
 

 

Deti majú radosť 
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Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť skúsenosti a poznatky s využitím fitlôpt 
v Materskej škole – Cesta k nemocnici 37 v Banskej Bystrici. Po 5 mesiacoch spolupráce 
medzi Materskou školou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej 
Bystrici môžeme konštatovať, že sú vhodnou a obľúbenou pomôckou pri rannom cvičení. 
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Úvod:  Súčasný životný štýl je charakterizovaný výraznou prevahou stresujúcej psychickej 
záťaže nad aktivitou telesnou, katastrofálnym nedostatkom vhodného pohybu, patrným 
predovšetkým u detskej populácie. Logickým dôsledkom tohto stavu je dramatický nárast 
porúch pohybového aparátu, bolestí hlavy a chrbta, obezity a zlého držania tela. Rozhodujúci 
význam pre harmonický rozvoj človeka a prevenciu zdravotných ťažkostí má pritom práve 
obdobie detstva a rastu. Pri našom spôsobe života častejšie a dlhodobo využívame sed a stoj 
(sedenie v škôlke, sedenie v základnej škole, sedenie na strednej škole, sedenie na vysokej 
škole, sedenie pri počítači, pred televízorom, sedenie v autobuse, sedenie v aute, sedenie 
v práci, státie v práci, preťažujeme statické svaly, ktoré sa skracujú, lebo sú nútené udržiavať 
túto pozíciu. Zvýraznenie tohto preťaženia urýchľuje porucha statiky (tučnota, vysoké 
opätky), nesprávne vykonávaná činnosť a jednostranná záťaž. Na druhej strane dynamické 
svaly, ktoré využívame v akcii, nie sú zaťažované, ochabujú. Výsledkom je svalová 
nerovnováha (dysbalancia) (Gúth,2002). Predškolské obdobie charakterizuje najmä 
socializácia dieťaťa t.j. jeho zapojenie do spoločnosti vrstovníkov, schopnosť hrať sa s deťmi. 
Motorika detí je dobrá, sú schopný naučiť sa zložitejšie pohybové návyky. Vhodné je učiť 
deti plávať, lyžovať, korčuľovať, lebo v tomto  veku už majú pre športy zmysel a radosť 
z nich (Kapellerová, 2002). Vadné držanie tela v súčasnej dobe nachádzame už u detí v 
predškolskom veku. Jeho najčastejšími prejavmi bývajú ochabnuté a vyklenuté bruško, guľatý 
chrbát a vystúpené lopatky (Fárová,2003).    Význam zdravotných cvičení pre dieťa: U detí je 
žiadúce od útleho veku pestovať kladný vzťah k pohybu, najskôr hrou, neskôr vhodne 
volenými športmi (Hnízdil, 2005). Zdravotné cviky poskytujú dieťaťu jednak uvoľnenie 
a pretiahnutie statických svalov a následne posilnenie dynamických svalov. Posilnenie, 
preťahovanie a uvoľnenie všetkých svalov udržuje vzpriamenú postavu. Všetky cviky 
vyžadujú pomerne presné predvádzanie a ich ťažisko je v nízkych polohách (Franková, 2001). 
Autori si dali za cieľ včleniť do pohybového programu pre deti MŠ Cesta k nemocnici 37 
v Banskej Bystrici cvičenia na prevenciu nesprávneho držania tela s využitím fitlôpt. Lopty 
guľaté či tvaru vajíčka, farebné a najmä veľké – nazývané ako Physioballs, Gymballss, 
Fitballs – boli po prvý krát použité v roku 1959 vo Švajčiarsku. Fyzioterapeuti tu pomocou 
nich začali cvičiť s deťmi s diagnózou mozgová obrna. Špeciálnymi cvičeniami udržiavali 
u postihnutých rovnovážnu schopnosť a pomáhali im zachovať si základné pohybové reflexy. 
Základná filozofia a princíp cvičenia spočíva v tom, že pohyb na nej nás núti neustále 
udržiavať rovnováhu. Aktivizuje a kontrahuje najmä naše posturálne svaly. Už pri obyčajnom 
sede na lopte dochádza k izometrickému posilňovaniu svalstva, pretože v opačnom prípade by 
sme sa z nej veľmi ľahko skotúľali (Kyseľovičová,1997). 
   



 
Metódy a výsledky :  

        Materská Škola - Cesta k nemocnici 37 v Banskej Bystrici, zastúpená riaditeľkou pani 
Zuzanou Lynch  vypracovala projekt na  prevenciu nesprávneho držania tela, v rámci  ktorého 
požiadala o úzku spoluprácu odbor hygieny detí a mládeže RÚVZ so sídlom v Banskej 
Bystrici. Pod odborným vedením MUDr. Magdalény Ďateľovej sa na príprave a praktickom 
cvičení spolupodieľa MUDr. Zora Adamčáková z odboru  hygieny výživy, ktorá je trénerom 
III. triedy zdravotnej telesnej výchovy SZRTVŠ. Odborné konzultácie počas celej realizácie 
projektu poskytuje PaeDr. Štefan Adamčák, PhD. z Katedry telesnej výchovy a športu PF 
Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Cieľom projektu je zaradením vhodných cvikov 
predchádzať nesprávnemu držaniu tela, ktoré sa zaraďujú do ranných cvičení. Vynikajúcou 
pomôckou v prevencii a kompenzácii chybného držania tela je balančná lopta. Jeho výhodou 
je, že umožňuje dynamický sed. Pritom sa aktivujú svaly trupu a hlavne hlboké svaly, 
zodpovedné za stabilizáciu chrbtice. Pri využití lopty by sme mali dodržiavať následujúce 
zásady (Fárová,2003): 

• Správna veľkosť lopty  
pre predškolské deti do výšky postavy 145 cm priemer lopty 45 cm,  
do výšky 155 cm priemer 55 cm,  
do výšky 175 cm priemer 65 cm.  
Lopta by mala byť dostatočne nafúknutá, aby pri sede nezmenšila váhou tela svoj 
gulatý tvar. 
   

• Správny sed na lopte  
posadíme sa na stred lopty, bedrá a kolená v rovnakej výške, alebo bedrá o niečo 
vyššie, chodidlá položené celou plochou na podložke. Hlava v prodĺžení chrbtice, 
ramena rozložené do šířky, panva ľahkko predklopená dopredu. Kolená sú od seba 
vzdialené na šířku ramien, chodidlá v prodĺžení stehien (Fárová,2003).  

Poznámka: Na lopte by však dieťa malo sedieť len niekoľko minút, aby pri dlhodobej 
aktivácii svalstva trupu nedochádzalo k jeho únave a následne k uvolnenému, ohnutému sedu 
(Fárová,2003). 

                                                       Obr.č. 1: Sed na lopte 

  
 
          Cvičiteľka pri práci s deťmi uplatňuje metódy rozumovej inštrukcie, deťom vysvetľuje 
ako správne cvičiť, prečo je dôležité cvičiť pravidelne (výchova režimom, cvičenie 
v pravidelnom čase).  V rozhovore ich presviedča o dôležitosti cvičenia pre život. Využíva 
metódy cvičenia a navykania - pre deti je cvičenie s gymnastickými loptami novým druhom 



cvičenia, kde deti získavajú nové pohybové zručnosti a návyky ako napríklad udržať 
rovnováhu na lopte, zapojiť koordinovane do cvičenia všetky svalové skupiny a podobne 
(obr.č.2-4). Do cvičenia sa zapájajú len tie deti, ktoré v danom momente cvičiť chcú.  
Vzhľadom na to, že MŠ má zakúpených len 10 gymnastických lôpt, nastáva skôr problém 
opačný.  Cvičiť chce viac detí ako je možné v rámci jedného cvičenia.  Práve preto, že sa 
ranné cvičenia s našou „Zorou“ stali pre deti veľmi obľúbenou činnosťou, cvičenie 
s gymnastickými loptami uskutočňujeme pravidelne aj v popoludňajšej záujmovej činnosti. 
V tomto čase už s deťmi cvičia len učiteľky materskej školy.  
            Súhlasíme s názorom Frankovej, že väčší úspech dosiahneme vždy s použitím náradia. 
Dieťa prijíma náčinie ako hračku , pohyby s ňou sa stávajú konkrétnejšie. Pred samotným 
cvičením musia byť splnené nasledovné podmienky: 1.Dostatočný prísun kyslíka (vyvetranie 
miestnosti, cvičenie pri otvorenom okne, v zime aspoň pri vetráčiku (2. vhodný cvičebný 
úbor, 3. dostatok miesta a zabezpečenie bezpečnosti. Nízka poloha (sed, kľak, ľah) je pre 
zdravotné cvičenie účinnejšia, pretože dieťa v nej dokáže udržať chrbticu v správnom 
zakrivení. V stoji sa dieťa rôzne kriví a cvičenie potom neprinesie žiadaný účinok (Franková, 
2001). 
           Osvedčilo sa nám 10-20 minútové na motiváciu, na hudbu, na cvičenie s náčiním, 
alebo bez náčinia s riekankou. Ako najobľúbenejšie sa nám osvedčili cviky, ktoré majú vtipné 
a názorné pomenovania ako napr. ,,zdochnutý chrobák“ (obr. č. 1), hojdačka (obr.č.2). 
            Medzi niekoľko cvikov vždy vkladáme dychové cvičenia a svalovú relaxáciu. 
Relaxácia prináša svalové uvoľnenie , ktoré je predpokladom k dokonalej svalovej svalovej 
činnosti (Hrazdírová, 2005). 
 
Obr. č. 2.: ,, Zdochnutý chrobák“                                 Obr. č. 3.: .,, Hojdačka“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Obr. č. 4: Cvičenie pri hudbe 

                                   

 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Záver : J. A. Komenský v Informatóriu školy materskej (1965) napísal: ,, Štvrtý, piaty 
 šiesty rok musí byť plný práce a pohybov. Nie je totiž dobrým znamením, ak dieťa sedí 
 chodí príliš ticho. Neprestajne behať a vždy niečo robiť je istým dôkazom zdravého tela 
 čerstvej mysle. Nech sa preto dieťa o hocičo pokúsi, neslobodno mu v tom brániť, ale skôr 
o treba podporovať, aby to, čo robí, robilo rozumne...“( Miňová, 2002) Neoddeliteľnou 
účasťou životného štýlu dieťaťa je pravidelná, primeraná a pestrá pohybová aktivita. Správne 
ržanie tela najlepšie vystihuje :,, nosí hlavu hore, čelí problémom“.(Hnízdil, 2005).   
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