
Co by měli vědět rodiče
všech školáků.

 důležitých
rad
 

Jana GrohmanováJak proměnit stres při učení
 za hravost a zábavu

 
www.studio-daja.cz

10



Náš mozek je ve skutečnosti naším
úžasným počítačem. O svých počítačích

máme spousty informací – máme je
také o našem mozku?

 

 

Levá hemisféra je označována za sídlo
intelektu

 
Je to naše rozumová – analytická část. Je zodpovědná za naše logicko- analytické
přemýšlení, plánování a verbální komunikaci (mluvené či psané slovo)a plánování. Lidé s
dominantní levou hemisférou jsou více racionální, analytičtí přesní, disciplinovaní a mají
rádi řád a rutinu. Někdy levou hemisféru nazýváme rozumovou částí. Levá hemisféra
ovládá pravou polovinu těla.

Pravá hemisféra je označována za sídlo 
obrazu a fantazie

 
Je sídlem naší kreativity, intuice a pocitů. S rostoucí aktivací pravé hemisféry
se člověk stává kreativnějším, tvořivějším, rozvíjí se mu představivost a intuice.
Je spojena s emočními prožitky. Nevýhodou je, že člověk, který má více
aktivovanou pravou hemisféru bývá v myšlenkách roztěkaný, přelétavý a neumí
dotáhnout věci do konce. Pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla a někdy
se jí přezdívá umělecký mozek. Když jsme byli malými dětmi převažovalo u nás
myšlení pravou hemisférou. Proto jsme si tak rádi hráli a vymýšleli si příběhy a
mysleli jsme převážně v obrazech.

 



 

Pravá a levá hemisféra nejsou od sebe úplně odděleny. Je mezi nimi spojení, ze
kterého pokračuje mícha. Čím lépe obě mozkové hemisféry pracují, tím lépe se
učíme, tvoříme a chápeme a jsme schopni využít celý svůj potenciál. Říká se, že
všechny geniální nápady vznikají v dobré spolupráci mozkových hemisfér.

Bohužel naše společnost a naše školství nás nutí používat více levou hemisféru.
Učíme se věci z paměti, Vše musíme mít logicky a vědecky vysvětlené a dáváme
tuto analytickou část mozku, levou hemisféru více do popředí a tím ji neustále
posilujeme. Mozek je sval a sílí to, co používáme nejvíce. 

 
i

Proč je důležité správné propojení obou
hemisfér?

 

Začneme-li posilovat pravou mozkovou
hemisféru a obě spolu začnou dobře

spolupracovat budou se vaše děti učit
mnohem snáze a rychleji.



Pokud se vaše dítě připravuje do školy, píše domácí úkoly a vy se s ním učíte,
měli byste zajistit dítěti správný prostor na učení.

 Hlavně klid a dobré podmínky.
 

 Můžeme svým dětem pomoci též drobnými cviky na propojení obou
hemisfér. 

 
Stane se tak pro obě strany, jak pro rodiče, a tak i pro děti učení zábavnějším.

 Ale nejen to, vaše děti se začnou lépe a snadněji učit.
 
 

 A to už přeci stojí za to to vyzkoušet!

 

Tak a čím začneme? 

 



Když přijdete z práce, tak si také rádi na chvilku sednete a odpočinete, než máte
jít dělat další povinnosti. Pokud se dítě proběhne na čerstvém vzduchu nebo si

odpočine, než jde psát úkoly je to mnohem nejlepší.
 

Nejlépe prostor bez televize, zbytečného rušícího hluku, rodinných hádek
apod.

 Z energetického hlediska je dobrá na učení oranžová barva. 
Můžete mít v pokojíku třeba oranžové doplňky nebo pokud má dítě u

stolu, svoji lampičku – kupte mu oranžovou žárovku.
Oranžová barva je léčivou energií pro optimismus a radost ze života.

Podporuje dobrou náladu, posiluje energie, působí příznivě na stres a
strach.

 

 

1.Dítě by mělo být odpočaté

2. Zajistěte dítěti klidný prostor na učení



Velmi důležité je pití vody při učení (nikoli barvené limonády, čaje apod.)
Vědci testovali zkoušené děti a již 300ml vody, kterou vypily těsně před

učebním testem zlepšovalo jejich výsledky. Pití vody zlepšuje soustředění
a podporuje myšlení. Voda je důležitá pro vznik nervových spojů při

učení a dokáže ihned z aktivovat mozkovou činnost.
 

a) ležatá osmička
Tento obrázek zlepšují soustředění a propojuje levou a pravou mozkovou

hemisféru. Je možné s dětmi před učením kreslit ve vzduchu nataženou rukou
ležatou osmičku. Oči jsou zacílené na konečky prstů, tak aby pohledem

provázeli pohyb ruky. Stačí tak půl minuty

1. Důležité obrázky ke cvičení

3. Dodržujte pitný režim



b) namalovaný kříž
Tento obrázek namalujete tak, že si vezmete papír A-5 nebo A-4 a

nakreslíte kříž tak že spojíte pravý horní roh a s levým dolním rohem a levý
horní roh s pravým dolním rohem. Vznikne kříž. 

           Obrázek umístěte v úrovni očí.
 

Opakujeme desetkrát. Celé cvičení je založené na střídání doteku kolena a
lokte v pravém úhlu (proto zvedáme kolena vysoko).

Druhá část je založena na cvičení, kdy zvedáme současně koleno a
stejnou ruku ohnutou v paži do pravého úhle směrem ke stropu opět
pomalu a soustředíme očima na střed kříže.
 Provedeme desetkrát a poté vystřídáme a cvičíme levé koleno a levý loket –
též desetkrát.

Poté ukončíme cvikem střídavým, to je levé koleno a pravá ruka a naopak (též
desetkrát) a stále sledujeme střed kříže. Je doporučeno dětem předcvičovat
(prospěje to určitě i rodičům).

 

Následuje cvičení. Při cvičení stojíme a obě oči se
dívají do středu kříže, kde se čáry protínají.
Poté zvedneme vysoko koleno a dotkneme
protilehlou rukou loktem kolena a naopak. Je
jedno jakou rukou začínáme. Stále střídáme levé a
pravé koleno s protilehlou rukou loktu, cvičíme
pomalu a stále se přitom soustředíme na střed
kříže. 

 



 

Udělejte s dítětem před učením dýchací cvik na propojení pravé a levé
hemisféry. 

Zacvičte si spolu. 
Zacpeme si levou nosní dírku a dýcháme pravou nosní dírkou. 3 x nádech a 3 x

výdech. Poté obráceně zacpeme si pravou nosní dírku a dýcháme levou. 
Opět 3 x nádech a 3 x výdech.

1. Dýchání

 

Tento cvik velice podporuje soustředění při učení.
 Souběžně mačkáme body na těle. Dva prsty ruky stisknout bod nad horním
rtem a druhou rukou současně mačkáme na bod na konci kostrče (tam kde
zvířátka začínají mít ocásek). 

Můžeme si s dětmi hrát na kočičku a mačkat tam, kde začínají růst kočičí
fousky a na bod, kde začíná růst kočičí ocásek. 
Je důležité, aby děti vše dělaly formou hry a zábavy a bylo vše
nenucené!

3x 3x

1. Důležitý bod soustředění



Dejte dětem větší papír (můžete ho raději přilepit lepenkou na stůl, aby
neujížděl). Dejte dětem současně do rukou (do levé a pravé) tužky a nadepište
jim na papír zrcadlově proti sobě číslice třeba 1, 2, 3, ...

Nebo to mohu být velká písmena abecedy, geometrické tvary pod. Dítě tak bude
trénovat psaní oběma rukama (tužkami) a obtahovat (vícekrát za sebou)
zrcadlově číslice, písmena nebo geometrické tvary. 

               Velmi dobře se trénuje propojení pravé a levé hemisféry.
 

1. Důležité cviky – kreslení na procvičování
propojení levé a pravé hemisféry
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a)   Sepneme si ruce k sobě a propojíme prsty mezi ruce.
 U rukou uvolníme oba malíčky a natáhneme je do boku, a to samé uděláme i 

s palci u rukou. Ostatní prsty ruky zůstávají spolu propletené (ukazováčky,
prostředníčky a prsteníčky obou rukou) držíme v této poloze půl minuty až

minutu. Tato jóga prstů podporuje koncentraci a soustředění.

 

a)   Druhým cvikem na posílení sebevědomí jsou tzv. orlí drápy. 
Dáme proti sobě levou a pravou ruku na vzdálenost tak 15-20 cm a prsty rukou
od sebe mírně roztáhneme a pokrčíme (vypadá to jako orlí drápy). Opět v této

pozici vydržíme půl minuty až minutu. Zapojíme pravidelný dech a soustředíme
se na energii síly mezi prsty rukou. 

 

 Dětem s poruchami ADHD, ADD, ADH se doporučuje používat bod na
stabilitu psychiky. Cvik – jedna ruka položená na pupku a druhá masíruje

dolní a horní ret, pak ruce vyměníme (působíme 30 vteřin až 2 minuty) je to
bod „zemské tlačítko“. Zlepšuje čtení, psaní, počítání a hlasité

předčítání.

1. Jóga prstů

 

1. Stabilita psychiky



 

Dětem můžeme usnadnit učení éterickými oleji, stimulují mozková centra a
napomáhají snadnému zapamatování učiva. Do pokojíku jim můžeme dát
aromalampu s vonným olejem. 
Na soustředění se doporučuje bergamot, rozmarýn, citrusové vůně,
bazalka, máta eukalyptus. 

Pozitivní účinky olejů jsou potvrzeny i u dětí s poruchami soustředění
a chování.

Pokud naopak chceme zklidnit mysl před zkouškami doporučuje se
levandule, cedr, růžové dřevo, pomeranč, grep. 

Mnoho podrobných informací o účincích éterických vonných olejů najdete u
výrobců, či prodejců.

 

10. Aroma terapie



 
Problémy s učením mohou být i většího rázu. 

Může to být dyslexie, dysgrafie, ADD, ADHD, které se začínají projevovat
kolem osmého roku věku dítěte. Děti se v tomto věku začínají srovnávat a

mohou na základě těchto diagnóz začít trpět pocitem nízkého sebevědomí,
strachem z neúspěchu apod.

 
 Někdy začnou mít děti úzkostné stavy.

 Může to být strach ze zkoušení, z učitele, ze šikany apod. Děti mohou mít i
strach ze špatné známky, potrestání apod. 

 
Strach a stres má zásadní vliv na prospěch dítěte. 

Nemusí to být pouze strach z písemky, mluvení před tabulí apod. Děti
prožívají i vztahové problémy mezi svými vrstevníky. Může to být šikana,

odmítnutí, posmívání, pomluva. Ale mohou to být i závažnější věci, jak jsou
poruchy příjmu potravy. Mentální anorexie, bulimie apod. 

 
Je známo mnoho případů, kdy děti začnou být psychosomaticky nemocné

následkem stresu ze školy. Na nevědomé úrovni si mohou přivolávat různá
onemocnění, jen aby do školy nemusely.

 
 Mnohdy se přidávají psychické problémy, kdy jsou děti vystaveny emočním

problémům v rodině (rozvod, hádky, alkohol). Je velmi důležité nepodceňovat
emoční stav vašich děti a řešit takové problémy s odborníkem.

 
 Potlačené a zablokované emoce způsobují energetické blokády v těla a

následně celou řadu nemocí.

Poruchy učení 



 Nedílnou součástí našeho života  je zdravé emoční rodičovství. 
Emoce rodičů, buď nepřiměřeně ventilované v rodině nebo i záměrně
potlačené mají negativní vliv na vývoj dětí. Emoční inteligence a zvládání
vlastních emocí by měl být základním pilířem ve výchově dětí.

Nápomocnou nám může být celosvětově uznávaná metoda spadající do
oboru energetické psychologie EFT – technika emoční svobody. 
Velmi úspěšně řeší (u dětí i dospělých) strachy, úzkosti, nízké sebevědomí,
vztahové problémy, poruchy příjmu potravy apod. 

Více informací o metodě, která vám může pomoci zvládnout další vaše
problémy a problémy vašich dětí je na www.studiodaja.cz

 

Zdravé emoční rodičovství



 

     Nekřičte na své děti při učení.
 

     Neponižujte je.   
 

   Přestaňte je srovnávat s ostatními.
 

     Buďte vždy důslední v tom, co říkáte.
 

     Buďte sami příkladem.
 

      Mějte pod kontrolou, kolik času vaše děti tráví u počítače u her
(mnohdy je tam plno střílení a násilí).

 
     Uvědomte si, že sociální sítě a mobilní telefony nemohou nahradit

společné zážitky s vašimi dětmi, společné povídání a hraní.
 

      Vnímejte emoce svých dětí a neodsuzujte je – snažte se jim
porozumět.

 
    Milujte své děti bezpodmínečnou láskou.

 
   Snažte se být sami emočně v pohodě.

 
   Vytvořte dětem láskyplné prostředí.

 
   Místo materiální hojností (drahé hračky a mobily) jim dávejte více své

pozornosti a lásky.
 

  Co do svých dětí zasejete, to také jednou sklidíte.
 

Pár rad na závěr:
 

www.studio-daja.cz


