
Domácí tabule Family Flow

Základní sada obsahuje

 Magnetická tabule

  23 magnetek s činnostmi

 2 prázdné magnetky

 6 jmenovek

 Fixa permanentní

 Fixa smazatelná

Rozložení polí 
na tabuli

Je potřeba 
Úkoly, které by se měly udělat dnes

Bylo by fajn 
Úkoly, které je potřeba udělat v blíz-
ké době. Lze použít i pro úkoly s nižší 
prioritou nebo třeba přání

Neoznačené pole 
Prostor pro rozdělení denních úkolů 
mezi jednotlivé členy rodiny

Děkuji 
Prostor pro dnes již hotové úkoly

Odkladiště 
Místo pro magnetky, které v daném 
dni nejsou umístěny jinde

JE  POTŘEBA BYLO BY FA JN

DĚKUJI

ODKLADIŠTĚ

familyflow.cz

Příprava domácí tabule

Tabuli umístěte na ledničku nebo magnetickou tabuli, eventuálně jinou plochu, kde bude magnet držet. 
Ideální je umístění v bytě takové, kde se hodně času pohybujete. Tedy pokud máte například ledničku 
schovanou ve spíži, nejspíše to nebude to správné místo. Je potřeba, aby tabule byla snadno na očích.

U jmenovek se dohodněte, kdo chce z rodiny kterou barvu, a nadepište je jmény nebo přezdívkami 
(můžete nakreslit třeba jen symbol, jak kdo chce). Pro nadepsání lze použít permanentní fixu, jména se 
patrně příliš měnit nebudou. :)

Barevné magnetky se jmény umístěte do neoznačeného pole pod sebe. Pole záměrně není rozdělené na 
další segmenty, rozvrhnout si jej můžete jakkoli (třeba sloupce místo řádků), aby to co nejlépe vyhovova-
lo velikosti vaší rodiny.



Magnetky s činostmi

Projděte si magnetky s činnostmi a řekněte si, co bude který symbol právě u vás doma znamenat. 
Záměrně nejsou popsané, protože jeden symbol může v různých domácnostech jiný význam.  
Například prádlo se šipkou nahoru může znamenat pověsit prádlo na šňůru nebo také dát prádlo do 
sušičky. U přehledu magnetek vám vám nabízíme některé možné (a zcela nezávazné výklady):

Uklidit pokojíček 
Posbírat hračky

Uklidit stůl 
Utřít stůl

Uklidit boty 
Vyčistit boty

Zalít květiny 
Postarat se o ně

Utřít prach

Nakoupit 
Uklidit nákup

Umýt nádobí 
Uklidit linku

Vytřít

Vyndat nádobí 
z myčky

Zamést

Nandat nádobí  
do myčky

Vyluxovat 

Odnést tříděný 
odpad

Dát žrádlo zvířátku 
Postarat se něj

Vynést koš

Pověsit prádlo 

Umýt záchod 

Sundat prádlo 

Uvařit

Dát prát prádlo

Umýt umyvadlo, 
vanu či koupelnu

Vyžehlit 
Složit prádlo

Uklidit, co kde 
komu upadlo. :)

Na dva  prázdné 
magnetky si 

můžete napsat 
či nakreslit úkoly, 
které vám chybí 
(permanetní či 

smazatelnou fixou 
– jak je vám libo)

 

Chybí vám nějaká magnetka?
Všechny magnetky ze sady lze samostatně dokoupit na našem e-shopu. A postupně dokreslujeme i další 
obrázky, o které nás naši zákazníci prosí. Také si zde můžete koupit prázdné magnetky, a to nejen malé, 
které už v sadě máte, ale i větší ve velikosti jmenovky pro pohodlnější psaní.

Upozornění

Domácí tabule není hračka, výrobek není určen pro použití dětmi ve věku 0–3 roky.  
Při zašpinění tabuli a magnetky otřete vlhkým hadříkem.



Hra začíná:

Kouzlo fungování domácí tabule spočívá v každodenním setkání a dohodnutí se členy domácnosti, co 
kdo udělá. A tedy každodenní pozornost věnovaná tématu domácnost, ve které žijeme. Zvolte tedy čas, 
kdy se budete s rodinou setkávat. U nás to nejlépe funguje ráno u snídaně nebo po snídani. Doba po-
třebná na setkání (kromě prvního jednoho nebo prvních pár dnů) je asi 2–3 minuty. Demokracie je skvělá 
věc, ovšem zcela bez vedení to nepůjde, je tedy dobré určit, kdo tato setkání povede. Osobně bych dopo-
ručila jednoho z rodičů, nemyslím, že velení (alespoň ze začátku) dokáží děti zvládnout. 

Pravidla, která musíte mít v paměti:

1. Děti jsou od přírody nápomocné, chtějí vám vždy pomoct.

2. Pokud dítě nevykoná něco správně, buď to špatně pochopilo nebo mu v tom něco brání (třeba i jen 
chybně uložený vzorec chování), nápovědu hledejte na blogu www.familyflow.cz.

3. Pokud si dítě vezme úkol, který je nad jeho možnosti, nevymlouvejte mu, že si ho nemá brát. Ze-
ptejte se raději, jestli si na to troufne samo nebo jestli chce dopomoci od vás nebo někoho staršího. 
Nechte ho to zkusit i za tu cenu, že to nebude úplně nejlépe provedeno. Nabídněte pomoc, nic víc.

4. Pokud si dítě vezme úkol, který nesplní podle vašich představ, odpusťte si řeči o tom, že je to špatně 
udělané. Místo toho další den upřesněte, co úkol má znamenat. Tedy není to výtka, ale optimalizace 
do budoucna, tu dítě akceptuje lépe. Příklad: Úkol byl „nakrmit papouška“, což dcera bez problémů 
udělala, ale sama nevyhodnotila, že by mohla i zamést okolo klece. Další den jsme si tedy vysvětlili, že 
když se „krmí papoušek“, znamená to, že se mu dá zrní, voda a zamete se.

5. Soustřeďte se na to, co všechno bylo udělané, namísto toho, co všechno udělané nebylo. 

6. Zavádění systému dejte čas, nikdy nejde všechno hned. Postupně laďte, aby vám v tom bylo dobře. 
Není to nový způsob stresování celé rodiny, cílem je úleva všech zúčastněných. 

7. Vy jste vzor chování, vždy se chovejte vůči dítěti tak, jak očekáváte, že se bude chovat k vám (v pří-
kladech dále nebo na videích, která pro vás budeme zpracovávat).

8. Tabule slouží jako připomínač toho, co si kdo vzal za úkol. Tedy nesnažte se řídit, kdy dítě úkol udělá. 
Sama jim připomínám, když chtějí děti jít ven nebo si sednout k počítači, zda mají hotové věci z tabule. 
Z prostého důvodu… ze začátku ještě neodhadnou, že později budou unavení a už se jim nebude chtít.

Systém práce s domácí tabulí:

Úkoly, které je třeba vykonat, definuje rodič tím, že je přesune je dle svého uvážení do polí „je potřeba“ 
a „bylo by fajn“. Děti mohou pomoci zjistit, co je potřeba (například se dojdou podívat, jestli je plný koš). 
Seznam určených úkolů by neměl být k diskusi, ale pokud dítě vymyslí úkol, je dobré ho zařadit. Jestli 
chcete, aby děti přijmuly vámi definované úkoly, doporučuji se chovat stejně k nim. 

Při denním setkání si rozdělíte úkoly z pole „je potřeba“ (a pokud zbyde kapacita, tak i z „bylo by fajn“) 
a přesunete je do neoznačeného pole, k příslušnému jménu.

Poté, co je úkol hotov, je tím, kdo ho vykonal, přesunut do pole „Děkuji“. Tam nemusí být umístěn na 
řádek s jménem, ale kdekoliv. Toto pole znamená, že jsme se s tím poprali jako tým a je hotovo. Účelem 
není si dokazovat, že je někdo lepší než ostatní tím, že udělal víc úkolů.

Na první setkání si buď vyhraďte déle nebo si na to sedněte třeba večer předtím. Při prvním setkání vy-
světlete rodině, co je čeká, jak se s tabulí pracuje, co který symbol znamená. Nejlépe jí připravte společ-
ně, ať si děti řeknou, jak chtějí mít nadepsané jmenovky, ať si pohrají s magnety než přistanou v „odkla-
dišti“. Tím, že je to bude zajímat, bavit, získáte náskok v přijetí systému.



Průběh rodinných setkání:

Přesuňte magnetky činností, které je potřeba udělat dnes nebo v nejbližší době do prvních dvou polí. 

Vždy měla by zaznít otázka: “Kdo si vezme tohle?” a nikoli příkaz: “Ty uděláš tohle.” Pokud se dítě k úkolu 
samo přihlásí, bude mít výrazně víc motivace a zodpovědnosti jej opravdu udělat, než když je mu při-
dělen. Pokud úkol nikdo nechce – a tohle je velmi důležité, vezměte si ho sami. Bez emocí a připomínek 
řekněte „Tak já.“ To je totiž přesně to, co děti chcete naučit. 

Asi dvakrát za celou dobu práce s tabulí se opravdu stalo, že jsem na konci „rozebírání“ měla pěknou 
řádku úkolů a děti žádné. Stačila otázka: „Není vám to hloupé?“ a úkoly byly obratem rozebrány. Pokud 
bych se dopředu bránila, ukazovala bych jim přesně ten přístup, který nechci, aby poté měly samy.

Očekávané komplikace

Pokud dítě nechce vůbec spolupracovat, odchází, nebere si úkoly. 
Pokračujte, jako by tam nebylo. Vy chcete mít připomínací systém, vy chcete zvládnout práci v domác-
nosti. Netrestejte, nekomentujte, nesuďte, jeďte si svoje. Udělané úkoly mají za efekt také to, že je klid 
a více času na společné volnočasové aktivity, což dítě rychle zjistí. Navíc nebude chtít stát bokem a zapo-
jí se. O tom jsem přesvědčená. Ale musí si na to přijít samo.

Dítě si bere hodně úkolů, i když víte, že má plný rozvrh, nebude doma, apod. 
Můžete se zeptat, jestli to zvládne i programem na tento den. Je možné, že si to třeba neuvědomilo. 
Chcete dítě naučit, aby si objem práce regulovalo samo s ohledem na ostatní aktivity. A vy jste v tom 
průvodce. Pokud řekne, že zvládne, pak ho v tom nechte. Nedělejte aktivity za něj, pokud se s vámi na 
tom nedomluví. Klidně je nechte neudělané a zeptejte se druhý den ráno, proč nejsou udělané. Jestli by 
se neměl příště vzít v potaz třeba rozvrh. Bavte se s ním o tom, učte ho o tom přemýšlet.  
A třeba vás překvapí a udělá vše i tak. :) 

Dítě si bere úkol nad své možnosti 
Dítěti úkol na zodpovědnosti nechte. Nevymlouvejte mu jej. Vyvarujte se vět: „To nezvládneš.“ „Na to 
jsi ještě malý.“ Naopak použijte otázky: „Zvládneš to sám/sama nebo potřebuješ pomoct od někoho?“ 
„Když chceš vytírat, uneseš plný kýbl?“ 
Domluvte se na pomoci nebo na zjednodušené verzi odpovídající jeho schopnostem. Ale nepodceňujte 
ho, často zvládnou zázraky. Nicméně je mi jasné, že například šestiletá dcera, která horko těžko dosáhne 
do dřezu, asi těstoviny neslije, to by mi přišlo riskantní. Ale v pohodě může dát vařit, připravit zeleninu, 
apod. Pokud se dohodneme, že „uvaří“ salát, tak je schopná připravit jídlo kompletně.

Úkol není splněn 
Chybami se člověk učí, doslova a do písmene. Nedělejte z toho vědu, vezměte jako chybu, ze které je 
potřeba získat to správné poučení. Při ranní schůzce si popovídejte o tom proč. Co tomu bránilo, co se 
nezvládlo správně vyhodnotit. Doveďte dítě k tomu, jak si to příště lépe zorganizovat. Řekněte si, že když 
přes den zjistí, že nezvládá, ať už časově nebo technicky, může si říct o pomoc a zajistit, aby byla překáž-
ka překonána a úkol splněn.

Navštivte naše webové stránky. Budu ráda za vaše zkušenosti, podněty a připomínky. 
Před Vánoci si pak nezapomeňte objednat náš pohádkový adventní kalendář.

familyflow.cz


