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Úvod

Zážitková pedagogika

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Zážitková pedagogika využívá osobní zkušenost, která je spojena s emocemi a smyslovými počitky, zasahuje téměř celou osobnost člověka. Dobře se uchovává v paměti
a lehce se vybavuje.

dostává se vám do ruky Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání, která vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity KA 4
zážitkové pedagogiky v projektu Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání
(CZ.1.07/1.3.42/02.0013). Projekt byl realizován Národním institutem pro další vzdělávání, krajské pracoviště Karlovy Vary a probíhal v Karlovarském kraji v období od prosince 2012 do srpna 2014. Partnerem projektu bylo Gymnázium a Krajské vzdělávací
centrum Sokolov.
Podklady pro Metodickou příručku vznikaly na čtyřech dvoudenních výjezdních seminářích s tématy čtyř ročních období. Účastníci měli možnost si aktivity zrealizovat.
Pro příručku platí:
• veškeré popsané činnosti jsou vyzkoušené v podmínkách běžné mateřské školy,
přesto vyžadují aktivní přístup pedagoga;
• základní snahou je, aby se maximum činností dalo realizovat venku;
• není nutno respektovat roční období, většinu aktivit lze použít téměř celoročně;
• žádná příručka nemůže zohlednit konkrétní děti, jejich zájmy a schopnosti, ani podmínky jednotlivých MŠ a okolí;
• v záhlaví je úmyslně použito označení výchovami a jejich nejdůležitějšími složkami;
• počet 25 dětí znamená, že aktivita je realizovatelná s celou třídou, i když děti někdy
bude třeba rozřazovat na dvojice, skupiny či družstva;
• skupiny – to je informace, že je vhodné pracovat s kolegou/kolegyní, protože je nutno věnovat dětem více času, pozornosti;
• čas na přípravu zahrnuje obvykle vyhledání předmětů, přípravu materiálu, vystříhání či nakopírování pomůcek apod.;
• nelze předem určit, zda konkrétní zvolená činnost bude pro děti zážitkem, učitelka
to může jen odhadovat a připravit podmínky tak, aby se zážitek mohl přihodit;
• je na každé mateřské škole a jejím systému evaluace, jak pedagogové budou vyhodnocovat aktivity a výsledky - s dětmi, podle efektivity metod, podle RVP PV (podle
kompetencí, nebo dílčích oblastí či konkretizovaných výstupů), atd. – toto si účastníci také vyzkoušeli, ale není cílem autorů zavedené systémy v mateřských školách
ovlivňovat.

Prožitek ve stavu plynutí (hladina flow) je okamžik aktivity, často jedinečný, neopakovatelný, odehrávající se v přítomnosti. Člověk je zaměřen na vykonávanou činnost,
přiřazuje jí důležitost. Tento prožitek bývá nesdělitelný, nedokážeme jej plně popsat,
protože zasahuje nejen poznatkovou oblast, ale i pocity, emoce a sociální složku. To
znamená, že člověk jej musí zažít na vlastní kůži. Nedá se vyjádřit slovy, ani jiným způsobem zprostředkovat.
Prožitek je prostředkem zážitkové pedagogiky, nikoli jejím cílem, tím je rozvoj osobnosti. Pokud se k prožitku vracíme (vzpomínkou, rozborem), označujeme jej jako zážitek. V mateřské škole získávají děti zážitky aktivním zapojením do různých her a činností. Ty probíhají v bezpečném prostředí. Realizovaná řešení a zpětný pohled na aktivitu
umožňují rozvoj zdravého sebevědomí, kreativity dětí, jejich spolupráci, komunikaci
a sociální cítění.
Cornell – „flow“ učení *
Joseph Cornell, přírodovědec a pedagog (nar. 1950, USA), je v současné době jednou z vůdčích světových postav environmentální výchovy. Vyvinul hojně využívanou
metodiku pro aktivity s dětmi v přírodě – tzv. flow učení. Jeho dílo je považováno za
jeden z pramenů tzv. zážitkové pedagogiky.
Flow učení: flow označuje plynutí – tedy plynutí zážitku samotného, splynutí prožívajícího člověka s intenzivním prožitkem. Cornellovy metody jsou zaměřené zejména
na pozorování a radost z pobytu v přírodě. Děti se učí efektivněji, je-li atmosféra učení
naplněna radostí a je-li jim umožněno, aby se do předmětu učení zcela ponořily.
Cornellova koncepce flow učení zahrnuje čtyři na sebe navazující kroky (stupně):
1. probuzení nadšení
2. zaměření pozornosti
3. ponoření do nezprostředkované zkušenosti
4. sdílení zážitků s ostatními
Při pobytu v přírodě pedagog může určitými kroky pomoci dětem „ponořit se” do prožitku,
tedy podpořit flow učení. Je jasné, že takový krok nelze autoritativně nařídit. Proto je klíčový právě přístup pedagoga k dětem. Cornellova doporučení pro práci s dětmi (shrnuto):
1. méně učte a více sdílejte
2. buďte vnímaví
3. udržujte koncentrovanou pozornost
4. nejdřív nechte dívat se a prožít, pak mluvte
5. celý zážitek naplňujte radostí
* http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2205
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/9321/VYUZITI-METODIKY-JOSEPHA-CORNELLA-NEJEN-V-LESNI-MATERSKE-SKOLE.html/
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spolupráce, komunikace
rozvíjení poznání
pracovní výchova, jemná motorika

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
5´

JAK SE SUŠÍ JARO

Pedagogické cíle:
 rozvíjet spolupráci ve skupinČ – domlouvat se (argumentovat, sdílet a pĜejímat
návrhy), pokoušet se o fyzickou výpomoc, dČlbu práce
 rozvíjet jemnou motoriku a pracovní dovednosti, uplatĖovat kreativitu
 uplatĖovat všímavost k pĜírodČ, šetrnČ odebírat vzorky pĜírodnin

8

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 pro každou
skupinu cca 3m
provázku
 podle varianty
lze pĜidat ještČ
i kratší provázky
(napĜ. 5 ks pro
skupinu)

 dČti vyhledávají
v terénu dostupné
pĜírodniny a ty spoleþnČ
navČšují na provázek
 pĜírodniny musí viset,
nesmí spadnout
 není tĜeba soutČžit,
družstva volíme hlavnČ
z dĤvodu podpory
spolupráce
 oceĖujeme poþet, výbČr
pĜírodnin i techniku
jejich pĜivázání
 bláto jako stojánek –
aneb: co jde do bláta
zapíchnout

 nasbírej jaro = do kelímku
nebo sáþku nasbírat
pĜírodniny
 tyto dále využijeme
na výstavu, nebo k
výtvarnému tvoĜení
 obdobou je barevná paleta
zvoleného roþního období,
kdy dČti hledají v pĜírodČ
barvy, kousky tČchto nálezĤ
lepí na papír opatĜený
oboustrannou lepenkou
 vzorky, které dČti najdou a
vloží do papírového sáþku,
využijeme k hmatovým
hádankám – „co je to?“
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sociální vztahy
spolupráce
pohyb

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

pracovní výchova
rozvíjení poznání
pohyb, spolupráce

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

POD JEDNÍM DEŠTNÍKEM

VLAŠTOVKY

Pedagogické cíle:
 uþit se kooperativnímu chování, vnímat a nacviþovat empatii pro pocity a
schopnosti druhých
 obratnČ pĜekonávat pĜekážky ve ztížené poloze þi neobvyklé pozici

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

Pedagogické cíle:
 zopakovat techniku skládání papírové vlaštovky v nároþnČjších podmínkách
(venku na zemi, na zídce, na laviþce apod.) – pĜesnost skládání, vyvážení
 procviþit techniku hodu vlaštovkou se smČĜováním do vymezeného prostrou
 vnímat vliv vČtru na smČr letu vlaštovky

varianty
pomĤcky

 nČkolik deštníkĤ
 provázek
 pĜírodní pĜekážky
venku, nebo
náþiní pro
zbudování
pĜekážkové
dráhy uvnitĜ
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 nČkolik dČtí (2-4 podle
schopností) má jeden
spoleþný deštník, každé
dítČ se musí po celou dobu
hry držet rukojeti deštníku
 úkolem je ve skupince dojít
na druhý konec dráhy bez
toho, že by se nČkdo
deštníku pustil (= každý
musí sledovat své
spoluhráþe, neboĢ pouze
spoleþné jednání vede ke
splnČní úkolu) =
nerozhoduje rychlost!

25
4-6
2´

 projít dráhu slalomem
 pĜi chĤzi pĜekonat
pĜekraþováním pĜekážku
(laviþku)
 cestou sebrat nČjaký
pĜedmČt a pĜinést jej do
cíle
 na zápČstí dítČte
pĜivážeme provázek a
ten pak lehkou kliþkou
pĜivážeme k rukojeti
deštníku – dČti musí dojít
bez rozvázání provázku
(nelze pĜehmátnout)

 papíry na vlaštovky
 lano nebo kĜída
 vánek

zadání, dílþí úkoly



Házedlo – vČtroĖ:

3 proužky papíru
(4x21, 3x21, 4x15cm)
první proužek složit na
þtyĜikrát podélnČ a
slepit, druhé dva slepit
do kroužkĤ a pĜilepit

na opaþné konce trupu
* velmi dobĜe létá

na trávníku vymezíme
cílovou plochu – napĜ.
kruh z lana o prĤmČru 12m
dČti si poskládají z papíru
vlaštovky
ze základního stanovištČ
se každý snaží svoji
vlaštovku dohodit do
hnízda z provazu, z
místa dopadu vlaštovky
pokraþuje dalším hodem
podle síly a smČru vánku
je vhodné si vyzkoušet
rĤzná výchozí stanovištČ

varianty
 osvČdþila se vzdálenost
cca 7-10m
 využijeme travnatý povrch
bez keĜĤ, nebo asfaltovou
plochu apod.
 vlaštovky mohou dČti
poskládat v MŠ,
ozdobené vlaštovky si
snáze poznají
 hra jako soutČž
jednotlivcĤ, kdo potĜebuje
jen 5 hodĤ?
 družstva – napĜ. podle
barev vlaštovek apod.
 zajímavou zkušeností je
první výhoz z vyvýšeného
místa (z okna, z terasy)
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pracovní výchova
spolupráce
pohyb

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

sociální vztahy, spolupráce
pohyb
rozvíjení poznání, pracovní výchova

HÁZEDLO

 mikrotenové tašky
 provázek nebo
gumiþky
 PET víþka
 obruþ, síĢ

12

zadání, dílþí úkoly
 z mikrotenové tašky dČti
ustĜihnou uši, nastĜíhají na cca
dvoucentimetrové proužky
smČrem ke dnu – zde u sváru
ponechají kus nerozstĜíhaný
 do jednoho rohu vloží PET
víþko, druhý roh tašky
pĜevléknou pĜes nČj (vznikne
dvojitá vrstva) a zavážou nití
nebo gumiþkou
 výsledkem je stĜapec jako
chobotniþka s hlaviþkou

25
4-6
20´

HLEDEJTE ýERVÍKY

Pedagogické cíle:
 vyrobit si hraþku z odpadového materiálu – vyzkoušet stĜíhání mikrotenu
 spolupracovat pĜi vázání uzlíkĤ nebo používání gumiþek
 trénovat hod horním obloukem pĜes pĜekážku, na cíl

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 rozvíjet ekologické povČdomí o þistotČ lesa, lze doplnit o pozorování rozkladu
materiálu
 uþit se stĜíhat vlnu
 rozvoj koordinace pĜi pohybu terénem – jít v pĜedklonu, prolézat, natahovat se
 trénovat þlunkový bČh, uþit se spolupracovat (pĜi variantČ „krmíme mláćata“)

varianty
 házejí venku na cíl,
pĜes síĢ, skrz
obruþ,…
 cviþíme se stĜapci
jako s tĜepetalkami
 využíváme k
námČtovým hrám na víly, na
ohĖostroj, pĜi
otvírání studánek,
k reji þarodČjnic
apod.

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 barevné vlny
a bavlnky
z pĜírodního
materiálu
 nĤžky
 vhodné venkovní
prostĜedí –
nejlépe pĜirozenČ
ohraniþené

 spoleþnČ s dČtmi nastĜíháme
vČtší množství „þervíkĤ“ =
nitek cca 10-15 cm dlouhých
 uþitelka je rozmístí v úseku
lesa na vČtviþky, za kĤru, na
paĜezy
 dČti þervíky hledají a sbírají
 vyhodnocujeme s dČtmi, jak
se jim které barvy hledaly,
kde všude se þervíci
schovávali, kdo ze zvíĜat se
jimi živí,…
 zmíníme vliv naší hry na
ekologii lesa þi louky
(dosbíráme zbylé þervíky,
Ĝekneme si, jak se rozkládá
pĜírodní materiál…)

 pĜi pĜípravČ mohou dČti
nitky mČĜit, namotávat,
tĜídit
 mohou hledat každý
sám za sebe, nebo ve
dvojicích, v družstvech
 hru mĤžeme hrát i na
louce
 lze bodovČ odlišit
barevnost þervíkĤ
(nenápadné barvy
hodnotíme za 2 body)
 krmíme mláćata =
þlunkovým bČhem bČhá
dítČ pro þervíka, druhé
dítČ (= mládČ) poþítá do
5 þervíkĤ, pak se
vymČní
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hudební výchova
hudebnČ-pohybová výchova
jemná motorika

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

pracovní výchova
jemná motorika
pohyb

ZTRATIL KOS PÍŠġALKU

25
3-6
10´

PRUTY A KLACKY

Pedagogické cíle:
 zpívat písniþku ve 3/4 taktu
 pohybovČ akceptovat rytmus písnČ, sladit pohyb s rytmem písniþky
 taneþnČ ztvárnit obsah písniþky
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poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 rozvíjet zruþnost a jemnou motoriku prstĤ
 získávat a zdokonalovat pracovní dovednosti pĜi manipulaci s klacky a klacíky
 koordinovat svĤj pohyb pĜi bČhu, pĜi bČhu s vyhýbáním, s pĜeskakováním

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

pomĤcky

TV - zadání, dílþí úkoly

 lano
 flétna
 pohádka
Král Lávra

 dČti si chytnou lano ve výšce
pasu „jako ptáþek na vČtviþce“,
v 3/4 rytmu pohupují rukama
vpĜed a zpČt podle zpČvu uþitelky
 rozebíráme text, zpíváme
písniþku
 zkoušíme písniþku zdramatizovat
nebo pohybovČ ztvárnit

 tanþí v kruhu
 tanþí ve dvojicích (vždy
vrba a kos)
 poznávají vrbu, píšĢalku –
nejlépe její výrobu
z proutku
 hrajeme dČtem na flétnu
k poslechu, jako doprovod

 proutky a pruty
 naĜezané silnČjší
klacky (Ø cca 2cm)
o délce 20-30cm
 obruþe
 šišky
 papírový talíĜ
 provázky, barvy,
nĤžky, oĜezávátka

 dČti klacky pĜehazují z ruky do ruky, pĜedávají kolem
tČla, cviþí s nimi jako s náþiním
 postrkují prutem šišku, kamínek, míþek, obruþ –
libovolnČ, do cíle, po stanovené dráze
 koulejí obruþ
 žonglují papírový talíĜ = zespodu na stĜed talíĜe pĜilepíme
nízký papírový kroužek
 házejí prutem jako „oštČpem“ na cíl (na krabici, do
kruhu, do zavČšené obruþe)
 hod prutem jako bumerangem – pĜes cestu
 zapíchnuté pruty se stuhou používáme jako branky,
mety, pro vytyþení slalomové dráhy
 položené pruty mohou dČti pĜeskakovat
 dvojice drží pruty, ostatní prolézají, pĜelézají, podlézají,
pĜekraþují
 nosí prut na dlani, na prstu, i kolmo vzhĤru postavený –
balancují s ním
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pracovní výchova, jemná motorika
výtvarná výchova
spolupráce

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
30´

hudební a pohybová výchova
pracovní výchova
jemná motorika

PTAýÍ HNÍZDA

Pedagogické cíle:
 rozvíjet jemnou motoriku a posilovat svaly ruky
 manipulovat s vícero druhy pĜírodnin
 uþit se spolupracovat pĜi vázání uzlíkĤ (navzájem si podržet mašliþku)

pomĤcky
 proutky a pruty
rĤzných prĤmČrĤ
 zahradní nĤžky
 oĜezávátka na silné
prĤmČry
 tenké vČtviþky
 lepidlo
 papíry, kartony
 raznice, nĤžky
 lýko nebo papírové
provázky
 krycí barvy

16

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

NA METAěE

Pedagogické cíle:
 uþit se pracovní dovednosti – zametat koštČtem (smČr, tah, pĜítlak, úkroky)
 manipulovat s bĜezovými proutky, vázat je do košĢátek (napĜ. pro þarodČjnici)
 uþit se rozpoþítávat – ukazovat prstem, v rytmu textu, pĜesnČ po jednom
 zpívat a hrát pohybovou hru

dílþí úkoly a další námČty
 sestavujeme ptaþí hnízdeþka smotáním vČtviþek,
sestavením z kamenĤ, polepením kartonu krátkými
špalíþky vČtviþek apod., využíváme slámu, peĜíþka,…
 þerstvé vČtviþky se dČti uþí stĜíhat, ohýbat, svazovat,
loupat z nich kĤru, oĜezávat je
 suché vČtviþky lámou
 z prutĤ zkouší svázat rámeþek pro obrázek
 omotávají pruty a vČtviþky stuhami, vlnou
 rozsochaté vČtviþky mohou pomalovat barvami
 na vČtviþky pomocí vlny pĜivazují vždy 2 þtverce
ubrouskĤ, zbytky vlny neodstĜihovat, ale nechat viset
 tenké proutky používáme místo špejlí

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

taneþnČ-pohybová hra

 košĢata
 vČtviþky a klacky na
stĜed koštČte, guma
nebo provázek na
svázání koštČte
 1 koštČ

 dČti pracují na zahradČ
s koštČtem – nauþí se
pohyb pĜi zametání
 vyrobí dekorativní
košĢátko – spolupracují
ve dvojicích
 uþí se rozpoþítávat – bez
pĜeskakování a
vynechání
 zpíváme písniþku
 tanþíme kruhový tanec
se sólistou uprostĜed

 dČti v kruhu toþí koleþko
a naznaþují zametání,
sólista s koštČtem
uprostĜed – totéž
v protismČru
 dČti se zastaví, sólista je
rozpoþítává
 vybrané dítČ jde do
kruhu, v dobČ mezihry se
zatoþí se sólistou a
pĜevezme koštČ, ostatní
jim tleskají
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rozvíjení poznání
pracovní a výtvarná výchova
jemná motorika

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

hudební výchova
jazyková výchova
pohyb

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

BLÁTIVÉ HRY

HONILY SE ŽÍŽALY

Pedagogické cíle:
 experimentovat s blátem, poznávat jeho vlastnosti a výtvarné možnosti,
sdČlovat kamarádĤm svá pozorování
 porovnávat struktury v otiscích, všímat si shod a rozdílĤ
 rozvoj jemné motoriky a pracovních dovedností – s dopomocí odlévat sádru
 vyhledávat informace, aplikovat poznatky v dalších aktivitách (Na stopaĜe,..)

pomĤcky
 klacíky
 bláto nebo hlína
venku
 v MŠ mĤžeme
vyzkoušet variantu
v mikrotenovém
sáþku
 sádra, kelímek,
voda, proužky
þtvrtky
 encyklopedie

Pedagogické cíle:
 poznávat pomocí vysvČtlení textu, že tatáž vlastnost mĤže být vnímána
odlišnČ – v závislosti na situaci (bláto klouže)
 intonovat v rozsahu 5 tónĤ, zpívat þistČ sestupnou Ĝadu
 doprovázet písniþku na dČtské melodické nástroje – dominanta - tónika
 seznámit se s formou písnČ AB (pĜedvČtí, závČtí), respektovat mezihry

zadání, dílþí úkoly

varianty a poznámky

pomĤcky

 vyhledáváme rĤzné
nalezené stopy na cestách
– od auta, od kola, lidské,
zvíĜecí – dČti si je prohlíží,
odhadují pĤvodce stop
 vytvoĜí si otisk své boty do
mČkkého podkladu,
porovnávají ji se stopou
kamaráda
 zkoušejí rýpat klacíkem do
bláta, kreslí teþky, šipky,
koleþka, zkusí dloubat
dírky, nahrnout bláto na
hromádku, vytvoĜit hráz
 nalezené stopy zvíĜat
vyhledáme v encyklopedii
a urþíme zvíĜe, které je
zanechalo

 je nutno vyzkoušet
tuhost bláta vhodného
na tvoĜení stop
 vhodná je obuv do
deštČ
 zkusíme odlít
zajímavou stopu do
sádry: okolo vybrané
stopy vytvoĜíme
z kartonu rámeþek,
ohraniþenou stopu
zalijeme sádrou, po
zatuhnutí odlitek
vyloupneme a
oþistíme
 vČtšinu her lze zkusit
i ve vlhkém písku
nebo ve snČhu

 dČtské nástroje
 lano

Grafomotorika
(klackem do bláta, prstem do vody,..)

Kroužím, kroužím do kulata
louži deštČ, louži bláta.
Když to nejde do kulata,
Tak to bude do šišata.

18

25
3-6
0´

zadání, dílþí úkoly
 rozbor textu s dČtmi
 zpíváme písniþku formou
opakování po uþitelce (vždy
celý verš)
 dČti se nauþí melodický
doprovod
 použijeme doprovod jako
pĜedehru, mezihry, dohru

varianty
 pohybové ztvárnČní –
z lana utvoĜíme louži,
dČti lezou okolo
 hrajeme honČnou:
klasicky nebo jako žížaly
lezou do úkrytu
 zpíváme písniþku na
pokraþování (2 nebo 4
skupiny)

Honily se žížaly

1)
2)
3)
4)

Honily se žížaly
Vesele si zpívaly,
Koukal na ně černý kos,
Honily se žížaly

kolem velké louže,
počasí jim přálo,
bříško plné hladu,
kolem velké louže,

vesele si zpívaly,
že je všechno v pohodě,
že si jednu uloví,
na bláto se zlobily,

jak to pěkně klouže.
to se jim jen zdálo.
která leze vzadu.
že to tuze klouže.

Doprovod na zvonkohru nebo metalofon:
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rozvíjení poznání
pohyb
pracovní výchova, jemná motorika

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

rozvíjení poznání
pohyb, dramatizace
spolupráce

NċCO ġUKLO

 dalekohledy
 klacíky, kameny,
seno, peĜíþka,
vyfouknutá vejce
 ptaþí zob, krmná
smČs semen
 usušené a
pĜevaĜené skoĜápky
 encyklopedie

zadání, dílþí úkoly
 hledáme v pĜírodČ hnízda
na stromech a v keĜích
 dČti staví hnízda z rĤzných
materiálĤ, stelou je peĜíþky
a vkládají vejce
 námČtové hry na ptáky –
cviþení s baþkorami, ve
dĜepu nad baþkĤrkami
„sedí“ na vejcích
 odlamují skoĜápku =
ulamují kousíþky, vnímají
tvrdost i kĜehkost skoĜápky
 dle možnosti navštívíme
chovnou ptaþí stanici
 ve sklenici necháme
naklíþit smČs zrní – co nám
vyroste

20

Pedagogické cíle:
 znázorĖovat znalosti o zvíĜatech pantomimou, pohybem
 vnímat rĤzná pantomimická vyjádĜení kamarádĤ, hledat v nich symboliku
 dodržet pravidla hry, i když jsou pro dítČ obtížná
 pomocí hry se rozdČlit do tĜí skupin

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 kartiþky se tĜemi
druhy zvíĜat: cca
tĜetina jsou ptáci,
tĜetina hadi a tĜetina
savci (napĜíklad
veverky – z dĤvodu
výraznČ odlišného
pohybu)

 každé dítČ si vylosuje
kartiþku s obrázkem zvíĜete
 toto zvíĜe nikomu
neukazuje a má jej
znázornit pantomimou,
pohybem = bez zvukĤ
(napĜíklad: mává kĜídly,
leze po þtyĜech nebo
skáþe, plazí se a vystrkuje
jazyk)
 všechny dČti mezi sebou
hledají své soukmenovce a
snaží se zaĜadit do
odpovídající skupiny, takže
se pĜirozenČ rozdČlí na 3
skupiny
 vyhodnocujeme s dČtmi
jejich pocity, prožitky ze hry

 skupiny pak dále
využijeme k nČjaké
následné aktivitČ –
cviþení ve družstvech,
k soutČžím apod.
 jiné možnosti þlenČní
skupin napĜ.:
kolobČžka, letadlo,
auto, nebo kvČtina,
srdce, dáreþek, apod.

varianty
 hrajeme na þápy, orly,
slepice, volíme typické
postoje, pohyby, zvuky
 videa – nahrávky
líhnutí ptáþat
 encyklopedie,
hádanky, kvízy
 modelujeme, kreslíme,
malujeme ptaþí tČla
 hry s peĜíþkem –
foukání, otisky, kresba
 zhudebĖujeme text
rytmizací, melodizací
 jazykové hĜíþky (pero,
kohoutek, korunka,..)
 rozebíráme ptaþí
pĜísloví

NČco Ģuklo, vejce puklo, kuĜe z nČho na svČt juklo. ġuky, Ģuky, Ģuk,
ġuky, Ģuky, Ģuk,

OsvČdþené pracovní verze:

25
5-6
5´

PTÁCI - SAVCI - PLAZI

Pedagogické cíle:
 seznamovat se s typickými vlastnostmi a životem ptákĤ (stavba tČla, typické
znaky, kde žijí, z þeho staví hnízda, rozmnožování, obživa, péþe o potomky)
 poznávat strukturu vejce, jeho složení, vlastnosti skoĜápky
 poznávat, jak ptáci sedí na snĤšce, jak se mláćata ptákĤ klubou ze skoĜápek
 znázorĖovat tyto poznatky Ĝíkadlem s pohybem

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

jsem kluk jako buk.
jsem kluk jako buk.

* jako Ĝíkanka s pohybem
* melodizovat s pohybem
* jako písniþka
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rozvíjení poznání
literární výchova
výtvarná výchova, tvoĜivost

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
5-6
10´

pracovní výchova
rozvíjení poznání
jazyková výchova

K JARU KLÍý

KARTIýKY S OBRÁZKY

Pedagogické cíle:
 zpĜesĖovat zrakové vyhledávání a rozlišování, vþetnČ verze matice a výplĖ
 seznamovat se s literárními texty ve vztahu k pĜicházejícímu jaru
 uplatĖovat tvoĜivý pĜístup pĜi ztvárnČní pĜírodního prvku – rozvíjet svoji
fantazii, kreativitu

Pedagogické cíle:
 vystĜihovat obrázky z katalogĤ, nalepovat je na kartiþky
 dodržovat pozmČnČná pravidla hry pexeso
 uþit se vyhledávat mezi dvČma obrázky jakoukoli podobnost, souvislost
(zjevnou i skrytou), obsahovou, pĜíþinnou, jazykovou…a slovnČ ji popsat

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

 klíþ – nejlépe
veliký, kovový,
“zámecký klíþ“
 dvojice = vždy
papírový klíþ a
zámek (nebo
naopak dvojice
shodných klíþĤ)
 kartiþky
s rĤznými vzory
klíþĤ – pro
rozlišování tvarĤ
i barev
 starší klíþe a
modelína

 uþitelka schová nČkde ve
tĜídČ klíþ tak, aby byl
þásteþnČ vidČt
 dČti mají za úkol pouze
zrakem klíþ najít, kdo jej
objeví, nedá nic znát a
nenápadnČ jde k uþitelce
a pošeptá jí místo nálezu
 pokud je urþení správné,
dítČ ustoupí stranou a
sleduje ostatní, nesmí na
místo se skrytým klíþem
upozorĖovat
 pokud chceme hrát verzi
Samá voda-pĜihoĜíváhoĜí, mĤžeme využít i
dynamiky tleskání nebo
zpČvu písnČ atd.

varianty









klíþ od jara ztratila víla –
povídáme si, naþ jej asi
potĜebuje
Studánka (kooperativní hra)
máme klíþ od studánky –
vytvoĜíme si studánku ze
zrcátka, kostek, igelitĤ,
šátkĤ, kytiþek, látek apod.
poslech pĜíbČhĤ Z mechu a
kapradí
didaktické hry: Najdi stejný
klíþ (sudý poþet dČtí, každý
si vylosuje jednu þást (klíþ
nebo zámek) a hledají se
dvojice, které k sobČ patĜí
obdobnČ dítČ hledá dvojice
na pracovním listu
otiskuje klíþe do modelíny,
pak páruje otisk a klíþ

pomĤcky
 þasopisy,
katalogy
 nĤžky
 lepidla
 kartiþky
(asi 7x7cm)

PĜíklad:

22

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

zadání, dílþí úkoly

varianty

 vystĜíhat rĤzné obrázky
a nalepovat je na kartiþky
(mĤžeme volit tematické, ale
i bez jakéhokoli omezení)
 pravidla hry: þást obrázkĤ
rozložíme jako pexeso, dítČ
otoþí dva z nich a pokusí se
mezi nimi vymyslet jakoukoli
souvislost, když se mu to
podaĜí a zvládne ji slovnČ
popsat (= ostatní mu to
uznají), dvojici si bere
k sobČ
 pokud souvislost nepopíše,
obrací obrázky zpČt
 vyhrává ten, kdo má více
dvojic

 místo rozložení na stĤl
mĤžeme kartiþky nasypat jen
na hromadu (obrázky dolĤ),
dČti si z hromádky odebírají
 hrajeme z nČkolika hromádek
rĤzných sad pexes
 rozdáme každému dítČti 10
obrázkĤ, z nichž si vytvoĜí
dvojice a pĜedstaví je
ostatním, nevyužité karty
vrátíme doprostĜed a z nich
se postupnČ každý hráþ snaží
najít nČjakou další dvojici
 s malými dČtmi staþí
pĜedmČty pojmenovávat,
mĤžeme hrát s odkrytými
obrázky a jakkoli jinak jim
upravit pravidla

koník + myš = obČ jsou to zvíĜata, savci, mají 4 nohy, zuby,...
koník + þert = oba mají kopyto a ocas
koník + kvČtináþ = oba zaþínají na K
koník + bota = mají stejnou barvu
koník + štČtec = na obou jsou chlupy
koník + þasopis = v þasopise se píše o koních
koník + rybník = kĤĖ se rád plaví v rybníce
koník + voĖavka = obojí poznáme þichem
koník + závaží = kĤĖ je velké, tČžké zvíĜe
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rozvíjení poznání
pohyb s hudbou
pracovní výchova, jemná motorika

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
2´

PAMPELIŠKY

Pedagogické cíle:
 pohybem vyjádĜit obsah textu, pĜípadnČ i emoce
 sluchem reagovat na stoupání melodie, rozlišit dramatický a klidný doprovod
 správnČ vyslovovat a intonovat píseĖ, respektovat pĜedehru
 taneþním pohybem ve skupinČ, ve dvojicích vyjádĜit obsah písniþky

pomĤcky

Doporuþené ukazování (zpČvník Sukováþek):
1) rukou znázornit klobouk, dĜepnout si do dĜepu,
naklánČt hlavu do stran, vstát a vzpažit, ruce dolĤ
2) naznaþit cinkání,
upažit, ukázat na sebe i okolo, vzpažit (Pán BĤh), do dĜepu (zem)
Upravená verze textu z MŠ pro maminky:
1) Pam, pam, pampelišky v žlutém klobouku, prý si posedaly ráno na louku.
NaklánČjí k sobČ zlaté hlavinky, jsou to malé dČti, velké maminky.
2) Cink, cink, cinky, linky, modré zvonky zas k písni konvalinky pĜidaly svĤj hlas.
Chceme s nimi zpívat v jitru záĜivém, zazpíváme dČtem, maminkám a všem.

 zvonkohra na
doprovod
k vyprávČní
 kvČtinové þelenky
(napĜ. žlutý pruh +
na obou stranách
nastĜíhat a nástĜihy
ohnout od hlavy a
nakroutit)

zadání, dílþí úkoly






dČti mají napozorované, jak
ze semínka roste rostlina
podle vyprávČní musí
reagovat pohybem
pĜidáme doprovod na
melodický nástroj
zpíváme písniþku
tanþí ve volném prostoru
(chĤze, usednutí do dĜepu,
úklony hlavou, vztyþení do
výponu, cinkání na zvonek,
natáþení trupu, otoþky ap.)

varianty





vyrobí si þelenku
k taneþku
rozdČlíme dČti na dvČ
skupiny, každá
pĜedstavuje jiný druh
kvČtiny a tanþí ke své
sloce
lze využít i na besídku
s maminkami – ty
napĜ. stojí v prostoru a
dČti se pohybují mezi
nimi

PĜíbČh o pampelišce
Uþitelka vypráví, jak se zasadí semínko, že sluníþko svítí a pošimrá semínko, prší
deštíþek, semínko vystrkuje koĜínky a první lísteþek, a rostou další lísteþky - tvoĜí se
rostlinka, jak roste, sílí, pĜibČhl vČtĜík,… a nakonec utvoĜí kvČt.
DČti reagují na text:
jsou schoulené v klubíþku, zaþnou se probouzet, pohybují hlavou, postupnČ uvolĖují
a protahují jednu i druhou ruku a pohybují prsty, pomalu vstávají, do kvČtu spojí
dlanČ a prsty nad hlavou…
DČti spontánnČ reagují i na další vyprávČní – pohybem nebo broukáním (citoslovce),
pĜípadnČ i mimikou:
dlouho svítí sluníþko (kvČtina uvadá), zaþalo pršet (kytiþka se zase narovnává),
housenka pampelišce ukousla lísteþek (kytiþka se schoulí), kvČtina krásnČ voní
(kvČtina se usmívá), pĜišla velká bouĜka a vítr (kvČtina se chvČje), pampeliška
odkvetla – semínka letí po louce… atd.
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25

LÉTO
pracovní výchova
výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

Obsah
VYRÁBċNÁ TISKÁTKA

Rozkvetlá květina ....................................................................................29
Pedagogické cíle:
 vyhledávat textury vhodné pro výrobu tiskátek, materiál stĜíhat þi dČlit,
seskupovat, nalepit na nosný podklad
 tiskátka využívat k experimentaci s barvou – uþit se zvolit techniku nanášení
barvy, jak vytvoĜit otisk, pĜevracení tiskátka, pĜetisky barev apod.
 tiskátka tvoĜivČ využít k cílenému dekorování ploch, k tvoĜení vzorĤ a obrazcĤ
 potiskaný materiál dále použít k výtvarnému zpracování, výrobČ pĜedmČtĤ atd.
pomĤcky
 dĜevČné špalíþky,
kostky, váleþky
 trubiþky, roliþky
 lepidlo
 korek, guma, látka,
provazy, šĖĤry,
knoflíky, tČsnČní,
mosgumi, molitan,
houbiþky na nádobí,
síĢky, karton
 pĜírodní – listy
a kvČty pampelišek,
ĜebĜíþku

zadání, dílþí úkoly, varianty










vybíráme zajímavé textury materiálĤ, vystĜihujeme dílky
nalepujeme zvolené þásti na dĜívka nebo na váleþky
mĤžeme sestavit na tiskátko pĜímo celý vzorek
tiskáme na papír, na textil, do ohraniþených prostorĤ,
volíme rozptyl, Ĝady, kruhové vzory, tvoĜíme podklady
pro kresbu
pĜetiskáváme pĜes sebe více barev þi tvarĤ
tiskáme námČty: voda, louka, mlha, mraky, fantazijní
námČty, vzory, struktury + pak do výkresu kreslit, lepit
rozmČry - od pĜáníþka, pĜes prostírání až po balicí papír
využíváme i „hotová“ tiskátka: váleþky na malování,
houby a výstĜižky z nich, trubiþky – na kroužky, výseky
z korku, prolisovaná víþka, pampeliškové kvČty,…
osvČdþené: spirála z ploché dutinky, kroucená šĖĤrka,
smotaný provázek, vlnitá lepenka
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27

rozvíjení poznání
pracovní výchova
matematické pĜedstavy

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

skupiny
4-6
10´

ROZKVETLÁ KVċTINA

Pedagogické cíle:
 vyrobit jednoduchý kvČt – stĜíhat papír, pĜehýbat, lepit
 sestavováním nestejnČ velkých þástí vytvoĜit kvČt
 kvČt leknínu využít k pokusu s vodou – uþit se pozorovat, sdČlovat své
postĜehy, probouzet chuĢ k experimentování

pomĤcky
 bílé i barevné
papíry
 tužky, nĤžky,
fixy, pĜípadnČ
PET víþka,
bambulky apod.
 lavor nebo mísu
s vodou

28

zadání, dílþí úkoly

varianty papírových kvČtin

 z jednoho kusu
obyþejného papíru dČti
vystĜihnou leknín
 kvČtina má stĜed velký 5-7
cm, lísteþky má dlouhé
cca 4 cm, na tvaru ani
poþtu listĤ nezáleží, lépe
rozkvétají listy užší (jsou
lehþí)
 každý okvČtní list složíme
pĜes stĜed kvČtiny – leknín
je uzavĜený do poupátka
 takto nachystaný kvČt
vložíme na hladinu vody a
pozorujeme
 kvČtina se vlivem
nasákavosti papíru
rozevĜe, ale po pokusu ji
musíme vyhodit

 vyrábíme rĤzné trvanlivČjší
kvČty:
 kopretina: 2 koleþka bílého
papíru, každé jinak veliké,
jemnČ dokola nastĜíhat a
vložit na sebe, do stĜedu
vlepit nČco žlutého
 obdobnČ pampeliška
 rĤže: dČti vystĜihnou
nČkolik kvČtin rĤzných
velikostí, ty nalepí na sebe,
okvČtní lístky zohýbají
nahoru
 tulipán: ze tĜí koleþek,
každé ohnou na polovinu
ale nezarýhnou, spodní
þásti sesadí k sobČ
a pĜilepí okolo špejle

29

pracovní výchova
rozvíjení poznání
matematické pĜedstavy

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

skupiny
4-6
10´

pracovní výchova
pohybový rozvoj – jemná motorika
matematické pĜedstavy

KDE JE VODY VÍC?


 nádoby s rĤzným
objemem (hrnek,
skleniþka,

lahviþka, pohárek)
– volíme rĤznČ
vysoké a úzké,
z rĤzných
materiálĤ,
prĤhledné i
neprĤsvitné
 voda, lavor, hadr

 hrajeme nejlépe
venku

 nabČraþky, injekce

30

zadání, dílþí úkoly
necháme dČti libovolnČ
experimentovat s vodou
do jednoho kelímku
nalijeme vodu a
vyzveme dítČ, aby
pĜelilo vodu do další
libovolné nádoby, ale
pĜedem jej necháme
hádat, zda voda pĜeteþe
nebo jí bude málo
dítČ se uþí
argumentovat
procviþí si odhad
i zruþnost

skupiny
3-6
10´

KOUZLA S VODOU

Pedagogické cíle:
 odhadovat, která nádoba má vČtší obsah (využívat dosavadní zkušenosti)
 uþit se svĤj odhad ovČĜit pomocí experimentace, všímat si, jaké podmínky jsou
nutné k pĜesnosti experimentu
 rozhodovat se, která ze dvou nádob je objemnČjší
 uspoĜádat nádoby podle velikosti objemu

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

varianty, poznámky
 pokud chceme porovnat
objem dvou nádob, musíme
první z nich naplnit pĜesnČ
po okraj
 výzva: pĜelij 5x – aby ti zbylo
co nejvíce vody
 zvolit vyšší nádobu x nízkou
misku, nebo tenkostČnnou x
keramika
 nádoby by se mČly lišit
objemem alespoĖ nČkolik cl
 k plnČní nádob mĤžeme
využít jiné nádobky,
nabČraþky, injekce apod.

Pedagogické cíle:
 sledovat pokusy s vodou a rĤznými materiály
 využít svých dosavadních zkušeností s vodou a uþit se odhadovat, co se
stane
pomĤcky

papír na skleniþce

propíchnutý sáþek

 skleniþka o objemu
cca 1- 1,5 dcl
 papír
 voda, lavor
 igelitové sáþky (se
zavíráním na „zip“),
lépe nejdĜív
vyzkoušet – pozor,
ne mikroten od
peþiva
 nafukovací balónky
 zašpiþatČlé špejle,
oĜezané tužky
 nejlépe je hry
zaĜadit ven

 skleniþku naplníme
vodou, nemusí být
absolutnČ plná
 zakryjeme ji
kouskem
kanceláĜského
papíru, který na ni
pĜimáþkneme dlaní
a obrátíme dnem
vzhĤru
 voda nevyteþe –
vlivem
atmosférického
tlaku se papír po
urþitou dobu udrží
na skleniþce,
jakmile se papír
promoþí, spadne a
voda vyteþe

 do sáþku nalijeme vodu
a sáþek zipem uzavĜeme
 sáþek držíme za horní okraj
(neleží na dlani, ale visí) a
špiþatým koncem špejle jej
propíchneme naskrz pĜes
vodu
 osvČdþilo se zapichovat špejli
šikmo seshora dolĤ, ne
vodorovnČ
 místo špejle mĤžeme použít
i oĜezané tužky
 jeden sáþek lze propíchnout
nČkolika pĜedmČty najednou
 po vytažení špejlí voda vyteþe
 obdobnČ: naplníme vodou
z vodovodu balónek a ten pak
propichujeme
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rozvíjení poznání
pracovní výchova
matematické pĜedstavy

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

skupiny
5-6
10´

pracovní výchova – manuální dovednosti
rozvíjení poznání, pokusy
výtvarné þinnosti

BAREVNÉ VRSTVY

 skleniþky, voda,
cukr,
potravináĜské
barvivo, lžíce
nebo odmČrky
 pipety nebo
odsávaþky na
pĜenos roztoku
 pracovní listy,
pastelky,
fotoaparát

32

zadání, dílþí úkoly
 spoleþnČ s dČtmi odmČĜíme
do þtyĜ skleniþek vždy cca 3
lžíce teplé vody
 do jedné z nich pĜidáme 1
polévkovou lžíci cukru, do
druhé 2 lžíce a do tĜetí 3
lžíce cukru; þtvrtá nebude
oslazena
 cukr dobĜe rozpustíme, pak
tekutinu v každé skleniþce
obarvíme trochou
potravináĜského barviva –
volíme rozdílné barvy
 tekutiny vrstvíme na sebe
v poĜadí: ze sklenice se 3
lžícemi cukru na dno, na to
roztok se 2 lžícemi cukru,
poté s 1 lžící a poslední
nahoĜe tekutina bez cukru
 vznikne barevná duhová
„limonáda“

25
3-6
10´

VÝROBA LODIýEK

Pedagogické cíle:
 uþit se respektovat pracovní postup, který lze pĜesnČ opakovat
 experimentovat s tekutinami – namíchat rĤzné koncentrace roztoku, obarvit je
a pomocí injekce (pipety) je trpČlivČ pĜelít, vrstvit na sebe
 zaznamenávat svá pozorování – kresbou, fotografií, pomocí symbolĤ

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 využívat odpadové a pĜírodní materiály k výrobČ lodiþky
 podílet se na opracování materiálu, spojování, zdobení
 dodržet pracovní postup pĜi skládání papíru, uþit se pĜesnosti pĜi práci

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 pĤlky skoĜápek –
oĜechové, kokosové
 silnČjší kusy kĤry
a smirkový papír
 polystyrénové
misky, PET víþka
 papírové krabiþky,
roliþky, fixy
 potraviny – cibule,
brambor, paprika,
pomeranþ
 papíry
 korkové špunty
 dĜevČné špachtle
 modelína, špejle

 vyrábíme loćky
z oĜechových i kokosových
skoĜápek; vmáþknutím
modelíny nebo vlitím trošky
vosku zajistíme vČtší
stabilitu + zapíchneme
párátko s vlajeþkou
 polystyrenové mistiþky
zdobíme PET víþky,
panáþky, vlajeþkami
 skládáme loćky a parníky
z papíru
 na ukázku vyĜežeme dČtem
loćku z kĤry - dČti mohou
kĤru ohladit smirkovým
papírem
 svážeme vor z klacíkĤ,
špachtlí, korkových špuntĤ

 loćky pouštíme na
potĤþku, ve vodČ
v bazénku, v krabici
 pro dekoraci lodiþek
použijeme jakýkoli
dostupný výtvarný
materiál
 zajímavou verzí jsou
lodiþky z potravin:
poslouží nám pĤl
papriky, vydlabaný
brambor, jedna vrstva
z rozpĤlené cibule,
slupka z pĤlky
pomeranþe atd.
 dČti si mohou tvarovat
lodiþky z modelíny,
alobalu apod.

varianty, záznam
 pĜi pĜípravČ mohou dČti
odmČĜovat vodu, cukr
 technika pĜelévání:
pomocí pipety, brþka
nebo odsávaþky
odsajeme þást tekutiny
a do jiné nádobky ji
opatrnČ vrstvíme
 jiná verze: necháme
stékat po lžiþce ke dnu
(k hladinČ) – vrstvy se
ale trochu mísí
 dČti mohou pokus
zakreslit (skleniþku
s vrstvami barev) nebo
vyfotografovat
 pomocí symbolĤ
zkusíme zapsat „recept“
na duhovou skleniþku
(pít se nedá, na to je
pĜíliš sladká)
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rozvíjení poznání
pracovní výchova
matematické pĜedstavy

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

skupiny
4-6
15´

estetické cítČní
pracovní výchova
rozvíjení poznání

CO PLAVE?

 širší nádoby
s vodou
(lavorky)
 pĜedmČty,
u nichž budou
dČti zkoumat
vlastnost: plave
- vznáší se neplave
 pracovní listy
s vyobrazenými
zkoumanými
pĜedmČty +
tužky
 hadry, tácky
apod.

34

zadání, dílþí úkoly
 každé dítČ si vybírá
z nabídnutých
pĜedmČtĤ a odhaduje,
jestli bude plavat, þi
nikoli
 svĤj odhad si ovČĜí
pokusem ve vodČ
 výsledek svého
pokusu zaznamená na
pĜipravený pracovní
list (napĜ. škrtne, co se
potopí a zakroužkuje,
co plave)
 k práci patĜí i úklid
místa

skupiny
3-6
3´

BARVY VE VODċ

Pedagogické cíle:
 experimentovat s pĜedmČty, zjišĢovat jejich schopnost udržet se na hladinČ
 uþit se zaznamenávat svá pozorování do pracovního listu
 sdČlovat své myšlenky a zjištČní kamarádĤm

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 experimentovat s barvami
 vnímat mČnící se strukturu, mísení barev, sledovat probíhající zmČnu
 uvČdomovat si krásu okamžiku, citlivČ ji prožívat, posilovat trpČlivost,
soustĜedČní na obrazový vjem (zejména pĜi práci ve skupince)

varianty a poznámky
 výzva: plave hrouda modelíny?
 a jak by to šlo udČlat, aby
modelína plavala? (ArchimédĤv
zákon v praxi)
 vyzkoušejte pĜedmČt z tČžkého
druhu dĜeva (olivové,..)
 rĤzné umČlohmotné pĜedmČty
mají rĤznou váhu – ne všechny
plavou
 lovíme pĜedmČty z vody ven –
rukama, síĢkou, kleštČmi
 dČti mohou pracovat ve
dvojicích
 pokud si dČti samy vyhledávají
pĜedmČty k pokusĤm, je nutno
kontrolovat, co chtČjí zkoumat

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 sklenice z þirého skla
– napĜ. válcové
odmČrky, nebo
zavaĜovací sklenice
o objemu 0,7l
 barevné tuše
 kapátka (není
podmínkou)
 klidné prostĜedí,
ideálnČ stĤl u bílé zdi
 fotoaparát – hodí se
stativ

 dítČ si nalije do
sklenice vodu a
pomocí kapátka do ní
nakape jednu barvu
tuše
 sleduje, jak se každá
kapka do vody
„zamotává“
 postupnČ pĜikapává
další kapky stejné
barvy nebo použije
barvy jiné

 dČti pracují ve dvojicích þi
skupinkách
 dČti mohou
zajímavé obrazce
vyfotit
 hra je vhodnou motivací
pro grafomotoriku „jak se
barvy zamíchaly“
 tuše mají zaruþený
výsledek, ale mĤžeme
vyzkoušet i jiný druh
tekutých barev
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estetické cítČní
grafomotorika
rozvíjení poznání

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
5´

rozvíjení poznání
znalosti z oblasti výtvarné teorie

OLEJOVÉ BUBLINY

zadání, dílþí úkoly

 velký odmČrný válec
nebo vysoká
prĤhledná váza
 voda
 transparentní barva
(potravináĜská nebo
anilinová)
 jedlý olej
 sĤl
 papíry a pastely

 vodu slabČ obarvíme
a nalijeme cca do ¾
válce
 na vodu nalijeme
vrstvu oleje (staþí 2-3
cm)
 necháme ustát, pak
zvolna vsypeme sĤl,
pozorujeme, jak
s sebou strhne olej až
ke dnu
 po chvíli sledujeme na
dnČ vznikající bubliny,
které unikají vzhĤru
 své pozorování dČti
nakreslí

 na výrobu trvanlivČjší
verze: užší prĤhledné
skleniþky s uzávČrem
(od oliv, PET 0,3l)

36

25
4-6
5´

BAREVNÉ VÁLCE

Pedagogické cíle:
 pozorovat rozdílné vlastnosti a chování dvou kapalin o nestejné váze
 sledovat dČní v kapalinách, vnímat estetické impulsy
 kreslit bubliny – kruhové tvary

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

varianty





pĜi plnČní válce musíme
nechat místo na sĤl, aby
voda s olejem nepĜetekla
sĤl u dna se rozpustí, olej
se uvolní, a proto bubliny
oleje stoupají vzhĤru
k hladinČ
dČtem mĤžeme dát
uzavĜenou sklenici
s barevnou vodou a
svČtlým olejem – po
pĜevrácení sledují, jak
olejové bublinky stoupají
vzhĤru a kapaliny se
oddČlí – tato hra je
uklidĖující

Pedagogické cíle:
 opticky vytvoĜit pomocí základních barev nové barvy
 vnímat úþinek svČtla, sledovat pokus pĜi prosvČtlení, ozáĜení sluníþkem
 svá pozorování ovČĜit vlastními pokusy s barvami – uþit se míchat nové barvy

pomĤcky
 dvojice þirých
nádob, které lze
do sebe vložit,
napĜ. 2 odmČrky,
nebo váza
a sklenice, 3l
sklenice a PET
lahev
 transparentní
barvy
(potravináĜské
apod.) – žlutá,
modrá, þervená
 barvy a špachtle
pro dČti

zadání, dílþí úkoly






rozmícháme slabČ
zbarvené tekutiny
do širší nádoby
vlijeme napĜ. žlutou
a do užší þervenou
výše hladin by mČly
být rozdílné, dČti vidí
jak pĤvodní barvy,
tak zároveĖ pozorují
jejich optické
slouþení
svá pozorování si
dČti vyzkoušejí
i vlastní akcí –
míchají dvČ barvy na
destiþce þi papíru

varianty







nasvítíme nádoby (umístíme na
sluníþko)
nádoby, které do sebe nejdou
vsunout, mĤžeme jen postavit
za sebou
nepoužívat krycí barvy ani tuše
– neprosvítají
obarvené vody je potĜeba malé
množství
necháme dČti hádat, co se
stane po vytažení nádob
obdobnČ lze pĜes 1 nádobu
nalepit pruh prĤsvitného
barevného celofánu (þást barvu
pĜekrývá a þást je mimo ni)
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hmat, jemná motorika
pracovní výchova
rozvíjení vyjadĜování

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
1 den, 5´

rozvíjení poznání
pracovní a výtvarná výchova
spolupráce ve skupinČ

TAJEMSTVÍ – 3x jinak

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

poznámky, varianty

 vČtší nádoba
zakrytá látkou
 hodnČ gelových
kuliþek na
dekoraci kvČtin,
namoþit den
pĜedem, ideální
vrstva 7-10 cm
po nabobtnání
 jeden drobný
tvrdý pĜedmČt
(knoflík, prstýnek
apod.)

 dČti postupnČ sahají pod
látku do gelu a hledají,
„co tam nepatĜí“
 když dítČ pĜedmČt najde,
mĤže jej skrytý v dlani
vyndat, ukázat uþitelce a
opČt jej vrátit, nebo napĜ.
nakreslit
 vyhodnocujeme s dČtmi
jejich pocity, prožitky ze
hry

 ne každé dítČ je ochotno do
neznáma sáhnout, gel není
všem pĜíjemný
 nČkteré dČti si naopak
s gelem rády hrají, líbí se
jim i na pohled
 gel je možné nechat
vyschnout a použít
opakovanČ

38

suchá verze:
 do krabice vsypeme
korálky nebo sklíþka,
a protože byla bouĜka,
zasypala vše kroupami
 dČti hledají sklíþka mezi
kroupami pouze hmatem

skupiny
5-6
30´

OBRÁZEK NA OKNċ

Pedagogické cíle:
 pĜekonávat vlastní pochyby a obavy z neznámého, hovoĜit o svých pocitech
 vnímat povrch materiálu, hmatem (bez oþní kontroly) vyhledat zasypaný
pĜedmČt
 u „suché“ verze – uþit se užívat záznamový arch, rozvíjet trpČlivost

 korálky (sklíþka
nebo drahokamy)
 velké
potravináĜské
kroupy – 2 kg
 nádoba

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

 do prĤhledné sklenice
vsypeme granulát UH spolu
s 20-30 drobnými pĜedmČty
(sponka, gumiþka, rolniþka,
zápalka,..) a sklenici
uzavĜeme
 pĜevracením a pĜesýpáním
dítČ jednotlivé drobnosti
vyhledává

Pedagogické cíle:
 uþit se spolupracovat pĜi skupinové výtvarné práci
 zdokonalovat techniku stĜíhání – na netradiþním materiálu
 aktivnČ se spolupodílet na výzdobČ prostĜedí
 vnímat estetický úþinek svČtla, prosvítání, ozáĜení sluníþkem

pomĤcky
 jednobarevné
igelity – staþí
igelitové tašky
rĤzných barev
(ne mikroten)
 podle zdatnosti
dČtí
nĤžky, nebo
pĜedem tvary
nastĜíháme
 houbiþky, voda

zadání, dílþí úkoly
dČti stĜíhají z igelitu potĜebné
tvary (þtverce, proužky,
obdélníþky)
 z vystĜíhaných tvarĤ sestavují
obrázky buć dle zadání, nebo
podle vlastní fantazie (zámek
- hrad, postavy, mČsto,
pohádková Ĝíše, mozaika,
mandala,…)
 sestavu lepí na sklo (na okno,
na sklo ve dveĜích) tak, že
sklo namoþí houbiþkou a dílek
pouze pĜiloží a uhladí
 dílky mohou lepit i þásteþnČ
pĜes sebe
 obrázek na skle drží dobĜe
a dlouho (více než mČsíc)
 dílky lze lehce sundat


poznámky







významný je výbČr
materiálu – mĤže být
neprĤsvitný nebo
prĤsvitný – tím je
výraznČ ovlivnČn
celkový výsledek
nČkteré igelity jsou
z rubu bílé =
neprosvítají
tašky mohou být
použité, ale ne pĜíliš
pomaþkané
je nutno zvážit, zda
dČti zvládnou stĜíhání
igelitu
obdobnČ zdobíme
dlaždiþky þi jiný hladký
povrch
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pracovní výchova, jemná motorika
rozvíjení poznání
výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
30´

rozvíjení poznání
pohyb

LOUPANÝ KARTON

zadání, dílþí úkoly

Pedagogické cíle:
 rozlišovat barvy (i doplĖkové), vyhledávat a pĜiĜazovat barvy z okolí, z pĜírody
 pohybovat se v pĜírodČ – zvládat pĜechod terénních pĜekážek
 trénovat bČh, þlunkový bČh, spolupráci ve družstvu
 hrát spoleþenskou hru, zvládat poþet do…, dodržovat pravidla hry

poznámky, varianty
pomĤcky

 kousky
naĜezaného
kartonu (napĜ. A5)
 Ĝezák pro uþitelku
– k proĜíznutí
jedné horní vrstvy
tak, aby vznikl
„rámeþek“
 kousky houbiþek
(na nádobí)
 voda v miskách
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vnitĜní þást okénka navlhþíme
houbiþkou tak, aby byl karton
mokrý po celé ploše okénka, ale
ne na rámeþku
chvíli poþkáme a zkusíme
okénko odloupnout (vlivem
vlhkosti se lepidlo pustí),
podle kvality kartonu je nČkdy
nutno pĜidat trochu vody, ještČ
chvíli poþkat, pĜípadnČ doþistit
kousky po odtržení
vznikne hladký rámeþek
s vroubkovaným vnitĜním
okénkem, necháme jej uschnout
na okénko lepíme výtvory dČtí,
pĜírodniny, apod.

25
3-6
60´

BAREVNÉ TÁCKY

Pedagogické cíle:
 nauþit se techniku namáþení kartonu vodou, loupání 1 vrstvy papíru
 poznávat vlastnosti papíru, jeho strukturu, vrstvení, recyklaci
 využívat odpadový materiál k dalšímu výtvarnému zpracování

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy





potĜebujeme
tĜívrstvý karton,
který má
prostĜední vrstvu
vlnitou
výtvarné využití
loupaného
kartonu je velmi
široké, námČty na
výtvarné práce
jsou souþástí
školení Ekoateliér, lektorkou
v KV kraji je
J.Horová

 papírové podklady, 
na které naneseme
barvy (6-12), pro
léto napĜ. papírové 
tácky a barvy duhy
(mĤžeme nachystat
s dČtmi)
 stejnými odstíny
barev pomalujeme
kolíþky na prádlo

 na výseþe mĤžeme
nakreslit i poþet

teþek 1-4 (1-6)
 vyrobíme si
spoleþenskou hru =
terþe s 6 barvami +
kostiþku s barvami

zadání, dílþí úkoly

varianty

dítČ na každou výseþ pĜinese
cokoli ze tĜídy se stejnou
barvou (odstínem)
venku dČti ve skupinkách
pĜinášejí na své terþe kousky
pĜírodnin, které odpovídají
barvám výseþí (vedeme je
k šetrnému odebírání malých
vzorkĤ)



máme-li terþe s teþkami, musí
dítČ nasbírat tolik kolíþkĤ, kolik
je u které barvy teþek
spoleþenská hra – hodí
kostkou, a pokud má na terþi
volno, pĜidá kolíþek dané
barvy, má-li již výseþ
obsazenu, nehraje




þlunkový bČh – dítČ
bČhá pro kolíþky ke
vzdálené metČ a po
jednom je nosí na
svĤj terþ =
pĜicvakne je na
okraj + musí si
pamatovat, kterou
barvu již má a která
mu ještČ chybí
obdobnČ ve
dvojicích,
v družstvech
kolíþky pro všechna
družstva mohou být
na spoleþném
místČ
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pracovní výchova
výtvarná výchova
sociální vztahy

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
5-6
2-3 dny

rozvíjení poznání
výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

MALOVÁNÍ 3D

ROZTOýENÁ BARVA

Pedagogické cíle:
 zpracovat pĜipravený materiál malbou, kombinovat druhy barev
 malovat na oblý a nerovný pĜedmČt, využít zkušenosti z malby na plocho
 vyrobit svou prací dárek pro blízkou osobu (rodiþe, sourozence, kamaráda,..)

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

Pedagogické cíle:
 uþit se používat kapátko, štČtec
 hrát si s barvami pomocí technického zaĜízení
 pĜijmout náhodný výsledek
 pokusit se výstup výtvarnČ doplnit

varianty
pomĤcky

 kameny – nejlépe
ploché oblázky
 akrylátová bílá
 krycí barvy a štČtce
 lihový fix - þerný
 lak na vlasy, nebo
jiný ve spreji
 špachtle napaĜíme
v horké vodČ –
zmČknou, vtlaþíme
je do 1/4litrového
hrnku a necháme
uschnout
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mramorovací barvy 
miska s vodou
špejle

pĜedmČty
mĜížka na odkapání

na kameny dČti nanesou
bílý podklad – „okénko“,
necháme uschnout
na bílý podklad pak malují
– kvČtinu, brouþka, rybu,…
po zaschnutí vytvoĜí fixem
kontury a detaily
.
náramek ze špachtle dČti
libovolnČ pomalují
výsledek pĜelakujeme

jednotlivČ
3-6
10´







místo na kameny
mĤžeme malovat i na
lahviþky, kvČtináþky,
apod.
celý výrobek (kámen)
pĜestĜíkáme nebo
pĜetĜeme lakem
pĜidáme-li do barev
herkules, není nutno
výrobek pĜelakovávat

 dČtský hrnþíĜský
kruh nebo rotující
talíĜ (destiþka
s motĤrkem)
 krabice
 þtvrtky
 tužky, CD, nĤžky
 syté tekuté barvy
(barevné krycí tuše)
 kapátka, štČtce
 na dotvoĜení špejle,
fixy, papíry apod.

zadání, dílþí úkoly







na hladinu vody nakapeme 
nČkolik barev, lehce je
špejlí promícháme
pĜedmČt potopíme do barvy
lícem dolĤ, aby se obalil
vrchní barevnou vrstvou,
pak hned z misky vyndáme

dČti si na þtvrtku obkreslí
kruh (napĜ. podle CD) a
vystĜihnou
vzniklé koleþko dají na talíĜ,
roztoþí a kapátkem þi
štČtcem kapou barvy, které
se rozprskávají a vytváĜí
kresbu tenkých þárek
pak motĤrek zastaví a zjistí
výsledek
je-li barvy málo, lze
pokraþovat
po uschnutí dále zpracují
(kvČtiny, lízátka,…)

technické poznámky







motĤrek umístíme do
vyšší krabice, protože
barvy vlivem
odstĜedivé síly prskají
a odletují
kruh papíru zlehka
pĜilepíme kousíþkem
lepící gumy na stĜed
talíĜe
hutné barvy se málo
rozstĜikují, Ĝídké barvy
jsou ve výsledku mdlé
dČti þinnost velmi baví,
vyrábČjí 5-10 kusĤ

mramorovat mĤžeme
nejen vyfouklé vajíþko,
ale i knoflík z moduritu,
kolíþek, kamínek atd.
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rozvíjení poznání
výtvarná výchova
pracovní dovednosti

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
5-6
5´

rozvíjení poznání
pohyb, hrubá motorika
pracovní dovednosti

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

DUHA

Pedagogické cíle:
 vyhledávat barvy duhy vzniklé rozkladem svČtla
 navazovat na své zkušenosti s poþasím, uþit se je propojovat s novými
poznatky
 zabývat se výtvarným ztvárnČním duhy, posloupností barev

pomĤcky
 lesklé pĜedmČty
(zrcadlo, CD, sklo,
kádinka, voda)
 nejlépe sluneþné
poþasí
 stará CD, nĤžky
 kostka nebo koule,
tavná pistole

VODA VENKU

Pedagogické cíle:
 experimentovat s vodou, pĜenášet vodu rĤznými zpĤsoby
 posilovat svaly ruky, stĜíkat vodu do dálky, na cíl, stĜíkáním vody vytváĜet
obrazce
 pomocí hry poznávat vlastnosti vody – teplotu, vysychání, tlak, sílu

zadání, dílþí úkoly, varianty

pomĤcky

 za sluneþného poþasí zkoušíme vyrobit duhu rĤznými
zpĤsoby – odleskem paprsku pĜes CD, rozkladem
kapiþky vody na zrcadle, pĜes hladinu vody, pouštíme
prasátka – musíme nasvítit pod správným úhlem
 CD nastĜíháme na kousky zahradními nĤžkami
 kousky CD používáme k dekoraci, nalepíme na kouli
nebo kostiþku apod.

 voda, rĤzné
nádoby, houby,
lahviþky, hadry
 PET lahviþky, které
mají do víþek
vyvrtané dírky
Ø cca 1 mm

zadání, dílþí úkoly






Na duhovou káþu
 þtvrtky, špejle,
pravítko, pastelky (fixy,
barvy)
Duha
 suché kĜídy, barvy,
rĤzný materiál
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kruh rozdČlíme na 6 výseþí, každou si dČti vybarví
barvami duhy, do stĜedu zapíchnou špejli a káþu
rychle roztoþí – co se stane?
(nutno dodržet poĜadí barev: þervená, oranžová,
žlutá, zelená, modrá, fialová – rychlým roztoþením se
barvy opticky smíchají a oko je vnímá jako „bílou“)

25
4-6
15´




dČti pĜenáší vodu
v nádobách, sáþcích,
pomocí hadru,
houbiþek, lžic
a nabČraþek, injekcí
plní lahviþky, šroubují
víþka, cviþí s lahviþkami
jako s þinkami
stĜíkáme vodu
z lahviþek na cíl
(do kĜoví, na kanál),
do dálky atd.
hrajeme stĜíkací bitvu
pomocí stĜíkání vytvoĜí
na zemi þáru, koleþko,
sluníþko, srdíþko, aj.

poznámky






pozor na bezpeþnost
povrchu - zajistit, aby dČti
neuklouzly
cviþení s „þinkami“
výraznČ procviþuje drobné
svaly ruky, pĤllitrové
lahviþky plníme jen 1–2 dcl,
navíc pĜelévání vody dále
zatČžuje svaly v akci
pĜi bitvČ míĜit na nohy
a zadeþek
není snadné v potĜebném
okamžiku uvolnit stisk,
aby se kresba ornamentu
ukonþila

dČti nakreslí duhu kĜídami, jednotlivé barvy rozetĜou
oblouk duhy lze malovat, kreslit, využít pro
grafomotoriku, sestavovat z víþek, z krepového
papíru, papírových kvČtin, fixĤ, hraþek, bonbónĤ,…
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rozvíjení poznání
výtvarné þinnosti
pracovní dovednosti

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

skupiny
4-6
10´

rozvíjení poznání
výtvarné þinnosti
pracovní dovednosti

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

MRAMOROVÉ MLÉKO

PRÁŠEK NA PEýENÍ

Pedagogické cíle:
 experimentovat s potravinami a barvami
 pozorovat zmČny zpĤsobené pĜidáním chemické látky

pomĤcky

 misky
 mléko
 sypké potravináĜské
barvy
 jar

 pro pokus ve vodČ:
voda + koĜení na
hladinu (mletý pepĜ, 
paprika, majoránka
nebo drcený þaj)
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zadání, dílþí úkoly
do misky nalijeme
mléko a na jeho
povrch dČti nasypou
potravináĜská barviva
rĤzných barev
pĜikápneme trochu
saponátu do stĜedu
misky
sledujeme dČní
v misce

Pedagogické cíle:
 experimentovat s potravinami a barvami
 pozorovat zmČny zpĤsobené pĜidáním chemické látky

vysvČtlení





skupiny
4-6
10´

na povrchu každé kapaliny
pĤsobí povrchové napČtí,
které saponátem narušíme
barvivo se rozestoupí
k okrajĤm misky dĤsledkem
snížení povrchového napČtí
oddČlením tukĤ vzniknou
v mléce proudy, které
promísí barvy jako mramor
na pokus má vliv teplota
a tuþnost mléka

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly


 misky
 prášek do peþiva
 sypké potravináĜské

barvy
 ocet a kapátka (nebo
ocet v PET lahviþce
s dírkou ve víþku)

 papír

nČkolik sáþkĤ s práškem do
peþiva obarvíme rĤznými
sypkými barvami
do misky nebo na tácek
nasypeme tyto obarvené
prášky vedle sebe do vrstviþky
dČti kapou ocet na prášek
a pozorují kypČní a zmČnu
sytosti barev

poznámky





Sopka, Hrneþku vaĜ:
 tácek
 modelína
 sypké barvy
 prášek do peþiva
 ocet





z modelíny dČti vymodelují
sopku, nebo hrneþek
do nČj vsypou obarvený
prášek
zakapou octem

sypké barvy jsou
v prášku obtížnČ
poznatelné (témČĜ
nejsou vidČt)
na vyšumČnou
barvu mĤžeme
položit kousek
papíru a bubliny si
otisknout
namísto octa
mĤžeme použít
vodu, ale reakce
je daleko slabší
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rozvíjení poznání
výtvarné vnímání pĜírody

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
5´

pohybová zdatnost, vytrvalost
orientace v prostoru
pamČĢ, taktika

JAKÉ JSOU MRAKY


 výtvarné okénko =
pro každé dítČ
(þtvrtka papíru
s vystiženým

stĜedem)
 dalekohledy
 podložky na sezení, 
deky apod.
 vyrobené brýle
s foliemi
 pro pokus o

výtvarné ztvárnČní:
vata, alobal, tužky,..
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zadání, dílþí úkoly
pĜi vhodném poþasí sledují
dČti mraky – jejich barvu,
strukturu, tvary
dČti hledají, þemu se
marky podobají, co jim
pĜipomínají
mohou si pomoci
výtvarným okénkem, které
odcloní rušící okolí – lépe
se jim vybírá zajímavý
detail
mraky mĤžeme také
fotografovat nebo vybírat
z fotografií na internetu

25
5-6
60´

ORIENTAýNÍ BċH

Pedagogické cíle:
 pozorovat letní mraky, dívat se pĜes folie (brýle)
 hovoĜit o mracích, rozvíjet znalosti o kolobČhu vody
 vyhledávat jejich tvary, pokusit se o pĜirovnání, þemu se podobají
 uþit se používat výtvarné okénko

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

obmČny







kresba tužkou na téma
„jak si mraky hrály taky“
výtvarné okénko
používáme i na jiné
objekty v pĜírodČ, na
plakátČ, v abstraktní
formČ
dČti se pokusí
vymodelovat mraky
z tvárného materiálu
(alobal, mČkký
hedvábný papír, apod.)
vyrobíme si kouzelné
brýle s foliemi

Pedagogické cíle:
 zvyšovat pohybovou zdatnost, prodlužovat výdrž pĜi dynamickém bČhu
 zpĜesĖovat orientaci na školní zahradČ
 trénovat pamČĢ a taktiku
 uþit se pracovat s plánkem – orientovat se v zákresu mapky zahrady

pomĤcky
 20-30 papírových
znaþek na
jednotlivá
stanovištČ
 ke každé znaþce
fix na provázku
(rĤzné barvy fixĤ)
 kartiþky pro dČti
s výbČrem 5
užitých znaþek
(kartiþky nejsou
stejné, protože
každá obsahuje
jiné znaþky)
 seznam dČtí
 stopky
 dle uvážení:
plánky zahrady

zadání, dílþí úkoly
na zahradČ jsou rĤzná
místa se znaþkami – každé
dítČ musí najít svoje znaþky
a fixem je zakroužkovat
 dČti startují v nČkolika
skupinách v pĜesném
intervalu (napĜ. po 3
minutách)
 dČti bČhají „na slepo“ po
zahradČ a hledají obrázky,
zároveĖ si všímají, kde
bČhají ostatní – taktizují,
musí si pamatovat, kde již
byly
 kdo našel všech 5 znaþek,
bČží do cíle = k uþitelce,
která mČĜí þas
 na plánku zahrady pak dČti
spolu s uþitelkou zakreslují,
kde byly kontroly umístČny


poznámky, varianty








užíváme pouze vnitĜní
þást pozemku, brány
jsou zavĜené
podle dostupnosti na
místa se znaþkami
umístit místo fixĤ
stojany s kleštČmi pro
orientaþní bČh
zahradu rozdČlíme na
pČt zón a pĜi pĜípravČ
kartiþek pro dČti
natiskneme z každé
zóny jeden obrázek
(vyrovnané podmínky)
zvítČzit mĤže
i pomalejší, ale
pĜesnČjší dítČ
pĜed startem mohou
dČti dostat mapu
zahrady se zákresem
umístČní kontrol
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PODZIM
rozvíjení poznání
matematická výchova – orientace na ploše
rozvoj logického myšlení

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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Obsah
LETNÍ BINGO

Pátrání v lese ..........................................................................................53
Pedagogické cíle:
 opakovat znalosti o daném tématu, vystihnout typické atributy léta
 podílet se na pĜípravČ vzdČlávací pomĤcky – kresba symbolĤ
 ujasnit si uspoĜádání prvkĤ v rovinČ – horizontálnČ, vertikálnČ, diagonálnČ
 jazykový rozvoj: opsat symbol formou hádanky, doplĖovat rýmy, urþit 1.hlásku
pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

 papíry A4

s nakopírovanou
mĜížkou 3x3 políþka
 fixy nebo pastelky
 žetonky na
zakrývání

(napĜ. z kartonu
nebo PET víþka)
 pĜipravené
rýmovaþky
 odmČny


spoleþnČ jmenujeme
atributy léta, 9 z nich
vybereme a ty si dČti
pomocí symbolĤ
zakreslí do své karty
hra: žetonkem dČti
zakrývají jmenovaná
pole, pokud nČkdo
zakryje 3 prvky
rovnČ, svisle þi
úhlopĜíþnČ – volá
BINGO a vyhrává
odmČnu
hra mĤže
pokraþovat, dokud
všichni nezahlásí
BINGO

poznámky, varianty




vybídneme dČti k tomu, aby
kreslily do políþek „na
pĜeskáþku“ = docílíme tím
rĤzného uspoĜádání
mĤžeme obrázky nakreslit
vedle karty, celou pĜedlohu
nakopírovat a dČti obrázky
nekreslí, ale vystĜihují
a nalepují

obmČny:
 hádanky tvoĜíme opisem
(vymýšlí uþitelka i dČti)
 obrázky podle 1. hlásky
 dČti doplĖují rýmy v 1. pádČ
jednotného þísla
 doplĖují rýmy skloĖováním
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rozvíjení poznání, pamČĢ
spolupráce
pohyb

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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PÁTRÁNÍ V LESE

Pedagogické cíle:
 rozvíjet znalosti o lesním prostĜedí, orientovat se v nČm
 prohlubovat proekologické vnímání a jednání dČtí
 zdokonalovat obratnost pĜi pĜekonávání pĜekážek v terénu
 trénovat úmyslné zapamatování

52

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 nČkolik
pĜírodních
pĜedmČtĤ, které
jsou v lokalitČ
snadno dostupné
(šiška, kamínek,
list, kaštan,
šípek, vČtviþka,
stéblo)
 šátek
 sáþek na sbírání

 pĜedmČty poskládáme
na podložku
a zakryjeme šátkem
 na chvíli odkryjeme
šátek a dČti mají za úkol
si co nejvíce pĜedmČtĤ
zapamatovat
 po zakrytí jdou dČti do
okolí nasbírat ke
každému pĜedmČtu
dvojici (stejný nebo co
nejpodobnČjší objekt)
 mohou pracovat sólo
nebo ve dvojicích
 po uplynutí þasu
s dČtmi kontrolujeme,
jestli našly správnou
dvojici

 vytahujeme jeden objekt po
druhém a u každého se
ptáme, þím je dĤležitý pro les
a jak s lesem souvisí
 doplníme nČjakou zajímavost
(cílem aktivity není podat
výklad, jen zmínit, co jsme to
vlastnČ našli)
 necháme dČti sdílet dojmy:
„Co mČ pĜi pátrání pĜekvapilo,
zaujalo? Bylo pro mČ obtížné
pĜedmČty najít? Pozoroval jsem
nČjaký rozdíl mezi tím, jak se mi
hledal první pĜedmČt a jak desátý?
V þem byl ten rozdíl?“

 pro zvýšení vnímavosti dČtí
k pĜírodním detailĤm þasto
svá pozorování v pĜírodČ
fotografujeme
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rozvíjení poznání
pracovní dovednosti

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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LISTY
Pedagogické cíle:
 rozlišovat listy podle jejich vzhledu
 manipulovat s listy, využít je k výtvarnému zpracování

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

další možnosti

 rĤzné druhy listĤ
 kolíþky na prádlo,
kleštČ na okurky,
pinzety
 provázek
 vosk (parafín)
a peþící papír
 drátek

 dČti hází listy do vzduchu,
pouští z mostu do vody
 vytrhávají z kaštanových listĤ
hmotu mezi žilkami, až zbude
„rybí kostra“
 do listĤ balí kamínky apod.
 propichují listy jehliþím nebo
Ĝapíkem
 váží listy do Ĝetízku
 svazují kytice, dekorace,
navlékají housenky apod.
 listy tĜídí podle jejich tvarĤ,
mĤžeme ztížit používáním
kolíþkĤ na prádlo nebo
kleštČmi þi pinzetami
 z voskovaných listĤ vyrábí
girlandy – lze povČsit i ven
 pĜiĜazují listy k siluetám
stromĤ, k plodĤm

 þerstvé listy nesušit,
ale na chviliþku
namoþit do tekutého
vosku, pak nechat
uschnout na papíru na
peþení – zĤstanou
barevné, potažené
voskem
 jednotlivé listy nebo
otisky listĤ (rĤzné
druhy i rĤzné barvy)
použijeme na cviþení,
nebo jako znaþky,…
 pro dekoraci smotáme
pĜehnuté listy javorĤ
do rĤžiþek, vážeme je
drátkem (jen pro
uþitelku)

Ke cviþení:
Listy vzduchem létají,
pochytat se nedají,
jeden smČr jim nestaþí,
dokola se otáþí,
a když vítr pĜestane,
všude ticho nastane.

bČh rĤznými smČry

otáþet se na místČ
pomalu pĜejít do lehu
dČti leží a odpoþívají

Fiþí tam
Fouká tam, fiþí tam,
všechno letí bĤhvíkam!
Vítr listy sbírá, ani nevybírá:
lipový, vrbový, žlutý, hnČdý, rĤžový.
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55

rozvíjení poznání
spolupráce
hmatové vnímání

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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výtvarná výchova

RUCE MÍSTO OýÍ

 pro každého
neprĤhledný sáþek
na pĜírodniny
(osvČdþil se
papírový nebo
látkový)
 tácky na vystavení
pĜírodnin (nebo
plata od vajíþek,
košíþky apod.)
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zadání, dílþí úkoly
 dČti se rozdČlí do dvojic,
kdy jeden druhému budou
chystat pĜekvapení
 dČti si cestou nasbírají
nČkolik pĜírodních vzorkĤ a
ukládají si je do sáþku tak,
aby je druhý þlen dvojice
nevidČl
 poté si dvojice sednou
k sobČ, jeden si zaváže
nebo zavĜe oþi a snaží se
poznat pĜedmČty, které mu
kamarád postupnČ podává
 role se vymČní

25
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PODZIMNÍ LISTY

Pedagogické cíle:
 rozvíjet znalosti o okolním prostĜedí, orientovat se v nČm
 uþit se cílenČ pĜipravit hru pro druhého
 rozlišovat hmatem pĜírodniny

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 uþit se pracovat s barvou, nanášet ji na listy a otiskovat, pozorovat rĤzné
druhy a kvality otiskĤ (od barevných skvrn až k jemnému žilkování)
 se zámČrem otiskovat listy do sestav, obrazcĤ apod.
 využít podklad s otisky listĤ k dalšímu výtvarnému dotvoĜení
varianty

 malým dČtem mĤže
celou hru nachystat
uþitelka
 nechtČjí-li dČti mít
zavázané oþi, mohou
pĜírodninu osahávat
v krabici, pod ruþníkem
apod.
 obdobnČ hmatem
rozlišujeme i hraþky,
ovoce aj.
 vystavíme si nasbírané
pĜírodniny, snažíme se
o estetické uspoĜádání

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

další námČty

 listy
 temperové barvy
 štČtce nebo
houbiþky
 fixy
 lepidlo
 laminovací folie
 starší látka

 nalepený list dítČ dotvoĜí
kresbou fixem na obrázek
 z otiskĤ listĤ vytvoĜíme
prostírání – pro zachování je
zalaminujeme
 z malých listĤ (nebo otiskĤ) si
vyrobí pexeso þi domino
 velký potiskaný papír použijeme
jako ubrus, nebo tiskat na látku
 potiskanou þtvrtku stoþíme do
válce a dotvoĜíme jako válcovou
loutku podzimníþka
 do modelíny zapíchají dČti
vČtviþky jako strom a ty polepí
listy - kreslenými, stĜíhanými
z barevných papírĤ,…

 dekorace z listĤ –
polepí karton jako
mandalu
 lepí listy na siluetu
stromu, kterou
vytvoĜíme malbou
nebo pĜipevnČním
vČtviþek
 listy v mlze =
nalepíme listy na
karton, celou práci
pĜekryjeme
papírovým
rámeþkem, kde
okénko je vyplnČno
pauzovacím papírem
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VċTRNÝ PěÍBċH
pro semináĜ napsala J.Niklasová
Blížil se konec teplého léta a dČti se pomalu chystaly do školy. JeštČ se jim
nechtČlo louþit se s prázdninami, koupáním a sluníþkem. Jenže náhle, kde se vzal, tu
se vzal, pĜihnal se podzimní vítr a hned se zaþal pĜedvádČt, nikdo jej nemohl
pĜehlédnout. Malé vlnky mČnil na velké, pleskal vlnami o hladinu, ochlazoval vodu,
vyhánČl lidi z lehátek koupališĢ. Studenými prsty vystrkával léto. „Jen si bČž pryþ, teć
jsem tady pánem já!“
ProbČhl mČstem, zvíĜil prach na ulicích, zabouchl otevĜená okna i dveĜe.
PĜinesl s sebou chlad a nepokoj. Byl všude slyšet, provázel ho pískot vČtrných
píšĢalek.
Léto odešlo. Slunce se schovalo za mraky, ochladilo se, a podzimní vítr svištČl
krajinou stále rozpustileji. Až jednou se pĜi svém ĜádČní zaposlouchal do Ĝeþi lidí.
„Jak je ten podzim ošklivý“, Ĝíkali lidé. „Protivný, protivný vítr! PĜivál jen smutek.“
Vítr se na chvíli ztišil. „Já pĜece nejsem ošklivý, jsem jenom bouĜlivý, trochu
divoký a chci, aby o mČ všichni vČdČli. Nechci ale, aby se na mČ zlobili. Proþ by mČ
nemČli mít rádi? Dokážu všem, že umím být milý a že i podzim mĤže být velmi
krásný.“ Vítr se zamyslel a po chvíli se rozbČhl znovu po krajinČ.
Od té doby bylo vše jinak. Ráno nejdĜíve rozfoukal ranní mlhu, aby zesláblé
sluníþko mohlo snáze vykouknout a potČšit svými teplými paprsky vše živé.
Rozhoupal jablíþka a hrušky na stromech, až se všechny pustily vČtviþek a padly do
mČkké trávy, kde je lidé mohli jen sesbírat. Prohnal se korunami kaštanĤ, zatĜásl
všemi vČtvemi a vČtviþkami, až se kaštánky uvolnily ze svých pichlavých postýlek.
PotČšil tím všechny dČti. ProhánČl na obloze mraky a vytahoval papírové draky až
k nim. Houpal je ve výšce ke spokojenosti všech klukĤ a holþiþek.
A potom se dal do zdobení. Barvil s podzimem listy stromĤ, naþechrával jejich
koruny tak, aby jimi mohly dobĜe procházet paprsky sluníþka a tČšit lidi záĜivou
žlutou, þervenou a oranžovou. Rozfoukával listy, zdobil jimi každý kousek trávníku a
cestiþek. Pomáhal sluníþku natírat šípky pČknČ naþerveno. Jako vzácnou krajkou
zdobil trávu i keĜe lesklými pavuþinkami.
Bylo krásné ho pozorovat. Podzim už nebyl smutný ani protivný. Lidé se
zastavovali a obdivovali, co vítr s podzimem dokázal za zázraky. A vítr byl rád. Jen
obþas popadl nČkomu þepici z hlavy a poponesl ji o kousek dál. Jen tak malinko,
sobČ, a taky lidem pro radost, aby se mČli þemu smát!

literární výchova
jazyková výchova
sociální výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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VċTRNÝ PěÍBċH
Pedagogické cíle:
 sledovat obsah autorského textu, rozvíjet pozornost, úmyslné zapamatování
 rozhovorem si uvČdomovat rozdílné vnímání téže situace, pohled z jiného úhlu
 pĜevést poznatek, že každý máme jiný názor i do své vlastní praxe, zkusit si
vzpomenout na obdobnou situaci
 rozvíjet slovní zásobu – vyhledávání pĜívlastkĤ pro vítr: „Jaký mĤže být vítr?“
pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 text
 piktogramy pro
pocity – ve dvou
barvách
 pĜedmČty nebo
obrázky
z pĜíbČhu
 šátky apod.
 výtvarné potĜeby

 uþitelka dČtem pĜeþte text
 chceme-li pracovat s formou
pĜedvídání, tak þteme text po
þástech a necháme dČti
vymýšlet pokraþování
 vlastní práce s textem – nová
slova, rozbor dČjĤ, vČtrné
aktivity z pohledu vČtru versus
lidí, pojmenování nálad,
hledání východisek,…
 pohybové etudy, kdy dČti
vyjadĜují vítr napĜ. s pomocí
šátkĤ
 hry s dechem – na vítr
 „Jaký mĤže být vítr?“ – dČti
hledají synonyma pro rĤzné
povahy a charakteristiky

 obrázky z pĜíbČhu
oznaþujeme pomocí
piktogramĤ za vítr a za
lidi – vizualizace dvou
úhlĤ pohledu
 jak vítr lidem pomáhá?
dČti þerpají ze svých
poznatkĤ, jmenují
známé situace
(elektrárna, mlýn,
plachetnice, padání
ovoce, suší prádlo,…)
 obdobnČ: jak vítr
škodí?
 hry se vzduchem
a vČtrem
 výtvarné zpracování

Vítr Škudibítr (písniþka Pavla Jurkoviþe ze ZpČvníku pro mateĜské školy vhodná
k pohybové improvizaci)
Fí a hĤ a hvízd a cák,
já jsem vítr severák.
Není vítr jako vítr,
já jsem vítr Škudibítr,
už je tomu tak.
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Fí a hĤ a hvízd a ryc,
letím rovnou do ulic.
Není vítr jako vítr,
já jsem vítr Škudibítr,
kdo je tady víc?
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rozvíjení poznání
spolupráce
smysly

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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rozvíjení poznání
spolupráce
pohyb

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

FOUKÁME JAKO VÍTR
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VE VZDUCHU

Pedagogické cíle:
 zpĜesĖovat smyslové vnímání zapojením senzorĤ dotyku a tepla v lidské kĤži
 rozvíjet povČdomí o vzduchu a jeho proudČní
 cílenČ zadržet dech, výdech smČrovat na cíl, uþit se hospodaĜit s dechem

Pedagogické cíle:
 pomocí her si uvČdomovat, jak se pĜedmČty ve vzduchu pohybují v souvislosti
s jejich váhou, dynamikou pohybu
 vnímat vliv vČtru na házené pĜedmČty

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

výroba foukátka

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

vliv vČtru

 proužky krepového
papíru
 peĜíþka
 polystyrénové
kuliþky, bambulky
 pingpongové míþky
 dĜevČné kostky na
vytvoĜení
pĜekážkové dráhy
 kelímky a brþka
 balónky, sáþky
 papírky

 dČti si vyhrnou rukávy
a odhalí pĜedloktí
 vyzkouší si, co cítí, když si
na ruku zblízka dýchnou,
nebo ji z vČtší vzdálenosti
pofoukají – pocit lépe
vnímají se zavĜenýma
oþima
 „proþ foukáme na
bolístku?“
 obdobnČ i na jiné þásti tČla,
pĜípadnČ jeden druhému
navzájem (vedeme dČti k
respektování nelibosti !!)
 foukají do peĜíþek, do
ocáskĤ, vyfukují papírky
z krabice, pinpongový
míþek mezi pĜekážkami
 nafukují balónky a sáþky
 hrají foukaný fotbal na stole
= 4 hráþi s kuliþkou
 pofukováním pĜemístí
útržek papíru po
naznaþené dráze na stole
 na vichĜici – dČti dechem
bourají vlastní stavbu
(napĜ. komín z kostek)

 do plastového kelímku
zespoda vyrazíme
dírku
 kratší þást brþka s
kloubem ještČ zkrátíme
a vstrþíme zespodu do
kelímku, okolo otvoru
jej mĤžeme upevnit
izolepou, modelínou
 do foukadla vložíme
lehounký pĜedmČt
(pírko, kuliþku, papírky,
apod.) a foukáme

 tČžký a lehký
pĜedmČt (kovová
matiþka, dĜevČná
kostiþka x pírko,
kousek brþka,
lístek, šáteþek)
 nafukovací balónky
 papírové vlaštovky
a rĤzná házedla
 klobouk, létací talíĜ

 dČti pouštČjí spoleþnČ
kostku a pírko
z vyvýšeného místa
(pódium, žebĜiny, schĤdky,
stĤl) a pozorují dráhu jejich
pádu a rychlost – co spadlo
dĜív
 pokusy opakují s dalšími
dvojicemi pĜedmČtĤ,
pokouší se o odhady
výsledkĤ, svá pozorování
zaznamenají (pĜedmČty
tĜídí, nebo zakreslují)
 hrají si s nafouknutým
balónkem – vyzkoušejí
rĤzné síly úderu (Ģukat,
pinkat, prudce házet)

 házejí venku vlaštovky
na cíl, pĜes síĢ urþitým
smČrem, do dálky
 pouštíme draky
 pozorují vČtrník za
rĤzné síly vČtru
 pozorujeme pĜírodu ve
vČtru, vlajku, smetí na
chodníku, víĜení
prachu
 hrají si venku s
nafukovacím míþem
 vyrobí a pouští vírník
 házejí si klobouk,
létací talíĜ – nauþit se
jinou techniku hodu
 bČhají s deskou papíru

 lahev, gáza,
gumiþka

 kostky
 sláma, vČtviþky
nebo špejle, cihliþky
nebo kamínky
apod.

 foukadlo jinak: drobné
lehké pĜedmČty
(polystyrénové kuliþky)
vsypeme do
zavaĜovací lahve, hrdlo
pĜevážeme gázou
a mezi nitČmi vstrþíme
brþko

Fouká (F.Synek)
Fí – fí fouká do klobouka.
Klobouk letí, chyĢte ho dČti!
(hra s kloboukem, þepicemi)

 tĜi prasátka =
postavíme tĜi domeþky
a dČti je zkouší
dechem zbourat

Vánek když nás pohladí, pohoda se usadí.
A když vichr zafiþí, pohoda se poniþí.
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hudební výchova
pohybová výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
0´

pracovní výchova
rozvíjení poznání

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

HRA S ýEPIýKOU

skupiny
5-6
5´

VÍRNÍK

Pedagogické cíle:
 procviþovat hru na tČlo, koordinovat chĤzi a pohyb s Ĝíkadlovou písniþkou
 stĜídat rĤzné druhy pohybu ve vztahu k hudební formČ ABC
 respektovat pravidla honiþky

Pedagogické cíle:
 rozvíjet zruþnost pĜi vystĜihování, skládání a sestavování
 seznámit se s dalším druhem pohybu pĜedmČtu

pomĤcky
pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

návazné ukonþení

 þepice nebo
klobouþek
 klubíþko
nebo míþek

 A) dČti chodí ve vázaném kruhu, dítČ
s þepiþkou chodí uprostĜed v protismČru
 B) dČti se zastaví a otoþí se do stĜedu +
ke zpČvu hrají na tČlo, dítČ uprostĜed
si þepiþku pĜidržuje a otáþí se poskoþným
krokem
 C) honiþka – komu prostĜední dítČ nasadí
þepiþku na hlavu, jde doprostĜed kruhu

 do þepiþky
vložíme klubíþko
nebo míþek –
jako dČĢátko
a po kruhu jej
posíláme
 zpíváme
ukolébavku

 nakopírované
pĜedlohy nebo
šablonky
k obkreslení
 nĤžky a fixy
 papír, lepidlo,
kolíþky

zadání, dílþí úkoly
dČti pozorují pĜírodní vírník v letu = javorovou nažku
vystĜihnou si vírník
ozdobí jej dle vlastní pĜedstavivosti
verze panáþek – zahnou trup na 1/3, ruce prostrþí nebo
pĜilepí zezadu, ohnou þepiþku, ruce a chodidla
 verze vloþka – slepí do trychtýĜového tvaru
 pouštíme vírníky z vysokého místa (nejlépe z balkonu,
nebo na schodišti)





http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/jednoduche-pokusy/co-umi-voda-a-vzduch
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pracovní výchova
zpracování odpadového materiálu
spolupráce s rodiþi

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

skupiny
5-6
15´

rozvíjení poznání
spolupráce ve dvojici
pracovní dovednosti

VċTRNÍK, MLÝN

 na vČtrník:
þtverec kartonu,
hĜebík, korálky,
dĜevČná tyþka,
kladivo, nĤžky,
fixy
 na mlýn:
2 PET lahve,
špejle, tavná
pistole,
modelína,
kamínky,
samolepicí folie
a barevné
izolepy

Pedagogické cíle:
 uþit se vázat uzlík na netradiþním materiálu
 uþit se spolupracovat ve dvojici – domlouvat se, podČlit se o práci

vČtrník

mlýn

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 výroba je známá: 4 nástĜihy
þtverce od rohĤ ke stĜedu, ve
špiþkách a ve stĜedu vyrazíme
dírky, špiþky ohneme ke
stĜedu
 na hĜebík dČti postupnČ
navléknou: 1 korálek, 4
špiþky, kousek brþka, stĜed
vČtrníku, 2-3 korálky
 to celé natluþou na tyþku
 papír barevný, lákavČjší je
z každé strany jiný = jednu
stranu pomalují, ozdobí
tiskanou dekorací apod.
 minivČtrníky z papíru =
špendlíkem upevní na brþka
nebo vČtviþky

 lopatky: z jedné lahve
odĜízneme horní díl, 4x
nastĜihneme smČrem
k víþku – þásti ohnout
 do víþka prorazit dírku,
nastrþit na špejli a
pĜipevnit (lep. pistolí)
 tČlo mlýna: do horní
þásti druhé lahve proti
sobČ vystĜihneme dva
otvory, kam vsuneme
tyþku vrtule, tyþku
pomocí modelíny
zajistit proti vypadnutí
 ve spodní þásti
vystĜihneme obdélník
(dveĜe – lze je vyklopit
ven a poskládat jako
schody)
 do lahve dČti nasypou
zátČž (kamínky)
 zdobí izolepou, foliemi

 mikroten (sáþek na
odpadky) –
vystĜihnout kruh
a naznaþit 4 - 6
bodĤ po obvodu
 barevné izolepy,
lihové fixy na
zdobení (nemusí
být)
 provázky, nĤžky
 zátČž: kovové
kroužky, šišky,
kamínky, panáþci,
kolíþky apod.

 dČti se rozdČlí do dvojic
 dle zruþnosti a zadání si
mohou kruh mikrotenu
ozdobit
 u každého naznaþeného
bodu pĜivážou provázek
(jedno drží mikroten, druhé
váže uzlíky, vymČní se)
 všechny volné konce pĜiloží
k sobČ a pĜivážou k nim
závaží (panáþka, šišku) –
lze i pĜilepit izolepou
 uþí se zabalit šišku do
padáku a vyhodit do výšky,
aby se padák pĜi pádu
otevĜel a snesl k zemi

 malým dČtem mĤže
padáþky nachystat
uþitelka nebo rodiþe
 je dobré vyzkoušet
rĤzné váhy závaží
 padák lze zhotovit
i z jiných materiálĤ
– hedvábí, igelit
 motivace hodu do
výšky = házet si ve
dvojici pĜes prádelní
šĖĤru
 místo šišky použijeme
figurky kosmonautĤ,
pĜíšerek apod.

 vČtrníky využijí k pohybu,
zkoumání vČtru venku
i u ventilátoru, k výzdobČ
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25
5-6
10´

VÝSADKÁě

Pedagogické cíle:
 rozvíjet zruþnost pĜi manipulaci, tvarování a sestavování plastu, papíru
 spoleþnČ sestrojit funkþní model vČtrníku, mlýna

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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tČlesná výchova
rozvíjení spolupráce
hmatové vnímání

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

rozvíjení poznání
spolupráce
pracovní výchova

25
4-6
15´

MÍýE A MÍýKY II.

MÍýE A MÍýKY
Pedagogické cíle:
 zdokonalovat rĤzné techniky hodu
 hrát míþové hry, dodržovat pĜijatá pravidla
 cílenČ spolupracovat pĜi pĜipevĖování stužek, pĜi obmČnách míþkĤ

66

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 poznávat schopnosti proudČní vzduchu unikajícího z balónku
 experimentovat s materiálem

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 tenisové míþky
 gumiþky
 stuhy nebo
fáborky
z krepového
papíru
 hĜištČ se sítí
 nafukovací
balónky
 obruþe
 2 hliníkové nebo
smetákové tyþe
 roura – okapová,
od koberce pod.

 na tenisový míþek pomocí
gumiþek pĜipevníme stuhu
nebo fáborek – úkol zvládnou
dČti ve dvojicích, þasto je však
nutná dopomoc uþitelky
 s upraveným tenisákem si
libovolnČ házejí do výšky i do
dálky – sledují chování stuhy
 tenisák kutálí po skluzavce,
po laviþce, na dvou tyþích
 posílají si míþek rourou
 házejí míþem s odrazem
o zeć, o zem
 hrají na tĜetího apod.

 házejí pĜes síĢ ve
dvojicích
 házejí na cíl – napĜ. do
prohazovadla nebo do
zavČšené obruþe
 trefují se do balónkĤ
pĜipevnČných na šĖĤĜe
 jiná úprava míþku:
obalují míþek širšími
stuhami, vždy konec
stuhy zajistí gumiþkou
 vyrobíme si hadrový
míþek

 nafukovací
balónky
 staré CD
 víþko z lahve se
sacím ventilkem
– odstranit
ventilek (nebo
bČžné víþko +
vyrobit dírku)
 pískátko,
trubiþka, vČtrník,
paliþka, špendlík
 kus balónku
(nejlépe vrchní
þást), roliþka
toaletního papíru,
izolepa

 vznášedlo: víþko tavnou
pistolí nalepíme na CD
 na víþko navlékneme
balónek a z druhé strany jej
nafoukneme
 položíme na stĤl a
pozorujeme, jak vzduch
uniká a nadnáší CD, které se
po hladkém stole lehce
pohybuje
 nafouknutý balónek mĤžeme
pustit a nechat „lítat“
 pĜi vyfukování dČti drží gumu
u ústí balónku – ten píská
 balónek nasadí na kupované
pískátko
 do balónku vstrþí trubiþku
a unikajícím vzduchem
roztoþí vČtrník

 balónek zkusí potopit
do kbelíku vody
 pod vodou uvolní stisk
ústí a vypustí vzduch
 vyzkoušejí si pružnost
blány balónku – hrají na
nČj paliþkou
 balónek stlaþují mezi
dlanČmi
 využijeme balónek pĜi
pohybu, pĜi cviþení –
mezi koleny, mezi
dvČma dČtmi
 mohou propíchnout
balónek špendlíkem
 ze zbytku balónku a
toaletní roliþky
vyrobíme vzduchové
dČlo, dČti zkouší stĜílet
kuliþky pámelníku
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hudební výchova
pohybová výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
0´

dramatická výchova
pohyb
rozvíjení poznání

Pedagogické cíle:
 zpívat rĤzné již známé písnČ – opakovat, zdokonalovat intonaþní pĜesnost
 vyĢukávat rytmus písnČ do gumy a vnímat chvČní a spolupĤsobení druhých
 nácvik pohybu ke 3/4 taktu

 dlouhá
prádlová guma
(cca 10m),
svázaná do
kruhu
 nahrávky

68

zadání, dílþí úkoly
 dČti se postaví do kruhu,
nataženou gumu drží
v rukách
 hrajeme si na kapky – dČti
Ģukají jednou rukou do
gumy
 Prší, prší – zpívat, Ģukat,
maliþkými krĤþky
ustupovat = „rybníþek se
zvČtšuje“
 HĜej sluníþko hĜej – krĤþky
do stĜedu = „rybníþek
vysychá“
 foukáme + rukama
„rozvlníme hladinu“

25
3-6
0´

VċTRNÝ TANEC

RYBNÍýEK

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 uþit se vyhledávat a tvoĜivČ používat zástupné prvky pro dramatické vyjádĜení
 pohybovČ znázorĖovat obsah hudby
 pokusit se vyjádĜit téma pomocí hudebních nástrojĤ

varianty
 vlnky na rybníþku:
Malá a malá a šplouch!
4x 3/8 takt = dvČ malé vlnky,
a jedna veliká
 VzhĤru, dolĤ – pohyb podle
nahrávky Elce pelce
 na gumu se dá i drnkat –
jednou nohou ji pĜišlápneme
k zemi, jedna ruka ji natáhne
k výšce ramene a druhou
rukou drnkáme jako na basu
(využít k písni Já jsem
muzikant, ýmelák hraje na
basu aj.)
 tvoĜíme brány z gumy

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

 rĤzné pĜedmČty
zastupující
venkovní prostĜedí
(trávu, mraky, mlhu,
stromy, vodní
hladinu, pavouþí
sítČ apod.) – látky,
míþky, stuhy, nitČ,
záclony, klobouky
 hudební nahrávky
nebo živý doprovod
 dle zkušenosti dČtí
hudební nástroje

 každé dítČ si samo
vybere (vyhledá)
zástupné prvky pro
venkovní prostĜedí
 pĜi hudbČ dČti
vyjadĜují pohyb
zvoleného prvku –
sólovČ i ve
skupinách
 dČti samy zkouší
hrát doprovod pro
sebe nebo pro
druhé

varianty











napodobujeme vliv vČtru jako:
stromy
kvČtiny
pouštČní drakĤ
jdeme proti vČtru
jsme unášená semínka
plachetnice (plachta z dlaní)
neseme deštník
ulétl mi klobouk
jsem list (+ sdČlit, kam jsem
dopadl, jak se cítím, chci tu
zĤstat?)

 kontrast: bezvČtĜí
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hudební výchova
pohyb

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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MELUZÍNA

Pedagogické cíle:
 zpívat píseĖ ve 3/4 taktu, intonovat v rozsahu 8 tónĤ (pro starší dČti)
 poznávat sestupnou melodii v 2. þásti písnČ
 pohybovČ znázorĖovat obsah písniþky i sestup melodie
pomĤcky
 šátky
 obrázky zvíĜátek
 zvonkohra

 výtvarné potĜeby
pro zpracování
kresbou þi malbou,
koláží apod.
 pro kresbu
zmizíkem –
nachystat
inkoustové þtvrtky
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zadání, dílþí úkoly

varianty

 zpČv písnČ uþitelkou, dČti
pohybem vyjadĜují meluzínu
v komínČ (taneþnČ, rukama,
se šátkem apod.)
 druhá þást – rukama jako
„zobáþky“ klapou dČti v rytmu
textu – od vzpažení postupnČ
až do dĜepu a ruce k zemi
 znázorníme sestup ze stĜechy
na dvoreþek doprovodem na
zvonkohru – pro vizuální
pĜiblížení ji postavíme témČĜ
„nastojato“
 dČti samy zkouší hrát sestup
na zvonkohĜe

 pomocí obrázkĤ si
dČti lépe zapamatují
sled zvíĜátek
 dČti mohou vymýšlet
jiná zvíĜátka, která
meluzínu vyhánČjí
z komína
 v poslední sloce je
dĤležitá dramatická
pauza pĜed
posledním HAF
a výskokem
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rozvíjení poznání
pracovní výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy
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výtvarná výchova
pohyb

UMċLÝ VÍTR

25
4-6
20´

BUBLIFUKY

Pedagogické cíle:
 pokusit se vytvoĜit umČlý vítr pĜedmČty z okolí, uplatnit svoji tvoĜivost
 dodržet postup a pĜesnost pĜi skládání harmoniky z papíru
 spolupracovat pĜi hĜe s padákem – vnímat pohyby druhých, reagovat na nČ
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poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 foukat bubliny, pozorovat jejich barvu i let, podporovat je v letu podfukováním
 bČhat terénem za bublinami, vyskakovat

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 rĤzné pĜedmČty
z prostĜedí tĜídy
 papír
 padák nebo
vČtší kus látky

 dČti hledají ve tĜídČ nČco, þím
by mohly odfouknout papírek
ze stolu - kniha, víko krabice,
šátek, fén, pumpiþka na
balónky, …
 své Ĝešení ihned ovČĜují
a zkouší odfouknout papírek
ze stolku
 oceĖujeme originální nápady
a nekopírovaná Ĝešení
 dČti si vyzkoušejí foukat
prostým papírem a vČjíĜem –
pozorují rozdíl v úþinku
 ovČĜují své pozorování
i pocitovČ na vlastní kĤži

 spoleþnČ vytvoĜí vítr
pomocí šátku (ve dvou)
 obdobnČ pomocí padáku
nebo prostČradla – ve
vČtší skupinČ, s uþitelkou
 hry s padákem a míþem
– koulíme míþ
a nadhazujeme jej
 umožníme dČtem hru
s vČtrákem – uvázat
mašliþky, proužky papíru,
nastavit do vČtru vrtulky
stavebnic, vČtrníky,
dráþka z toaletní roliþky
atd.

 bublifuky
 drátky na výrobu
oþek
 žinilkové drátky
 vČtší nádoba

 dČti si zkouší vyfukovat
bubliny z bČžného bublifuku
 na velké bubliny si vyrobí
oþko z chlupatého drátku,
prĤmČr oþka ovlivní velikost
bubliny
 oproti foukání uvnitĜ (potíže
s úklidem) je výhodnČjší
foukat bubliny na trávníku –
je zde více místa a ménČ
karambolĤ mezi dČtmi
 oceníme vliv vánku

 maxibubliny – smČs
nalijeme do vaniþky nebo
bazénku, místo
drátČného oþka lze použít
obruþ

náhradní smČs na
bubliny:
do 5 l vody šálek
pČny do koupele

smČs na maxibubliny:
 12 šálkĤ pĜevaĜené vody
 1 šálek jaru
 1 šálek kukuĜiþného
škrobu
 2 lžíce prášku do peþiva
 smíchat, nechat odležet
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ZIMA
výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
15´

Obsah
BUBLINKOVÁ LÁHEV

Zimní čelenky ..........................................................................................77
Pedagogické cíle:
 manipulovat s þástmi plastových lahví, maþkat je (i sešlápnutím), vkládat do
nádoby, používat náĜadí
 pozorovat bublinky vzduchu ve vodČ, pozorovat jejich chování v prĤbČhu þasu
 dlouhodobým pozorováním si uvČdomovat barevnost, estetiku výrobku

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

poznámky

 zavaĜovací
sklenČné láhve
 plastové lahve –
ideálnČ více
barev – z nich
uþitelka
nastĜíhá kusy
plastĤ (nezáleží
na žádné
pĜesnosti)
 pracovní nĤžky
nebo Ĝezák
 mČchaþky nebo
dĜevČné klacky

 dČti zkouší vlastnosti plastu –
ohýbají jej, pĜekládají,
maþkají apod. – a to i pomocí
sešlápnutí
 zmaþkané kusy strkají do
sklenČné láhve, pro zvýšení
své síly používají mČchaþku,
kvedlaþku nebo klacek
 hovoĜíme s nimi o tom, zda je
ve sklenici vzduch a jestli jej
mĤžeme pozorovat
 napustíme do sklenice vodu
 dČti pozorují bubliny
v „moĜské lahvi“
 sklenice umístíme na okno a
ke svým pozorováním se dČti
vracejí

 je potĜeba vČnovat
pozornost bezpeþnosti,
nČkdy je plastová hrana
ostrá – dČti se mohou
Ĝíznout
 dČti mohou i þást plastĤ
stĜíhat samostatnČ
 je lépe maþkat plast na
3D tvary, ne jen naplocho
 vodu do lahve musíme lít
pomČrnČ prudkým
proudem z kohoutku,
jinak se bubliny neutvoĜí
 dČti mohou své
pozorování nakreslit =
využijeme jako námČt na
grafomotoriku
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74

75

sociální vztahy
spolupráce
dramatizace

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

ZIMNÍ ýELENKY

Pedagogické cíle:
 pokusit se o pohybové ztvárnČní symbolu zimy, využít prvky dramatizace
 cílenČ zkoušet a podporovat kooperativní chování
 dodržovat daná pravidla

pomĤcky
 papírové
þelenky pro
každé dítČ
 na každé
þelence je
nalepený
obrázek

76

zadání, dílþí úkoly

varianty

 každé dítČ dostane na hlavu
þelenku = neví, jaký symbol
nese
 kamarádovi pohybem naznaþí,
co vidí u nČj na þelence –
kamarád mu obdobnČ napoví
zpČt
 pĜi hĜe se nemluví
 dČti hledají další nápovČdu až
do doby, kdy jsou si jisté svým
symbolem a spárují se
s druhým dítČtem, každý
sleduje své spoluhráþe, neboĢ
pouze od nich získá informace
vedoucí ke splnČní úkolu
 nerozhoduje rychlost!
 dvojice využijeme k plnČní
dalšího spoleþného úkolu

 podmínkou hry je, že
dČti znají symboly
i dovednost
pantomimy
 máme-li od každého
symbolu více þelenek
– vznikají víceþetné
skupiny = lehþí verze
 kdo má dvojici – mĤže
pantomimou
napovídat
nespárovaným
kamarádĤm
 dČti mohou vydávat
zvuky (citoslovce)
 dČtem dovolíme
pĜedmČt opsat jako
hádanku (nevyslovit)

77

literární výchova
etická výchova
filosofování

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
5-6
10´

výtvarná výchova
matematické pĜedstavy

SNċHOVÁ KRÁLOVNA

Pedagogické cíle:
 pozornČ a soustĜedČnČ vyslechnout úvod pohádky þtený uþitelkou
 obohatit dČtský pasivní slovník o ménČ obvyklé výrazy
 spoleþnČ s uþitelkou rozebírat obsah sdČlení v textu
 využít text k hlubšímu zamyšlení nad chováním a jednáním lidí, dČtí

pomĤcky
 text pohádky –
zkrácený, (plná
verze úvodu a text
zkrácené pohádky
je v pĜíloze na
stranách 104 a 105)
 rĤzné ilustrace
 zrcadlo, šátky

zadání, dílþí úkoly, varianty
 poslech úvodu pĜíbČhu
 rozhovor o pĜedem pĜipravených otázkách, napĜ.:
jak takový stĜípek v oku ovlivní naše vidČní,
co je to pitvoĜit se,
jak se mĤže dobrá myšlenka zmČnit na pošklebek,
co znamená mít srdce z ledu,
jak mĤže nČkdo se zlými brýlemi nespravedlivČ soudit,
je-li poškozené okénko – co vidíme?,
kdy se nám zabodne stĜípek do srdce
co to znamená: stĜípky pĜíbČhĤ,
zrcadlení vztahĤ (když ty, tak já.) - pomoc, omluva,
sympatie, emoce,
 u zrcadla si dČti vyzkouší mimikou vyjádĜit emoce
 nabídneme k poslechu celou pohádku – dle volby
v kratší þi plné verzi
 necháme dČti vytvoĜit palác zimní královny, téma
využijeme pro další aktivity

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

ZRCADLOVÉ STěÍPKY

Pedagogické cíle:
 hrát si s barvou, volit barvy jako prostĜedek charakteristického vyjádĜení
 pracovat s voskovou linií a barvami, nebo s lepenkou a barvami
 omalovánky = zpĜesĖovat koordinaci oþního vnímání v souþinnosti s tahem
pastelkou, zamČĜit se na pĜesnost tahu od þáry k þáĜe, cílenou preciznost pĜi
vyplĖování malých ploch barvou
 vnímat linie a barvy pĜi skládání skládanek (syntéza), orientovat se na ploše
pĜi skládání dle pĜedlohy

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 þtvrtky, svČtlé barvy
voskových pastelĤ,
tempery
 þtvrtky, papírová
maskovací páska,
vodové þi
temperové barvy
 omalovánky –
stĜípky
 skládanky,
rozstĜíhané obrázky
þi pohlednice
 vhodné puzzle

 dČti þtvrtku rovnými þárami
rozdČlí na rĤznČ velká
okénka = stĜípky
 každé okénko vybarví
libovolnou barvou
 obdobnČ: místo voskovky
na dČlení použijeme úzkou
maskovací pásku, kterou
po zaschnutí barev opatrnČ
odlepíme (pozn.: pracnČjší,
ale hezþí výsledek je, když
pásku nastĜíháme podélnČ
na užší proužky)

 lze pracovat i kolektivnČ
(cca 4-6 dČtí na jednu
þtvrtku A2)
 omalovánky velikosti
cca 10x10cm
 na omalovánky použijí
pastelky, ne fixy
 mladší dČti potĜebují
vČtší formát a silnČjší
grafický materiál
 jako skládanky se
osvČdþily zimní
obrázky z kalendáĜĤ

SNċHOVÁ KRÁLOVNA
(M. Novotný)
V zemi chladné, bez ohledu
zlá královna vládne všem.
Místo srdce má kus ledu,
všechno zmrazí pohledem.
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79

výtvarná výchova
pracovní výchova
rozvíjení poznání

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

matematické pĜedstavy
jazyková výchova
spolupráce

MRAZÍME LED

 formiþky nebo
bábovky – napĜ.
z pískovištČ
 pĜírodniny, drobný
materiál
 bavlnka nebo
provázek
 sklenice
 fotoaparát

zadání, dílþí úkoly
 do formiþek dČti vkládají
drobný materiál nebo
pĜírodniny, snaží se
o estetické uspoĜádání
 celé opatrnČ zalijeme
vodou, dáme zmrazit
(podle poþasí ven, nebo do
mrazáku)
 dČti vyklopí led, zdobí jím
keĜe, pozorují zmČny

25
3-6
20´

LEDOVÝ MOST

Pedagogické cíle:
 poznávat vlastnosti vody – objevovat zmČny skupenství vody a podmínky,
které ovlivĖují tyto zmČny
 vytváĜet a pozorovat výtvarné sestavy z pĜírodního materiálu, vnímat rozdíly
mezi vložením do vody a zamrznutím v ledu
 experimentovat, tání snČhu (ledu) zaznamenávat pomocí fotoaparátu

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 nauþit se Ĝíkanku, Ĝešit lidovou hádanku
 vyhledávat 2 nebo 3 díly, které tvoĜí jedineþnou kombinaci „zámek - klíþ“
 spolupracovat s ostatními na sestavení mostu – pĜedstupeĖ kooperace
 uþit se systému bČhu: þlunkový bČh

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 z kartonu
vystĜíhané zámky =
podle schopností
dČtí 2 nebo 3 díly
z jedné A3

 dČti se nauþí lidovou
hádanku, dokáží ji vyĜešit
vþetnČ zdĤvodnČní
 rozdáme, poschováváme
nebo na zem položíme
jednotlivé díly mostu – pro
každé dítČ jeden
 dČti vyhledávají druhý
odpovídající díl ke svému
zámku
 pokud 2 (3) dČti složí svĤj
kousek mostu, položí jej na
zem a vyþkají na další díly
 po dokonþeném mostČ se
všechny dČti projdou „na
druhou stranu“

 ve družstvech – každé
družstvo má na
vzdálené metČ nČkolik
souþástí svého mostu
 dČti bČhají a pĜinášejí
jednotlivé díly, pokud
se nehodí – musejí jej
odnést a pĜinést jiný díl
 je velmi tČžké, pokud
most tvoĜí napĜ. 15 do
sebe zaklesnutých
dílĤ, jednodušší je
varianta 2-3 dílĤ
z jedné þtvrtky a tyto
volnČ k sobČ pĜikládat
 vyzkoušíme i chĤzi
pĜes jiné mosty

varianty
 pĜi pozorování tání
snČhu je vhodné
opatĜit nádoby symboly
 využijeme možnosti
fotodokumentace
 dČti experimentují
s kousky ledu na kĤži
 ukážeme dČtem kouzlo
s kostkou ledu (posolit,
pĜiložit provázek, který
pĜimrzne)

PĜišel k nám host,
spravil nám most
bez sekery, bez dláta,
je pevný dost.

80

81

tČlesná výchova
spolupráce

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

tČlesná výchova
jazyková výchova
pravidla

Pedagogické cíle:
 cílenČ napodobovat vidČné pohyby, polohy tČla, grimasy, apod.
 koordinovat souhru konþetin a trupu pĜi nápodobČ specifického pohybu ve
snČhu, na lyžích, na ledČ
 dodržovat pravidla pohybové hry, dle zadání – nabízet a pĜijímat pomoc

Pedagogické cíle:
 rozlišovat sluchem dvČ slova podobného znČní
 pohotovČ skákat pĜes þáru vpĜed a vzad – bez pĜešlapu v žádném smČru
 dodržovat pravidla, samostatnČ a pohotovČ reagovat na svoji chybu
pomĤcky

 kusy látky
 tyþe na cviþení
 kusy kartonĤ jako
stĜípky na cviþení
(pĜi bČhání pĜilepit
k podlaze) nebo
židliþky
 mČkký rampouch:
stoþíme kus
bublinkové folie
nebo celofánu do
úzkého kužele,
omotáváme a
tvarujeme pomocí
izolepy

zadání, dílþí úkoly
 dČti zrcadlí polohy tČla
podle uþitelky
 obdobnČ zavírají a otevírají
pČsti, mČní postoje,
grimasy obliþeje
 zrcadlení ve dvojicích =
dČti pĜedvádí samy sobČ
navzájem a zrcadlí po
kamarádovi
 na ledové sochy – dvojice,
navzájem se zrcadlí, nebo
s pohybem, na znamení
štronzo
 pantomima: Poznáš, jak
v zimČ sportuji?

25
4-6
0´

DOMEýKY - STROMEýKY

ýARUJI, ýARUJI

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

zadání, dílþí úkoly

varianty

 motivace – stojíme
v domeþku (za þárou =
domeþky) a skoþíme do
lesa (stromeþky), když je
nám zima – skoþíme zase
zpátky
 uþitelka Ĝíká výrazy a dČti
pĜeskakují þáru, výrazy
stĜídáme libovolnČ
 kdo skoþí chybnČ nebo
nedoskoþí – ihned opouští
hru a pozoruje její další
prĤbČh
 hra má rychlý spád

 zrychlujeme tempo
(dČti musí být schopné
jen na ukázání hru
opustit)
 ztišíme hlas
 slova úmyslnČ
stĜídáme nepravidelnČ
 netolerujeme ani
nejmenší pĜešlap
 pokud se dČti pĜíliš
dlouho rozmýšlí,
vyĜazujeme posledního

varianty
 stĜípková (židliþková)
s vyĜazováním nebo
s dopomocí = vejdeme
se dva na jeden
stĜípek?
 imitace pohybu: jako
v hlubokém snČhu
(pĜes pĜekážky), na
lyžích (na látce po linu
s tyþemi), na bruslích
 totéž i ve družstvech
 Na ledovou královnu
(jako Mráz a sluníþko)
= královna dČti honí
a zmrazí rampouchem,
sluníþko je rozmrazí

 žádné, staþí þára
na zemi (svár lina,
pĜechod mezi
dvČma povrchy),
nebo nakreslit
kĜídou

Motivaþní zaĜíkání – na zaþátek a na konec cviþení:
ýaruji, þaruji, kouzla sem pĜibČhla, þaruji, þaruji - a mám z vás zrcadla.
ýaruji, þaruji, kouzla pryþ odbČhla, þaruji, þaruji - už nemám zrcadla.

82

83

pohybová výchova
spolupráce
hudební výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
5-6
10´

KONċ A SÁNċ
Pedagogické cíle:
 uþit se spolupracovat ve tĜíþlenné skupince, navzájem vnímat svá postavení a
pohyb, pohybovat se ohleduplnČ, synchronizovanČ
 pĜi zpČvu písniþky hospodaĜit s dechem, zĜetelnČ artikulovat
 zvyšovat fyzickou zdatnost, uþit se pĜitahovat pomocí ruþkování na lanČ

84

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty, poznámky

 provazy nebo
švihadla
 lano
 pevná krabice
(napĜ. banánová)
 doprovodná
písniþka nebo
jiný zdroj
doprovodu
 hudební nástroje
(rolniþky)

 ve trojici: 2 konČ a 1 vozka:
konČ stojí vedle sebe uvnitĜ
kruhu z provazu, vozka je
venku za nimi a drží provaz
– bČhají podle hudby
 dĤraz klademe na zvedání
kolen a rytmus bČhu
 vystĜídají se
 sánČ z krabice – pĜivážeme
lano k žebĜinám apod., dítČ
sedí v krabici a ruþkováním
se pĜitahuje k žebĜinám
(úkol je tČžký, je nutná
kluzká podlaha = ne
koberec !!)
 kombinace: provleþeme
lano krabicí, ve které vozka
sedí, konČ ho skuteþnČ
táhnou (bezpeþnost !!)

 pĜi použití švihadla má
vozka ztíženou práci,
obþas mu konČ vytrhnou
rukojeĢ z ruky
 pĜi zpČvu písniþky dČti
nebČhají, pokud chceme
zaĜadit pohyb, þást dČtí
stojí a zpívá, nebo
využijme nahrávku
 vČnujeme se obsahu
textu písnČ - pĜiblížíme
vtip, mĤžeme nahradit
„do Berouna“ místním
názvem nebo „až do
školky“
 dodržíme mezihry (pauzy
na oddech zpČváþkĤ),
zvolíme vhodný rytmický
doprovod

85

hudební výchova
spolupráce

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

dramatická výchova
sociální vztahy
rozvíjení poznání

ZVONIVÉ RAMPOUCHY

25
4-6
10´

KDO / CO JE V KRABICI?

Pedagogické cíle:
 uþit se techniku úhozu paliþkou na hudební nástroje
 vnímat vyvozený zvuk v celé jeho délce, poslouchat souznČní s jinými tóny,
experimentovat se zvuky

Pedagogické cíle:
 rozvíjet fantazii, pĜedstavivost
 uþit se vyjádĜit vlastnosti vybrané postavy
 poznávat a uþit se popsat shody a rozdíly mezi dČtmi

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 dČtské zvonkohry
s paliþkami
 jednotlivé kameny
ze staré zvonkohry
 kovové zvoneþky
 závČsné zvonkohry
do vČtru
 kovové tlouky (od
trianglu) nebo jiné
kovové tyþky

 dČti si zkouší hrát na
zvonkohru – dbáme na
držení paliþek, techniku
úhozu a odskoku – aby
kámen dobĜe znČl
 obdobnČ – hrají na
zvoneþky, triangly
 rozebereme starší
zvonkohru i závČsnou
zvonkohru a jednotlivé
kameny zavČsíme na
tkaniþky
 dČti si vybírají, na co budou
hrát, vedeme je k
vychutnání si zvuku

 dČti stojí v kruhu a
každé drží nČjaký
„zvonivý rampouch“
 dítČ Mrazík chodí
uvnitĜ (nebo okolo –
podle zadání) a vybírá
si rampouchy, na které
cinkne, zazvoní
 rampouchy lze zavČsit
i na pevnou konstrukci
a dČti si kdykoli mohou
zahrát
 zimní relaxace:
snČží (rolniþky), mrzne
(valcha, chĜestidlo),
taje (triangl)

 zrcadla, hĜebeny,
gumiþky, mašle
 hlubší krabice,
do které vložíme
vČtší zrcadlo
 šátek na oþi,
deka nebo kus
látky

 jsme stejní? – dČti se pozorují
v zrcadle, zkouší mimiku,
dívají se do úst, hrají si
s vlasy (elektrizování), malují
se, špulí pusu - dČlají se mi
dolíþky?
 hra s krabicí – uþitelka se
podívá do krabice a popisuje,
jaký je ten, koho tam vidí (je
lehounká, tanþí bosa, má
krásné dlouhé vlásky – víla)
 krabici si dČti postupnČ
pĜedávají, motivujeme je
k popisu, vyjádĜení vlastností
 využijeme k charakteristice
pohádkových þi smyšlených
postav
 lze využít k motivaci kresby
portrétu, autoportrétu

 dČti hledají, zda ve
skupince mají nČco
spoleþného, v þem
naopak jsou jedineþní
 Kdo je to? - namísto
zrcadla nČkoho
popisují
 uþ. v šatnČ zrcadlí
nedostatky v obleþení
 hmatem poznávají
kamaráda (oþi jsou
zakryté, nebo je dítČ
pod látkou)
 Co nejde? – kdy a proþ
se nemĤžeme vidČt
v zrcadle (mám
zavĜené oþi, je tma,
jsem za oponou,
zrcadlo je slepé,...)

 k relaxaci i další
nástroje

PĜi cíleném vedení je tato hra dČtí velmi poetická, dobĜe se hodí i k zapojení rodiþĤ.
Využít se dá jako motivace pro zimní tvoĜení, úvod k písniþce apod.
Vyzkoušeno je zaĜazení pĜed písniþku Dva mrazíci.

86

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

87

rozvíjení poznání
matematická výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
4-6
10´

literární a dramatická výchova
sociální vztahy
výtvarná výchova

ZRCADLO A PROSTOR

Pedagogické cíle:
 poznávat možnosti použití zrcadla, experimentovat sním
 objevovat jiný úhel pohledu, rozšiĜovat své poznatky o prostoru
 uþit se stavČt podle pĜedlohy – stavbiþky, mozaiky, modely apod.

pomĤcky
 zrcadla (velikost A5,
ale i vČtší a menší)
 lepící papírky
 stavebnice a kostky
 periskop, nebo
pravítko, modelína
a 2 zrcátka (pomocí
modelíny upevníme
zrcátka na konce
pravítka v úhlu 45o
 baterka
 šipky z papíru
 krabice nebo
dĜevČné kostky
(využijeme pravý
úhel k sestavení
zrcadel do rohu)
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poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
60´

O SNċHURCE

Pedagogické cíle:
 rozvíjet fantazii, pĜedstavivost, vyzkoušet zástupnou roli bubínku místo zrcadla
 diskutovat o významu fyzické krásy þlovČka ve srovnání s morálními
hodnotami, kdo je pro koho ten nejkrásnČjší
 dekorativnČ ozdobit zrcátko „pro maminku“ (pro princeznu)

zadání, dílþí úkoly, varianty
 dítČ kamarádovi nakreslí na lepící papírek symbol a poté
mu jej nalepí na záda, kamarád se pak za pomoci 2
zrcátek snaží zjistit, jaký obrázek má na zádech
 dČti postaví stavbiþku z kostek a prohlížejí si ji pomocí
zrcadel
 dČti staví pĜímo na zrcadle, všímají si hloubky, kterou
zrcadlo ukazuje, mohou stavbu i nakreslit
 dČti sedí proti sobČ, jedno postaví stavbu, druhé staví
podle nČj stejnou, zrcadlovČ pĜevrácenou
 dČti pouští prasátka, svítí do zrcátka baterkou
 sestrojíme periskop, dČti pozorují situaci za rohem, nad
hlavou (hra na ponorku), svítí pĜes nČj baterkou
 zkoumají v zrcadle zmČnu smČru šipky, pĤlené obrázky
 prohlíží se pomocí dvou zrcadel – jako ve zkušební
kabince
 staví zrcadlové bludištČ, kutálejí v nČm kuliþku
 zkoušejí obtáhnout skrytou pĜedlohu jen podle zrcátka

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 zrcadla, hĜebeny,
stuhy, mašle
 bubínek – velký
prĤmČr je lepší
 pro každého
zrcátko na dekoraci,
nebo:
 z kartonu vyĜezat
zrcátka, polepit
zrcadlovou folií
 barevné papíry a
raznice, libovolný
VV materiál

 dramatizace s bubínkem:
ptáme se ho jako zrcadla,
pak otoþíme a zblízka
dovnitĜ mluvíme za zrcadlo
(blána vibruje, hlas se
efektnČ zmČní)
 diskuze o kráse versus
morálce
 dČti dekorují zrcadlo (pravé
nebo kartonové) pomocí
tvarĤ z raznic, sklíþek,
tĜpytek, barev,…

 dČti se zdobí pĜed
zrcadlem, hrají si na
pohádku
 kreslí maminku
v zrcadle
 diskuze + kresba: co
zrcadlo rádo ukazuje?
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výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

výtvarná výchova
pracovní výchova

VÝTVARNÉ ZRCADLENÍ

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
20´

ŠPERK PRO KRÁLOVNU

Pedagogické cíle:
 poznávat pracovnČ-výtvarné techniky spojené se zrcadlením
 rozvíjet fantazii, pĜedstavivost, experimentovat s barvou
 poznávat symetrii, využít ji pĜi vystĜihávání
 tvoĜit seskupení barev podle 2 os soumČrnosti (mandaly)

Pedagogické cíle:
 dekorativnČ ozdobit omezenou plochu kartonku, využít více druhĤ materiálĤ
 vyrobit si doplĖky k námČtovým hrám

pomĤcky
malba na sklo a pĜetisk
na provlhþenou þtvrtku

 ze þtvrtky vystĜíhat
tvary šperkĤ,
korunek, broží
apod.
 po obvodu je
možné je
prodČrovat
 barevná sklíþka,
„drahokamy“, flitry,
holografický papír
nebo folie, raznice,
další VV materiál
 vlna nebo stužky
 Herkules

ledové kvČty:
provázek a
barevné tuše
mezi pĜeložený
papír

zadání, dílþí úkoly

varianty

 brož na krk si dČti
navléknou na stužku, po
obvodu je možné ji ozdobit
stužkou provlékanou skrz
dČrování
 brož dČti polepí tĜpytivým
materiálem
 starší dČti mĤžeme vést
k estetickému uspoĜádání
 obdobnČ zpracují þelenku
z papíru
 máme-li dost materiálu,
ozdobí si dČti truhliþku na
poklady, židli jako trĤn,…

 chlapci si mohou
nazdobit rukojeĢ
papírového meþe
 vyrobené doplĖky dČti
využijí ke hrám na
prince, na království,
apod.
 pĜi rozhovorech
otevĜeme témata jako
je þestnost, rytíĜskost,
galantnost,…

mandaly
vloþky vystĜihované, malované na okno, na papír, na folie, omotané bavlnkami,
polepené koĜením, tĜpytivé i nenápadné,…
svícínek z kostek cukru
na zrcadle
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hudební a pohybová výchova
výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

pracovní výchova
výtvarná výchova

MRÁZ A SNÍH

 žádné
 na sníh – bábovky,
lopatky, nádoby
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individuálnČ
3-6
10´

ENKAUSTIKA

Pedagogické cíle:
 zpívat pČtitónovou písniþku, stĜídat takt 4/4 a 6/8
 zkoušet ostinátní doprovod ABA (metalofon, rolniþky, metalofon)
 zapamatovat si pohybové schéma ABA
 využít vlastnosti þerstvého snČhu, modelovat ze snČhu, barvit jej,…
pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

zadání, dílþí úkoly

se snČhem venku

 ke zpČvu si dČti vyberou
nástroje podle charakteru
hudby
 doprovázejí A – na 1. dobu,
B - v osminách

 dČlají andČlíþky
 šlapou cestiþky
a labyrinty
 pČchují sníh do nádob
a tvoĜí bábovky
 volnČ tvoĜí ze snČhu

Pedagogické cíle:
 vyzkoušet si zacházení se žehliþkou – s dĤrazem na bezpeþnost
 poznávat vlastnosti vosku = rozpouštČt voskové pastely, nanášet je na papír
 experimentovat s barvou pastelĤ a s výrazovými možnostmi tahu, pĜikládání
žehliþky
 z výrobku si pomocí výtvarného okénka vybrat výtvarnČ zajímavou þást

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 voskové pastely
Koh-i-noor
 kĜídový papír
(staþí starý
kalendáĜ)
 podklad na
žehlení, kus staré
látky, žehliþka
 barevné kartony,
papíry, Ĝezaþka,
lepidlo, nĤžky,…

 voskovky nanáší na mírnČ
rozehĜátou žehliþku, tekutý
vosk pĜenášejí na papír
 vyzkouší si tisk žehliþkou
bez tahu po papíĜe
 vyzkouší popotahování
žehliþky po papíĜe
 vyberou si výĜez, který se
jim nejvíce líbí, nalepí jej
na vhodný podklad
 zaþínáme svČtlými
barvami

 na polovinu papíru
nastrouhat voskovky,
pak pĜeložíme papír
a pĜežehlíme
 dČti zmuchlají
a narovnají kanceláĜský
papír, pak jej pĜejedou
žehliþkou s voskem
 kombinovat s razítky
 enkaustiku fixujeme
pĜestĜíkáním lakem na
vlasy
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pracovní výchova
výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

individuálnČ
3-6
10´

pracovní výchova
výtvarná výchova
rozvíjení poznání

ZIMNÍ OKÉNKO

 pískovniþka
s podsvícením
 písek nebo
krupice
 barevné
prĤhledné folie
(staþí napĜ. z
kanceláĜských
desek)
 pastely, barvy
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zadání, dílþí úkoly
 dČti si hrají v písku
(krupici) s podsvícením
 kreslí prstem, štČtcem…
 pokládají folie, pĜekrývají
je pĜes sebe
 kreslí na papír fantazijní
tvary (+ pustit esoterický
hudební doprovod)
 pozorujeme zahradu, dČti
kreslí pohled z okna

individuálnČ
3-6
30´

ZAŽEHLENÉ IGELITY

Pedagogické cíle:
 využít podsvícenou pískovniþku nebo krabici ke grafomotorickým hrám,
kresbám, pozorování prĤsvitĤ barev folií
 výtvarnČ vyjádĜit fantazijní pĜedstavy – jak mráz kreslí ledové kvČty
 zachytit kresbou (malbou) pohled z okna na zimní zahradu MŠ

pomĤcky

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

Pedagogické cíle:
 experimentovat s odpadovým materiálem (mikrotenové a plastové tašky),
poznávat jeho vlastnosti – dá se maþkat, teplem se taví, tmavší barva vrstev
 vyzkoušet si zacházení se žehliþkou – s dĤrazem na bezpeþnost
 hledat ve výsledku esteticky inspirující obrazce, vybrat si výtvarnČ zajímavou
þást a tu pĜípadnČ dotvoĜit – lepením výsekĤ, kresbou lihovým fixem apod.

výroba krabice
 do plastové krabice vložíme
vánoþní bíle svítící ĜetČz
 strany zatemníme (alobalem,
kartonem)
 hladké rovné prĤsvitné víko
umožĖuje hru s krupicí
i s tekutými barvami
 z dĤvodu lepšího rozptylu
svČtla víko zevnitĜ podlepíme
bílým papírem
 vypínaþ zĤstane vnČ krabice

pomĤcky

zadání, dílþí úkoly

varianty

 igelitové tašky –
nutno vyzkoušet !!
 podklad na žehlení,
kus staré látky,
žehliþka
 barevné kartony,
papíry, Ĝezaþka,
lepidlo, nĤžky,
raznice, lihové fixy

 mezi dva papíry vložíme
zmaþkaný kus tašky –
nesmí vykukovat !!
 pĜežehlíme, až se plast
roztaví
 otevĜeme a kocháme se
výsledkem
 dČti provedou výĜez, který
se jim nejvíce líbí, nalepí jej
na vhodný podklad
 doplní výtvarným zásahem

 podle barvy mikrotenu
získáme inspiraci
prostĜedí
 vhodné jsou i menší
kousky – na pĜáníþka
a pozvánky
 nČkteré druhy plastu
mají tendenci se
z papíru odlupovat
 mĤžeme zkusit i sáþky
do koše
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výtvarná výchova

poþet dČtí
vČk dČtí
þas pĜípravy

25
3-6
10´

VÝTVARNÉ STěÍPKY
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Shrnutí
Protože byla velká část celého projektu zaměřena na zážitkovou pedagogiku, byly
pro pedagogy nachystány aktivity právě tak, aby měli možnost konkrétní činnosti aktivně prožít.
Dokud si totiž člověk jen představuje, jaké to asi může být, např. vystoupat až na vrchol
hory, houpat se na vlnách, zůstat sám večer v lese atd., má jen zprostředkovanou představu. Skutečnost nemá reálně zažitou! Nemůže tudíž plně chápat tyto prožitky. Je proto žádoucí, aby si sám na vlastní kůži situace zažil, neboť přímý prožitek je nesdělitelný.
Proto se pedagogové aktivně zapojili i do běžně nabízených her a činností z prostředí
MŠ, aby si sami na sobě ověřili, jak se děti při hrách cítí, co prožívají.
Kromě aktivit si pedagogové v průběhu seminářů vyzkoušeli i několik forem plánování. Věnovali pozornost jak tématu, tak zejména obsahu i jeho následnému posouzení
z různých úhlů pohledu s vědomím, že vždy lze upřednostnit a vyzdvihnout jinou oblast
vzdělávání.
Diskutovali též o podmínkách, které každý z nich musí brát při plánování v úvahu, tj.
RVP, ŠVP, TVP, filozofii MŠ, podmínky prostoru a okolí MŠ, časový rozsah plánu, uspořádání třídy, počet dětí a věkové složení + individuální schopnosti, případnou integraci,
předchozí zkušenosti dětí, návrhy a názory kolegyně, mimořádné akce, možnost spolupráce se školní jídelnou, možnost spolupráce s rodiči a veřejností.
Při tvorbě plánů se zaměřili na formulaci pedagogických záměrů, volbu aktivit, metod,
organizace a forem práce. Pro vyhodnocení svých plánů si vyzkoušeli použití různých
kriterií:
• s použitím RVP PV - podle kompetencí, podle 5 oblastí i dílčích cílů
• co bude realizováno společně, co po skupinách a co individuálně
• zda je vyvážený kognitivní a praktický obsah plánovaných činností
• zda je zachována pestrost aktivit (různé výchovy)
• zapojení IQ (gramotnosti, vědomosti, poznatky) a EQ (emoční, etická oblast)
• zda skutečně všechny aktivity podporují stanovené pedagogické záměry
Jednou z náročnějších výzev byla tvorba kriterií, kterými lze zjistit, zda, a do jaké
míry, bylo učení dětmi vnímáno jako prožitkové. Pedagogové se shodli na tom, že
k evaluaci prožitkového učení nejčastěji využívají metody observace (pozorování), foto
a video dokumentaci, rozhovory, rozbor dětských výrobků, spontánní výpovědi dětí při
aktivitách, denní a týdenní rekapitulaci.
Nedílnou součástí všech seminářů byly plodné diskuze, vzájemné předávání zkušeností, ukázek plánů a výrobků z jednotlivých MŠ i prohlídka odborné literatury.
Průběh všech bloků si pedagogové spontánně fotografovali. Realizačnímu týmu pak
své záběry poskytli k dispozici. Proto mohly být dokumentární snímky v této brožurce
použity, za což děkujeme. Ostatní fotografie byly pořízeny při činnostech v běžné mateřské škole.
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O projektu

http://antiochia.cz/noty/sukovacek.pdf
- zpěvník Sukováček

Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání - Mateřinky

http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_hv/modules/low/kurz_text.php?id_kap=13&kod_kurzu=kat_hv_0571
- písnička o žížalách
www.i-creative.cz
http://www.duitang.com/people/mblog/24273179/detail/
http://www.keliwood.cz
http://praktickazena.vlasta.cz/
http://hobby.idnes.cz
http://hedera.ic.cz/inspirace.htm

Popis projektu
Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání (dále jen PV) v Karlovarském kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem bylo přispět ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání
a podpořit profesní rozvoj pedagogů PV, a to prostřednictvím 4 klíčových aktivit (ICT,
osobnostní rozvoj pedagogů, psychologie dítěte, metody zážitkové pedagogiky).

http://www.tvorivyamos.cz/
http://www.kreativnideti.cz/
http://www.tvorive.estranky.cz/

Cílová skupina

http://www.mimibazar.cz/navody.php?id=3
http://www.vasedeti.cz
http://www.brydova.cz/techniky
http://encaustic.wz.cz/index2.htm
http://cs.detske-hry.com
http://koralky.stoklasa.cz/kvetinky-z-pedigu
http://www.kreativni-stranky.wz.cz/tvoreni-s-detmi-pro-deti.html
http://www.hobby-kohout.cz/techniky/
http://www.domaci-napady.cz/
http://www.casprodeti.cz
http://www.moje-rodina.cz/clanky/blaznivy-svet-napadu
http://www.mestoprodeti.cz
http://aveva.webnode.cz
http://www.bobrik.cz
http://www.predskolaci.cz
http://www.efkoart.cz
http://www.mujplan.cz/postupy/tvoreni/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/413234100091005/
http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=27
http://www.thechocolatemuﬃntree.com/p/recycled.html
http://www.montessoridoma.cz
http://blog.tvorilci.cz/rubriky/enkaustik/
http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/jednoduche-pokusy/co-umi-voda-a-vzduch
- vírník
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Projekt byl určen pedagogickým pracovníkům předškolního vzdělávání. Jde o cílovou skupinu pedagogických pracovníků, která je velmi kreativní a tvůrčí, ráda a ochotně se vzdělává.
Kurikulární reforma přinesla pro pedagogy PV nové úkoly a výzvy, se kterými se
musí vyrovnávat. Potřeba jejich systematického dalšího vzdělávání je proto stále aktuální. V mateřských školách v Karlovarském kraji pracuje v současné době cca 690
pedagogických pracovníků.
Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 32 MŠ Karlovarského kraje. Z šetření vyplynulo, že všechny tyto MŠ by jako podporu své pedagogické činnosti uvítaly
zejména semináře metodické. Zájem vyjádřily především o zážitkovou pedagogiku, pohybovou a dramatickou výchovu. Dále žádaly nové informace a moderní poznatky týkající
se psychologie dítěte, jeho vývoje a výchovy.
Podle odpovědí MŠ by převážná většina uvítala též vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů, zejména je zajímala možnost sebepoznání a vlastního rozvoje,
prezentační dovednosti, psychohygiena učitele a komunikační dovednosti.
Zároveň mateřské školy požadovaly vzdělávání učitelek v oblasti ICT jako nástroje
pro svou práci. Potřebují tyto dovednosti pro tvorbu školních dokumentů, záznamů
o dětech, výpočetní techniku užívají pro prezentaci školy a pro vlastní hodnocení školy,
kde jim výrazně pomůže i dovednost úpravy digitálních fotografií.
Projekt zohlednil potřeby této cílové skupiny, které vyplývají jak z pozitivních zkušeností žadatele z dlouhodobé spolupráce s ředitelkami a učitelkami MŠ, tak z analýzy
vzdělávacích potřeb pedagogů – viz výroční zprávy ČŠI a také ze zmíněného dotazníkového šetření. V souvislosti s profesním rozvojem a stále rostoucími nároky na jejich
práci, osobnostní předpoklady, zkušenosti, znalosti a dovednosti je tedy široká a pružná podpora ve formě nabídky systematického dalšího vzdělávání velice žádoucí.
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Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou, a to prostřednictvím podpory profesního rozvoje a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků PV.

Dílčí cíle
Na základě požadavků cílové skupiny byly vygenerovány dílčí cíle:
1. Poskytnout účastníkům možnost zvýšit svou dovednost využívat ICT ve své práci
pedagoga PV.
2. Zvýšit osobnostně-sociální kompetence pedagogů.
3. Prohloubit odborné znalosti pedagogických pracovníků PV v oblasti psychologie
a výchovy dítěte.
4. Podpořit pedagogy PV po stránce metodické - zážitková pedagogika v MŠ.
5. Vytvořit metodickou příručku pro pedagogy PV obsahující soubor her a činností
vztahujících se k zážitkové pedagogice.

KA 3 - Psychologie dítěte předškolního věku a jeho výchova
V rámci KA 3 vzniklo 5 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj odborných
znalostí pedagogů předškolního vzdělávání v oblasti psychologie dítěte předškolního
věku, jeho vývoje, potřeb a výchovy. Vzdělávací programy se zaměřily na témata: specifické potřeby dětí - jejich identifikace a doporučení pro další práci, příprava rodičů
a dětí na povinnou školní docházku, všestranný rozvoj dítěte, hyperaktivní dítě a dítě
s hraničním chováním, stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku.
Plánováno bylo proškolení 150 účastníků.
KA 4 - Zážitková pedagogika v MŠ
V rámci KA 4 vznikly 4 vzdělávací programy zaměřené na využití zážitkové pedagogiky v MŠ s podporou přírodovědné gramotnosti a výchovy ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
Jednotícím tématem byla jednotlivá roční období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Účastníci se seznámili s významem učení prožitkem pro dětskou psychiku a pro osvojování
světa v předškolním věku, s konkrétními zážitkovými metodami rozvíjejícími dětské
prožívání světa i sebe sama. Dále se naučili, jak vhodnou zážitkovou aktivitu vybrat
nebo vymyslet. Vybrané aktivity i návody na činnosti a hry v MŠ jsou obsahem metodické příručky.
Plánováno bylo proškolení 80 účastníků.
Metodická příručka je vydána v nákladu 250 ks.

6. Využít různé metody a formy vzdělávání dospělých, a tím zatraktivnit další průběžné vzdělávání pedagogů PV.

Časový harmonogram projektu
Klíčové aktivity
KA 1 - Podpora v oblasti ICT
V rámci KA 1 vznikly 3 nové vzdělávací programy zaměřené na využití ICT v práci
pedagogů předškolního vzdělávání - využití PC pro vlastní hodnocení školy, pro prezentaci školy (včetně úpravy digitálních fotografií), tvorbu školních dokumentů a záznamů
o dítěti, vyhledávání a zpracovávání informací a materiálů vhodných do výuky v MŠ
apod. Účastníci získali anebo si upevnili své uživatelské dovednosti ve využívání tabulkového a textového editoru, internetu atd.
Plánováno bylo proškolení 90 účastníků.

První fáze projektu byla věnována vytvoření vzdělávacích programů reflektujících
potřeby cílové skupiny. Následovalo vzdělávání pedagogů PV ve všech klíčových aktivitách realizovaných v období březen 2013 – srpen 2014. V průběhu projektu vznikaly
podklady pro Metodickou příručku.

Celkové výstupy projektu:
1) 450 podpořených pedagogů předškolního vzdělávání
2) 17 vzdělávacích programů
3) 250 ks Metodické příručky

KA 2 - Osobnostní rozvoj pedagogů
V rámci KA 2 vzniklo 5 nových vzdělávacích programů zaměřených na osobnostní
rozvoj pedagogů - na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, asertivitu, na
sebepoznání a možnosti seberozvoje (sebe-koučování), timemanagement, psychohygienu učitele a na prevenci syndromu vyhoření.
Plánováno bylo proškolení 130 účastníků.
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PŘÍLOHY
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Hans Christian Andersen

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
(zkrácená verze celé pohádky) **

(úvodní část z plné verze pohádky) *
Byl jednou jeden zlý čaroděj. Ten Vám byl
tak zlý, inu, učiněný ďábel! Jednoho dne byl
ve zvlášť dobré náladě. Podařilo se mu totiž zhotovit zrcadlo, které mělo tu vlastnost,
že se v něm všechno dobré a krásné téměř
úplně zmenšilo a všechno ničemné a špatné
se v něm ještě zvětšilo. Nejkrásnější krajiny
v něm vypadaly jako uvařený špenát a nejlepší lidé se stávali ošklivými nebo stáli na
hlavě. Obličej se v něm tak zpitvořil, že ho
ani nebylo možno poznat, a měl-li kdo třeba
jen jedinou pihu, mohl být jist, že se mu v zrcadle rozleze přes celý nos a ústa.
Čaroděj si náramně liboval, že je to veselé, neboť každá dobrá, zbožná myšlenka, jež
v člověku byla, obrážela se v zrcadle jako pošklebek; kouzelník ..... ďábel se svému uměleckému vynálezu dosyta nasmál! Všichni, kdož chodili k němu do čarodějnické školy
..... on totiž měl i svou školu ..... , vypravovali kdekomu, že se podařil zázrak, a tvrdili, že
se teprve nyní dá poznat, jak opravdu vypadá svět a lidé. Běhali po světě se zrcadlem
a konečně nebylo na celé zemi člověka, který by nebyl v tom zrcadle zpitvořen.
I chtěli také doletět do nebe, aby si z něho tropili šašky. Čím výše však se zrcadlem
letěli, tím více se třáslo, až je sotva drželi. Letěli výš a výše, blíž k Bohu a nebi. Tu se
zrcadlo náhle zatřáslo tak strašlivě, že jim vyklouzlo z rukou a řítilo se dolů k zemi. Tam
se roztříštilo na stamilióny, biliony a ještě více kousků, které způsobily ještě mnohem
větší neštěstí než samo zrcadlo dříve. Neboť některé střepinky zrcadla byly sotva tak
veliké jako zrnko prachu, i poletovaly širým světem, a když vlétly lidem do očí, uvázly
v nich. I viděli lidé všechny věci převráceně nebo si všímali jenom špatných stránek.
Neboť každá střepinka podržela touž sílu, jakou mělo celé zrcadlo. Některým lidem se
dostala střepinka až do srdce, a to bylo opravdu strašné, neboť jejich srdce se proměnilo v ledový střechýl.
Některé střepinky byly zase tak velké, že jich bylo použito za tabulky do oken, ale
nebylo právě hezké dívat se skrze ně na své přátele. Jiné zase byly vsazeny do brýlí
a lidé, kteří si tyto brýle nasadili, aby správně viděli a soudili, náramně se klamali.
Zloduch se smál, až se za břicho popadal, a tuze se mu to líbilo. A ještě posud létají
střepinky toho zrcadla vzduchem.

* http://www.abatar.cz/pohadky/snehova_kralovna.htm - nezkrácená verze
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V jednom dalekém městě žil chlapec Káj a dívka Gerda. Kamarádili spolu už od malička a měli se velice rádi. Babička jim každé odpoledne čítávala pohádky. Jednoho dne
jim začala vyprávět příběh o Sněhové královně. Káj a Gerda napjatě poslouchali, jak
královna přichází se zimou a je chladná jako led. Někdy se dívá do oken a na okenní
skla kreslí záhadné obrazce. Káj se kasal, že se vůbec nebojí, ale večer, když venku začal padat první sníh a uviděl v okně sněhobílou paní, strachy zkameněl. Nemohl od ní
odtrhnout zrak a tu ho cosi píchlo v oku. Byl to kousek ďábelského zrcadla. Od té chvíle
jakoby se v něm něco změnilo. Všechno dobré mu přišlo hloupé a nic ho nebavilo. Ani
s Gerdou už si nechtěl hrát.
Jednoho dne ho něco táhlo na náměstí. Vzal si tedy sáňky a utíkal s nimi k náměstí.
Tam uviděl velké bílé sáně, ze kterých vystoupila Sněhová královna. Ta lákala Káje, aby
k ní přišel blíž. Políbila ho na čelo a Káj zapomněl na svou nejmilejší Gerdu. Královna ho
odvezla do krajiny věčného ledu a sněhu.
Gerda marně čekala na Káje, ale ten se neukázal. Po čase se ho vydala hledat. Nikdo
o něm nic nevěděl ani neslyšel. Jakoby se po něm zem slehla. Kousek za městem potkala velkou černou vránu. Ta jí pověděla, že jejího Káje asi viděla a dovedla ji do zámku.
V zámku sice bydlel chlapec, ale nebyl to Káj. Gerda princi pověděla svůj příběh. Ten ji
vyslechl až do konce a dal ji na cestu teplé boty, kabát a kočár.
V lese přepadli kočár loupežníci, ale Gerdu zachránila loupežníkova dcera. Dívenka
byla ráda, že si má s kým hrát, ale dlouho jí to nevydrželo. Gerda opět vyprávěla svůj
příběh. Dívce se jí zželelo a dala ji svého soba. Gerda se s ním vydala na cestu. Po nějaké době se sob zastavil a praví: „Odtud už musíš jít sama, já do ledového království
vstoupit nesmím.“
Gerda se chvíli brodila sněhem, až uviděla zámek postavený z ledu. Gerda chvíli
váhala, než vešla dovnitř. V celém zámku byla hrozná zima. Procházela všemi komnatami a v té největší našla Káje. Gerda ho
štěstím objala, ale ten ji nepoznal. Gerdě
začaly z očí téct slzy z velkého zklamání. Její
horké slzy rozmrazily Kájovo ledové srdce.
Káj se samým štěstím ze shledání se svou
kamarádkou rozplakal a z oka mu vypadl
kousek ďábelského zrcadla. Nyní už nad
ním královna neměla vůbec žádnou moc.
Děti se společně vrátily domů a vše
dobře dopadlo. Káj a Gerda si zase hráli
a poslouchali babiččiny pohádky jako dřív.
** www.centrumpohadek.cz/pohadky-pro-deti/snehova-kralovna - text
www.pikacu.cz/pohadky - video
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Zážitková pedagogika v průběhu seminářů:
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