každých pár hodin zavřít na několik minut oči. Unavené 
oči si tak odpočinou. 
Přeostřujte 



Po každé hodině strávené před obrazovou bychom měli na pět minut změnit úhel pohledu, 
zadívat se z okna, zaostřit na vzdálenější stromy, či domy venku. 
Podívejte se na předmět blízko sebe, držte cca 5 sekund a poté na 5 sekund na předmět 
vzdálený, opakujte 5x. 

                                 

PŘEJEME PĚKNOU ZÁBAVU! 


