
Společné cvičení rodiče s dítětem 

Protože je nyní pohyb venku omezen, nezapomínejte dětem umožnit pohyb doma v bytě. Aby to 

děti bavilo, můžou se do cvičení zapojit i rodiče a dopřát si společnou zábavu spolu s dětmi a navíc 

jim jít příkladem. 

Pro zahřátí: 

Cvik č.1 Společná chůze 

Dítě si stoupne na nohy rodiče a společně chodí bytem, můžete zkusit i jednoduchý tanec Měla 

babka čtyři jabka nebo tancovat na písničky  z rádia. 

Cvik č. 2 Podlézání a přelézání rodiče 

Rodič si klekne do vzporu klečmo a dítě ho podlézá spodem a přelézá horem. 

 

 

 

 

 

Cvik č.3 Trakař 

Dítě si lehne na břicho, chyťte mu nohy a dítě bude chodit po rukách, je to dobrý posilovací cvik na 

ruce. Hlídejte, ať se moc neprohýbá, musí se naučit zpevnit jako prkýnko. Dávejte pozor, ať se 



nepraští někde do hlavy, přeci jen má menší přehled. 

Cvik č. 4 Letadlo 

Rodič si lehne na záda. Nohama chyťte dítě pod pánví a zvedněte ho nad sebe, přidržujte ho za 

ruce, než získá rovnovánu a nebude se bát, zkuste propnout nohy. Pokud se nebojí, může se pustit 

rukama a rozpažit. Karolínka má 16kg, chápu, že někdo má mnohem těžší dítě, tak zkuste zapojit 

tatínky :) 

Cvik č. 5 Malé letadlo 

Rodič leží na zádech a na skrčených nohách trošku povozí dítě. Perfektní cvik na posílení mamky 

břicha :) 

 

Cvik č. 6 Kotrmelec (těžší cvik-možné vynechat nebo zapojit tatínky) 

Dítě vyleze nohama až na hruď rodiče a přehodí zadek a nohy na zem. Rodič drží celou dobu dítě 

za ruce.  Pokud se bojíte, stačí, když dokážě dítě vylézt nohama co nejvýš a zase zpátky dolů. Držte 

ho pevně, ať vám nevyklouzne. 

Cvik č.7 Houpačka 

Chyťte dítě pod stehny, to se na vaše ruce posadí a chytí se za paže. Roztáhněte nohy a trošku ho 

pohoupejte. 



Cvik č.8 Kutálení v sedu 

Sedněte si, spojte nohy k sobě a chyťte je rukama.  Dítě si sedne do vytvořeného prostoru stejným 

způsobem. Koulete se ze strany na stranu, můžete i přes záda, ale tak, aby vám dítě nevypadlo :) 

Cvik č.9 Nohy nahoru 

Rodič si klekne do vzporu klečmo a dítě si na něj dá nohy a vydrží jako prkýnko. 

Cvik č.10 Sedačka 

Rodič leží na zádech a dítě zvedne chodidly pod zadkem, drží ho za ruce, dokud nezíská rovnováhu. 

Pokud se nebojíte, tak se pustí rukama a držíte ho rukama za chodidla. 

Cvik č. 11 Dvě kočky nad sebou 

Rodič si klekne do vzporu a dítě mu vyleze na 

záda a udělá stejnou pozici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Písnička 

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hT

tBkQ 

Beruško, půjč mi jednu tečku 

Refrén 

Beruško, půjč mi jednu tečku, 

třeba tu co máš na zadečku, 

musím jí napsat za větou, 

ať se mi slova nepletou. 

1. sloka 

Tulipán a tulipaní, 

celý den se sobě klaní, 

až se diví okolí, 

že je záda nebolí. 

Opakování Refrénu 

2. sloka 

Sedí bubák na dubu, 

který v lese stojí, 

straší děti bububu, 

a pak se sám bojí. 

Opakování Refrénu 

3. sloka 

Jezevčíci ti si hoví, 

vždyť jsou to psi salámoví, 

podívej se mámo sama, 

je to salám s nožičkama. 

Opakování Refrénu 

4. sloka 

Navštívíme dneska spolu, 

naši aprílovou školu, 

kde žáci s poškoláky v čele, 

zkouší pana učitele, 

když domů pětku přinese si, 

syn vykráká ho za pačesy, 

jestliže ovšem nemá pleš, 

všechno je pravda žádná lež. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ
https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ


Výroba berušky 

 


