
V naší mateřské škole probíhá  Metoda dobrého startu (dále MDS) 2x týdně podle systematicky 

propracované metodiky zahrnující odborné metodické texty, pracovní listy i hudební nahrávky.  

MDS sleduje rozvoj psychomotoriky, přispívá k rozvoji řeči, aktivizuje vývoj dítěte. 

Je vhodná jak pro děti od pěti let v mateřských, základních a speciálních školách. 

 

Koncepce: 

Nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Děti, pro které jsou často 

návazné pohybové úkoly nezvládnutelné, jsou úspěšné, nabídneme-li jim hudební doprovod. 

Dítě se seznamuje s písní, s jejím obsahem, příběhem, vnímá pohyb. 

MDS klade důraz na vnímání vlastního těla, svého fyzického já. 

Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. 

K zvládnutí grafického vzoru nestačí dítěti jen „rychlé oko“. 

Zrakové vnímání grafického vzoru vyžaduje zaostření oční čočky, nutnou koncentraci pozornosti, 

zralost očních pohybů. Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a prostorové orientace a 

názorné paměti. 

Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem.  

Lateratizace ruky, motorická a senzorická koordinace, manuální zručnost  a ovládání mluvidel – to 

vše je budováno postupně.  

Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení.  

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, přispívá k rozvoji řeči, 

aktivizuje a upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce. 

Metoda "Dobrého startu" patří mezi metody psychomotoricko - rehabilitační. 

Součástí jemné motoriky je také grafomotorika, jejíž rozvoj je zejména na konci předškolního 

období velmi důležitý. K ovládání pohybu rukou je nejdůležitější rozvoj cíleného pohybu a úchopu. 

Metoda dobrého startu  zahrnuje posilování jazykových a komunikativních kompetencí, specifická 

cvičení, která se týkají zrakové i sluchové percepce, pohybová cvičení, cvičení pohybově 

akustická a cvičení v kombinaci píseň - pohyb - grafický vzor. 



Cílem metody je navození základních pohybů potřebných pro psaní a dále příprava k počáteční 

výuce čtení. 

MDS se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností i rozvoji smyslového vnímání. Má 

pozitivní účinky a velký vliv i na celkový rozvoj dětí, samozřejmě s ohledem na jejich individuální 

možnosti a schopnosti. 

„Cvičení MDS sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. U dětí s normální 

psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se 

rozvíjející funkce." MDS je metodou motoricko – akusticko – optickou, kdy všechny tři složky 

navzájem kombinujeme a každá má nezastupitelnou úlohu. V MDS jde o zdokonalení souhry 

zrakového, sluchového a pohybového analyzátoru. Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé 

a prostorové orientace a názorné paměti. Integrace psychomotorických funkcí, ke které dochází, 

vede k nápravě porušené časově prostorové orientace, což usnadňuje nácvik symbolických 

funkcí. 

 

Složky MDS 

1.      Složka motorická – pohybová – prováděná gesta, znázorňující grafické znaky, mají být 

v souladu s rytmem písně. 

2.      Složka akustická – sluchová – vnímání rytmu písně. 

3.      Složka optická – zraková – rozlišování grafických tvarů, vzorů. 

Metoda je zpracována do 25ti lekcí s výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i 

možnosti učitele a poradenského pracovníka, zároveň také akceptuje aktuální odborné poznatky a 

reálnou situaci poraden a škol. Je určena dětem ve věku od pěti do jedenácti let, a to 

v mateřských školách, školách základních i speciálních. Metodický soubor MDS obsahuje 

metodickou příručku, pracovní listy a audiokazetu – hudební doprovod, a to jak v polské modifikaci 

metody, tak i v české verzi. Nositelem děje je píseň, od které se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. 

Píseň reprodukujeme pomocí magnetofonu, klavíru nebo pomocí jiného hudebního nástroje. 

Hudební doprovod přispěje k celkovému uvolnění dítěte, k rozvoji pohybového potenciálu." Dítě se 

seznamuje s písní, s jejím obsahem, příběhem, vnímá pohyb. V MDS se setkáváme s cvičeními, 

která jsou vázána na činnost kinestetického (proprioceptivního) analyzátoru, s jehož pomocí je 

neustále kontrolováno a řízeno držení těla, rychlost a přesnost pohybů a napětí svalů. Znakem 

každé písně je grafický vzor. Zrakové vnímání grafického vzoru vyžaduje zaostření oční čočky, 

koncentraci pozornosti, vizuální diferenciaci, vizuální integraci a zralost očních pohybů. Každá 

lekce má stejnou strukturu, řád. Jednotlivé kroky jsou konkrétně popsány v modelových situacích 

každé lekce.  



MDS je metodou motoricko – akusticko – optickou. Všechny 3 složky na sebe navazují a vytvářejí 

tak cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková. Soubor tvoří 

jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor 

doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru. Důležité 

je, aby děti písničce dobře porozuměly, protože bude doprovázet všechny fáze lekce. Jak jsem již 

uvedla, je struktura cvičení u každé lekce stejná. 

 

Struktura lekcí v MDS (Swierkoszová 1998) 

Zahájení – v úvodu dáváme prostor takové činnosti, která rozvíjí společenský styk a vztahy mezi 

dětmi v atmosféře důvěry a otevřenosti. Zahájení každé lekce by se mělo vnímat jako společenská 

událost, při níž se každé dítě představí a něco o sobě řekne. Navazujeme kontakt pomocí 

hmatového vnímání a posilujeme smyslové uvědomění. Např. Partneři si potřesou rukou, oběma 

rukama, při volné chůzi se pozdraví s tím, koho potkají prsty pravé ruky, dlaněmi. 

 

Posílení jazykových kompetencí a komunikativních dovedností – výchozím krokem poslech písně, 

a ta nás dovede k modelové situaci, se kterou má návaznost. Je důležité nechat pracovat fantazii 

dětí a nechat je vyprávět vlastní zážitky. Modelové situace vyžadují vyslovení názorů, zahrnují 

oblast emocionálních stavů a přání, podněcují dialog, a to verbálními i nonverbálními prostředky. 

Komunikace ve skupině posiluje nejen schopnost komunikace, ale také kooperace s ostatními 

dětmi. Např. Hry se slovy, s textem písně, na rýmy.  

 

Specifická cvičení – zařazujeme především v souvislosti se školní zralostí. V modelových situacích 

lze najít dostatek podnětů k reedukaci poruch pravolevé a prostorové orientace a s nimi 

související ovládání tělesného schématu a zrakové vnímání. Stejně tak zde najdeme podněty pro 

reedukaci poruch sluchového vnímání (sluchová analýza, syntéza, diferenciace) nebo při 

specifických poruchách řeči (řečová neobratnost a specifické asimilace), případně při poruchách 

v chápání časových vztahů a postupů a při rozlišování barev.  

 

Pohybová cvičení – poskytují dostatečný prostor k uvolnění, v určité fázi jde ovšem o náročnou 

činnost, při které dítě musí porozumět instrukci, volit mezi variantami a pohyb zrealizovat. Obtížná 

jsou zejména cvičení podporující rozvoj pomalého pohybu. Nezbytný je rozvoj představ a fantazie. 

V MDS mají představy a fantazie zastoupení zejména v těch pohybových činnostech, které imitují 

děj písně nebo jsou prostředkem seberealizace dítěte.  

 

 



Cvičení pohybově akustická (pohyb – píseň) – zahrnují v první fázi činnosti přípravu pomůcek. 

V druhé fázi vysvětlíme a demonstrujeme pohyb, nejdříve pomalu bez hudby, následně 

s hudebním doprovodem. Pohyb je popsán v modelové situaci a je důležité, aby respektoval 

rytmické schéma.  

 

Cvičení pohybově akusticko – optická (pohyb – píseň – grafický vzor) – jsou nejobtížnější částí 

cvičení. Pohyb, který zachycuje grafický vzor, je podmalován hudbou. Od dítěte se vyžaduje, aby 

grafický vzor kopírovalo a současně přecházelo ke stále menším tvarům, aby jeho pohyby byly 

preciznější a koordinovanější. 

 

Závěr 

MDS obsahuje cvičení, která posilují význam fyzického kontaktu a uvědomění si vlastního těla. 

Jedním ze způsobů, jak hodnotit obsah a výkon cvičení, je formulace vlastních závěrů. Důležité je 

spontánní hodnocení, sebehodnocení a sebepoznávání členů skupiny. Zároveň se děti potřebují 

dovědět něco o sobě od svých kamarádů. V závěru cvičení proto necháváme dostatečný prostor 

pro takové formulace, které přinášejí pozitivní informace o jednotlivých dětech.  

 Zhodnocení lekce, co se mi líbilo, co se nedařilo, pochvala za snahu. 

 Rozloučení podáním ruky a vzájemným pohlazením. 


