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ÚVOD

Tato metodická publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu 
Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených 
na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity, registrační číslo projektu  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511, s cílem nabídnout inspiraci a me-
todickou oporu pro individualizované strategie preprimárního vzdělává-
ní. Na odborných setkáních (diskuzních platformách) učitelů mateřských 
škol byla pak publikace dále diskutována, evaluována, pilotážně ověřena 
a následně doplňována o praktické zkušenosti učitelů mateřských škol 
a poznatky metodiků, specialistů i odborníků z vysokých škol a praxe. 
Věříme, že se v budoucnu stane významným inspirativním pomocníkem 
při každodenní tvořivé práci učitelů MŠ i při uplatňování individualizo-
vané výuky v rámci společného vzdělávání v mateřských školách. Sluší 
se poděkovat všem spolupracujícím mateřským školám, tj. MŠ Lidická 
Strakonice, MŠ Klatovy, MŠ Praha-Radotín, MŠ Pohádka při 2. ZŠ Beroun, 
MŠ se speciálními třídami Kamenice nad Lipou, MŠ Pastelka Vlachovo 
Březí, MŠ Hříbátka Kladruby nad Labem, MŠ Chomutov, Soukromá MŠ 
Benedikt s. r. o. Karlovy Vary, MŠ Němčice nad Hanou za vstřícný přístup 
při ověřování metodických postupů a pomoc při evaluaci. Na základě této 
spolupráce se v průběhu tří let vybudovala mezi řediteli a učiteli různých 
škol cenná přátelství.

Tvorba nové metodické opory vychází z Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a respektuje všechny 
jeho vzdělávací oblasti „Dítě a jeho tělo“, „Dítě a jeho psychika“, „Dítě 
a ten druhý“, „Dítě a společnost“, „Dítě a svět“. RVP PV vymezuje sice 
hlavní požadavky, podmínky, obsah a pravidla pro institucionální vzdělává-
ní dětí předškolního věku i očekávané výstupy, ale proces individualizace 
výuky se v něm systematicky neřeší. Tímto metodickým materiálem chce-
me především pomoci diferencované a individualizované výuce vstoupit 
do reality života mateřských škol, reflektovat zkušenosti a také inspirovat 
nejen začínající učitele k tvořivé práci.



8

Východiskem vzniklé publikace s názvem Kreativita v pedagogické praxi 
s ohledem na individualizaci ve výchovně vzdělávacím procesu jsou kuri-
kulární dokumenty, Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV s podtitulem 
Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské 
školy (VUP, 2007) i analýza potřebnosti vzniklá na základě žadatelem re-
alizovaných akreditovaných seminářů dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP). Metodická opora pro učitele MŠ také volně navazuje 
na publikaci PaedDr. Ivany Bečvářové Výtvarná dramatika v pedagogické 
praxi a na další metodické materiály, které vznikly na základě projektů 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) i zá-
měru Centra aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o. p. s. v Písku 
(CAVDV).

Po úvodním představení projektu následuje kapitola, která vymezuje 
základní pojmy a uvádí je do terminologické souvztažnosti. Další kapi-
toly jsou věnovány specifikaci práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami v kontextu individualizovaného přístupu, poradenství a práce 
s individuálními potřebami dětí preprimárního vzdělávání. Další kapitoly 
mají teoreticko-praktický charakter a snaží se smysluplně provázat teorii 
s praxí. Mapují a prakticky „uvádějí v život“ prostředky individualizace 
ve výtvarné, hudební, dramatické, polytechnické výchově a s pomocí gra-
fomotorických cvičení. Přílohová část se vztahuje ke grafomotorickému 
teoreticko-praktickému celku a obsahuje pracovní listy, které byly ve spo-
lupracujících mateřských školách pilotážně ověřeny.

Smyslem nově vzniklé metodické publikace je snaha pomoci učitelům 
MŠ při orientaci v terminologii společného vzdělávání a v porozumění 
podstaty diferencovaného a individualizovaného přístupu vzdělávání dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami v preprimární sféře. Metodická 
pomůcka se snaží prakticky představit takové metody i formy práce, které 
jsou učitelům MŠ dostupné, a jsou reálně použitelné. Chce být praktic-
kým pomocníkem, který reaguje na aktuální změny ve společnosti, škole, 
bere v potaz proměňující se klima v rodině, kvalitativní a rychlé proměny 
v oblasti digitálního vzdělávání i nutnost diferencovaného přístupu k dětem 
předškolního věku.

Stále častější poruchy učení, chování a další specifické projevy dětí již 
od útlého věku vyžadují přístupové změny, přičemž proces individuali-
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zace výuky je při stávajícím počtu dětí ve třídách pro učitele MŠ velmi 
náročně zvladatelným. Přináší především metodické i organizační potíže 
a také velkou administrativní zátěž. Každé dítě má svou vzdělávací strate-
gii, která se přizpůsobuje jeho schopnostem a možnostem a soustřeďuje se 
na to, aby plně využilo svůj potenciál, dosáhlo optimálního cíle s ohledem 
na věk, zdravotní stav, individuální tempo a zároveň se naučilo komuniko-
vat a spolupracovat s ostatními. Odlišnost dětí je vnímána jako příležitost 
k rozvíjení respektu a úcty k sobě i ostatním, a ne jako přítěž. Společné 
vzdělávání jako nekončící proces, ve kterém je snaha nacházet optimální 
řešení pro uplatnění stěžejní myšlenky, tj. efektivní vzdělávání dětí v hlav-
ním vzdělávacím proudu, je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 
2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření, která pomohou překonávat jejich 
znevýhodnění – ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí, zdravotně postižené a znevýhodněné nebo 
(mimořádně) nadané.

V souladu s těmito společenskými i edukativními změnami jsou kladeny 
na osobnost učitele stále vyšší nároky při plánování, organizaci a využívání 
specifických výukových strategií nejen v rámci společného vzdělávání. 
„Pomyslná“ svoboda volby možných postupů a témat může vést učitele 
mnohdy k bezradnosti, a to zejména při práci s dětmi se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Tento podpůrný materiál chce učitelům nabídnout 
vhled do problematiky metod individualizované výuky a vyjasnit mnohá 
klišé i „polidštit“ cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání směrem k naplňování klíčových kompetencí dětí předškolního 
věku. Cílem nové metodické publikace je také nadchnout učitele MŠ pro 
nové alternativní experimentální i zážitkové přístupy ve výuce a zkvalitnit 
jejich profesní kompetence v oblasti individualizace výuky při výtvarných, 
hudebních, dramatických i polytechnických činnostech. To vše se snoubí 
s přesvědčením o smysluplnosti pedagogické profese i s radostí vzdělávat 
sebe i děti. Všechny odborné texty a předkládané lekce byly připraveny 
a pilotážně ověřeny s touto vizí, evaluovány a doplněny o názory učitelů 
MŠ. Byly vždy primárně vedeny snahou poskytnout učitelům MŠ co nej-
hmatatelnější materiál, který je opřen o praktické zkušenosti i kurikulární 
dokumenty a je využitelný v praxi mateřských škol.
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Potřeby každého jedince se v průběhu života proměňují a metodické 
přístupy, které respektují věkové a osobnostní zvláštnosti i diferencovanou 
formu vzdělávání, nabývají ve školském prostředí stále více na významu 
i aktuálnosti. Zkusme pomoci těmto přístupům „na svět“ a chápejme školu 
jako nedirektivní přátelský prostor s pravidly soužití i radostnou a tvořivou 
atmosférou i cestou za poznáním.

Dovolme našim dětem zažít, hledat, objevovat, vyzkoušet si, bádat, mýlit 
se, chyby odhalovat i napravovat, svá tvrzení prakticky ověřovat, stát se 
zručnými a rozumově přemýšlivými lidmi. 

PaedDr. Ivana Bečvářová
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O PROJEKTU

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání o. p. s. (CAVDV) 
bylo žadatelem a realizátorem projektu Mateřské školy jako centra kolegi-
ální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a roz-
voj kreativity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511. Projekt byl realizován 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, č. 
02), název výzvy „Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj 
škol I. v prioritní ose 3 OP“. Cílem projektu bylo podpořit vzájemné uče-
ní škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory v oblastech 
zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity dětí MŠ. 
K tomuto účelu byly určeny diskuzní platformy (workshopy), na nichž 
se setkávali učitelé MŠ se specialisty a odborníky. V rámci projektu byla 
také podpořena spolupráce se studenty Pedagogické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni. Následně vznikla tato metodická publikace, která spojila 
odborníky i praktiky vizí vytvořit podpůrný materiál, který by byl využi-
telný v praxi mateřských škol. 

Pokorně se skláním před svými kolegy, kteří se v této problematice po-
hybují celý profesní život a jejichž znalosti jsou nejen hluboké, ale zároveň 
prodchnuté životní moudrostí a pokorou.

Je mnoho cest vedoucích k jednomu cíli. V této publikaci najdete řadu 
různých přístupů a cest v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, poly-
technické výchovy i grafomotorických cvičení, které byly realizovány 
v mateřských školách a které respektují individualizovanou formu práce 
i rovný přístup k dítěti. Osobnost pedagoga vždy zůstává tou nejpodstat-
nější a nejvyšší metou, neboť on je tím, kdo zdobí nepopsaný list dítěte 
a vytváří spolu s ním úžasné obrazy. 

A co říci na závěr, či spíše v úvodu metodiky? Snad jen tolik, aby vznik-
lá metodika přinesla mnoho inspirace pro práci učitelů mateřských škol 
a byla ku prospěchu.

Mgr. Ludmila Půbalová
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1  VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
A PROBLEMATIKA SPOLEČNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

Milan Podpera

V této kapitole je třeba si objasnit a vymezit základní pojmy, se kterými 
se budeme v textu metodiky potkávat a které považujeme za zásadní pro 
téma individualizace a rozvoj kreativity v mateřské škole.

KREATIVITA/TVOŘIVOST
Kreativita (tvořivost, invence) je zvláštní soubor schopností, které umož-
ňují tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, 
originálního díla nebo myšlenky, popř. tvůrčí řešení problémů. Mezi tyto 
schopnosti patří:
• senzitivita (schopnost spontánně si všimnout neobvyklých věcí, jevů, 

skutečností): postihnout jádro problému, postřehnout nedokonalosti, 
mezery situace, předvídat důsledky,

• flexibilita (pružnost a pohyblivost myšlení): schopnost vytvářet alterna-
tivy a různorodá řešení úloh, uplatňovat postup různými směry, změnit 
zaměřenost podle podmínek,

• fluence (pohotovost myšlení): schopnost plynule a lehce produkovat 
velké množství myšlenek, obsahů, pojmů,

• originalita (původnost myšlení): schopnost produkce nových kombinací, 
nekonvenčních, mimořádných a vtipných řešení, uplatňování vzdálených 
asociací, vytváření zcela netradičních prvků,

• elaborace (propracování řešení): schopnost dále rozvíjet novou myšlen-
ku, schopnost dopracovat řešení do konce, vhodně stanovit jednotlivé 
proporce, vytvářet dokonalé struktury řešení na základě expanze, modi-
fikace, extenze, posouvání, konkretizace,

• restrukturace (transformace, redefinice, nová interpretace): změnit, 
přetvořit význam či objekt nebo jeho části tak, aby se dal použít v nové 
funkci nebo významu, přetváření elementů. 
Kreativitu nejčastěji vymezujeme jako tvoření nových myšlenek, řešení 
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a nápadů. Tvořivý proces je charakterizován dvěma prvky: originalitou 
a užitečností. G. Claxton, B. Lucas a E. Spencer (2011) definují tzv. zvyk-
losti kreativní mysli jako základní atributy kreativity:
• zvídavost (přemýšlení, pochybování a kladení otázek; bádání a zkoumá-

ní; zpochybňování domněnek),
• vytrvalost (zvládání nejistoty; odhodlání nevzdávat se při nesnázích; 

odvaha být odlišný),
• představivost (pohrávání s možnostmi; vytváření souvislostí; využívání 

intuice),
• disciplinovanost (tvoření a zlepšování se; rozvíjení technik; kritická re-

flexe),
• spolupráce (odpovídající spolupráce; poskytování a přijímání zpětné 

vazby; sdílení „vyprodukovaného“/sdílení „výstupů“).
Kreativita je důležitým rysem osobnosti a je potřeba ji rozvíjet od raného 

věku. Právě předškolní věk a docházka do mateřské školy poskytují pro 
její rozvoj široký prostor. Nejčastěji je věnován rozvoji tvořivosti prostor 
v rámci estetických činností. Zde je potřeba podporovat samostatný projev 
a samostatnou činnost dítěte. Důležité je však rozvíjet i tvořivé myšlení 
jako takové. V tomto ohledu není třeba se z hlediska obsahu vzdělávání 
jakkoli omezovat. Jde spíše o vhodnou volbu metod a forem, které k tvo-
řivému myšlení vedou.

V rámci této metodiky tak vnímáme kreativitu též jako schopnost hle-
dat a používat rozličná řešení při vzdělávacím procesu v mateřské škole. 
Můžeme též mluvit o pestrosti využívání strategií, metod, forem, technik či 
diferenciace obsahu. O schopnosti nebát se používat nové a nevyzkoušené, 
kreativně uchopovat nabízené možnosti a vyzkoušet je s dětmi. Průcha 
a Koťátková (2013) mluví o podpoře kreativity jako o důležitém znaku 
vhodného výběru metod.

SPOLEČNÉ (INKLUZIVNÍ) VZDĚLÁVÁNÍ
Společné (inkluzivní) vzdělávání, ve smyslu „školy pro všechny“ (po-
jem vznikl na světové konferenci v Salamance v roce 1994), pokládá 
rozmanitost za přirozenou podmínku vzdělávání. Důraz je kladen na od-
straňování segregace ve vzdělávání. V tomto konceptu se nedělí skupina 
dětí na ty, které mají speciální vzdělávací potřeby, a ty, které je nemají. 
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Pohlíží na ně jako na heterogenní skupinu dětí, které mají různé indi-
viduální potřeby (Lechta, 2016), (Svobodová a kol., 2017). Z pohledu 
rozmanitosti lze nahlížet i na mateřskou školu, kde heterogenita (pohlaví, 
věku, temperamentu, jazyka, schopností či potřeb) patří k základním 
charakteristikám. Dle Havlisové (Svobodová a kol., 2017) samotná účast 
dítěte ve vzdělávání nestačí. Důležité je, aby byly všechny děti smyslu-
plně zapojeny do vzdělávacího procesu a školní komunity. Je potřeba, 
aby škola byla schopná nabídnout adekvátní příležitost k učení a podporu 
k učení všem dětem.

Inkluzivní vzdělávání má své principy, kterými se liší od vzdělávání dětí 
se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Předmětem snahy 
zúčastněných není pouze umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, 
ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu 
vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany (http://www.inkluze vpra-
xi.cz/apivb/co-je-inkluze).

Inkluzivní vzdělávání je také způsob vzdělávání, který dbá na maximální 
rozvoj každého žáka s ohledem na jeho individuální potřeby a specifika.

DÍTĚ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (v pojetí školského 
zákona) se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností 
nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě 
s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opat-
řeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným život-
ním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají 
právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským 
zařízením.

V rámci podpůrných opatření jde např. o úpravu organizace, obsahu, 
hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, zabezpečení 
výuky předmětů speciálně pedagogické péče, prodloužení délky vzdělá-
vání, úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 
používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomů-
cek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta 
pedagoga a další (jsou uvedeny v § 16 odst. 2 školského zákona). Podpůrná 
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opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení 
do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombi-
novat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP 
PV) je základním kurikulárním dokumentem, který nastavuje rámec (pod-
mínky, cíle, obsah, metody aj.) předškolního vzdělávání. Dle RVP PV je 
v mateřských školách povinnost pracovat od roku 2005. V současné době 
má dokument za sebou několik revizí a doplnění, které mimo jiné reagovaly 
na legislativní úpravy týkající se společného vzdělávání.

DIFERENCIACE
Diferenciace vychází z toho, že každé dítě má jiné vzdělávací potřeby. Při 
diferencovaném vyučování je obsah i způsob vzdělávání přizpůsobován 
dětem na míru tak, aby bylo jejich vzdělávání co nejefektivnější.

Diferenciace umožňuje výuku dětí s různou úrovní znalostí a dovedností. 
Jak uvádí Čapek (2015): „Cílem diferenciace je vytvořit vhodné podmínky 
pro všechny žáky ve třídě, aby vyučování bylo přiměřené jejich předpo-
kladům a zvláštnostem, pohlaví, schopnostem, zájmům apod.“ (Čapek, 
2015, s. 155). V předškolním vzdělávání se jedná především o uzpůsobení 
obtížnosti činností, cílů či míry podpory podle možností dětí.

Diferenciace může probíhat v těchto oblastech:
• obsah (volba obsahu, stanoviště, rozsahu obsahu),
• proces (volba vlastní cesty, různé cesty řešení),
• produkt (různé možnosti výrobku, díla),
• míra pomoci ze strany učitele,
• skupinová práce (homogenní, heterogenní skupiny, různé úkoly, 

různá obtížnost),
• role (rozdílné role ve skupině),
• gradace (různá nebo gradovaná obtížnost úkolů).

Čapek (2015) mezi diferenciační metody mimo jiné uvádí skupinovou 
práci či projektové vyučování. Principiálně se dále jedná o individuální 
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selekci obtížnosti úkolů (výběr obtížnosti je ponechán na dítěti), týmovou 
selekci obtížnosti úkolů (skupina si vybírá obtížnost úkolu), diferenciační 
učení na stanovištích (dítě si samo vybírá stanoviště či jejich pořadí, pra-
cuje vlastním tempem).

INDIVIDUALIZACE x INDIVIDUÁLNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
Individualizace znamená zaměření se na dítě jako na osobnost, na jeho 
potřeby, schopnosti a možnosti. Dle Zormanové (2012) individualizace 
zdůrazňuje didaktický princip individuálního přístupu k žákům (dětem), 
vnitřní diferenciaci, tj. diferenciaci cílů i metod při zachování frontální 
formy výuky.

Děti pracují (v rámci celé skupiny, třídy) podle svého tempa. Postup 
učení, obtížnost činností odpovídají jejich individuálním možnostem a po-
třebám. Jedná se tedy o princip, který ovlivňuje realizaci vzdělávání.

Naproti tomu individuální forma vzdělávání je právě a jen formou vzdě-
lávání, při níž pedagog pracuje s jednotlivým dítětem nebo malou skupinou 
dětí a dochází k intenzivní komunikaci pedagog – dítě (Hájková, Strnadová, 
2010).

V pedagogické praxi bývají tyto pojmy často zaměňovány a pedago-
gové se mylně domnívají, že individualizace je, když pracuji s dítětem 
individuálně, a to stačí. I z tohoto omylu pak často vyplývají názory, že 
individualizaci nelze ve vysokém počtu dětí ve třídě zvládat.

Mezi strategie a metody podporující diferencované a individualizované 
vzdělávání dětí patří skupinová práce, sebehodnocení dětí, různé úrov-
ně zadání (gradované úlohy), práce s chybou. Jednou z klíčových metod 
je práce na stanovištích (centrech), která je založena na svobodné volbě 
dětí, co se budou učit, kdy se to budou učit a jak dlouho budou na úkolu 
pracovat. Důležité je na základě dobré znalosti kurikula a individuálních 
charakteristik dětí stanovovat cíle s různou úrovní obtížnosti.

Skupinová a kooperativní výuka
Základním principem u skupinové výuky je organizační rozdělení dětí 
do menších skupin. Pro skupinovou výuku je charakteristická spolupráce 
dětí, rozdělení práce, komunikace v rámci skupiny mezi dětmi a upozadění 
učitele při práci skupiny.
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Práce s různými skupinami umožňuje diferencovat úkoly, činnosti. Může 
docházet k diferenciaci a individualizaci při volbě skupiny ze strany dětí, 
při volbě dle obsahu či obtížnosti úkolu.

S pojmem skupinová výuka se často spojuje i pojem kooperativní vý-
uka. Dle Kasíkové (2016) nelze dané pojmy zaměňovat. Ne každá sku-
pinová práce odpovídá kooperativní výuce. Při kooperativní výuce se 
využívá metody kooperativního učení. Kooperativní učení je založené 
na společném řešení úkolů ve skupině dětí, kdy úspěch jednotlivce je vá-
zán na úspěch ostatních členů skupiny, tj. na základě pozitivní vzájemné 
závislosti (kooperace) (Raabe, 2019), (Kasíková, 2010).

Základními znaky kooperativního učení jsou pozitivní vzájemná závislost 
členů skupiny, interakce tváří v tvář, osobní zodpovědnost každého člena 
skupiny, užití interpersonálních a skupinových dovedností a reflexe skupi-
nové práce. Na rozdíl od skupinové výuky je tak výrazně posílena složka 
kooperace, kromě úkolových cílů jsou definovány i cíle socioemocionální. 
Mezi hlavní rysy kooperativního učení dále patří heterogenita a nezávislost 
dětí, jasně definované role a důraz na řešení problémů jakožto prostředku 
učení (Hájková, Strnadová, 2010).

Kooperativní učení významně podporuje individualizaci a diferenciaci 
vzdělávání. Dítě si v rámci skupiny může zvolit roli a úkol, které odpovídají 
jeho individuálním potřebám a možnostem.

Projektová výuka
Projektová výuka umožňuje komplexně uchopit dané téma, řešit úkol či 
problém spjatý s životní realitou. Charakteristickým znakem projektové 
výuky je konkrétní výstup, výrobek, vyřešení problému (Zormanová, 
2012). Učení přestává být jen procesem vštěpování znalostí a dovedností 
řízených učitelem, ale stává se procesem jejich aktivního osvojování.

Projektová metoda je komplexní metodou zahrnující řadu dílčích metod 
integrovaných podle toho, jak je projekt koncipován. Záleží na způsobu 
zpracování zvoleného tématu, na vybraném výstupu.

V mateřských školách je často využívaná obdoba projektové výuky – 
tematická integrovaná výuka. Prvky projektové výuky se vzhledem k prin-
cipům integrace obsahu, názornosti a vzdělávání skrze témata blízká dětem 
běžně vyskytují.
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Brainstorming a mentální mapování
Brainstorming je výukovou metodou, která směřuje k rozvoji tvořivosti 
a řešení problémů. Obvykle má dvě části, sběr nápadů a jejich hodnocení. 
Je založena na produkci co největšího počtu návrhů řešení určitého pro-
blému. Při produkci nápadů se nepřipouští kritika, všechny se zapisují a až 
následně se vyhodnocují. Základní pravidla brainstormingu jsou: podpora 
volnosti v tvorbě myšlenek (i absurdní nápady mohou vést k řešení problé-
mu), žádný nápad nekritizovat v produkční fázi, orientace na produkci co 
největšího počtu nápadů, každá myšlenka musí být zaznamenána a vzá-
jemná inspirace pomocí již vytvořených nápadů.

Obdobou brainstormingu je mentální/myšlenkové mapování. Tvorba 
myšlenkových map je častým způsobem vytváření témat tematické inte-
grované výuky. Je vhodné do něj zapojovat i děti ve třídě, ať už ve fázi, kdy 
zjišťujeme, co všechno již děti o tématu vědí, nebo ve fázi, kdy hledáme 
návrhy, co bychom v rámci tématu chtěli společně dělat.

Problémové vyučování
V problémovém vyučování je spojená aktivní badatelská činnost s osvo-
jováním poznatků. Podstatou metody problémového učení je stano-
vení problémové situace, úkolu, problému a následné hledání řešení. 
Principem je nesdělovat hotové poznatky, děti si samostatně nebo s po-
mocí učitele odvozují poznatky vlastní myšlenkovou činností, hledáním 
informací, objevováním a konstruováním vlastního poznání (Zormanová, 
2012).

V rámci problémového vyučování lze individualizovat výuku rozdílným 
problémem, který je dětem podáván. Problémové učení je součástí tvůrčího 
procesu. Jeho využívání podporuje rozvoj tvořivosti.

Otevřené vyučování
Otevřené vyučování usiluje o komplexní změnu chování a vzdělávání. 
Škola se má otevírat dítěti podle jeho zájmů a schopností (princip indi-
vidualizace). Má se otevírat i navenek vůči veřejnosti, rodině, komunitě. 
V užším smyslu je pak míněna jako organizační forma, při které žák/dítě 
přebírá odpovědnost za naplánování svého učení, což umožňuje přizpůsobit 
tempo individuálním potřebám žáků/dětí.
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Pro otevřené učení jsou typické rozhovory či diskuse na koberci v kruhu, 
hry v kruhu, práce ve dvojicích, řízená a volná práce ve skupině, účast žáků/
dětí na sestavování týdenního plánu a výuka přesahující rámec jedné třídy. 
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2  PORADENSTVÍ PRO DĚTI  
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI

Martina Košťálová

Poradenské služby jsou ve školách a školských zařízeních poskytovány 
na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o poskyto-
vání poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
Při jejich realizaci je potřeba dbát na individualizaci.

Poskytují se všem dětem a žákům, jejich zákonným zástupcům a pe-
dagogům zdarma. V MŠ jsou zabezpečovány převážně ředitelkou MŠ, 
kmenovými učitelkami, školským poradenským zařízením – pedagogic-
ko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) a speciálně pedagogickým 
centrem (dále jen SPC), popř. dalšími odborníky. Zákonní zástupci musí 
udělit k poskytnutí této služby písemný souhlas (Vyhláška č. 72/2005 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních 
v platném znění).

V případě, že se u dítěte v MŠ vyskytnou závažnější problémy, je nutné 
zákonné zástupce odkázat na odborná poradenská zařízení. Učitel mateřské 
školy je mnohdy tím, kdo prvotně poukáže na problém, a velmi často se 
pak ocitá v situaci, že si zákonní zástupci problém nepřipouští a viní učitele 
z problematického chování svého dítěte. V tom okamžiku je nutné vést 
s rodičem rozhovor, orientovat se ve výchovné problematice a nejčastějších 
poradenských problémech (http://www.nadejeproautismus.cz/vzdelavani/).

Instituce zajišťující poradenské služby pro MŠ
Mezi instituce zajišťující poradenské služby patří pedagogicko-psycholo-
gické poradny a speciálně pedagogická centra.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) je školské poradenské zařízení 
poskytující služby poradenství pedagogicko-psychologického a speciálně 
pedagogického charakteru, odbornou pomoc při výchově a vzdělávání dětí, 
žáků a studentů. Napomáhá při jejich přípravě a volbě budoucího povolá-
ní. Poradny se věnují dětem od tří let věku. Zajišťují pro ně diagnostické, 
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konzultační, intervenční, terapeutické a metodické služby. Ty nabízí pe-
dagogicko-psychologická poradna ambulantně a terénně formou návštěv 
pracovníků poraden ve školách, školských a jiných zařízení. Mají zásadní 
význam při zařazování dětí do škol se speciálním vzdělávacím programem 
nebo pro stanovení individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) v běž-
né základní škole (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění).

Školské poradenské centrum (SPC) poskytuje poradenské služby dětem, 
žákům, studentům se zdravotním postižením, jejich rodičům – zákonným 
zástupcům, školám a školským zařízením. Standardní poradenské služby 
jsou poskytovány bezplatně na základě žádosti žáků, zákonných zástupců 
nezletilých žáků, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí 
poradenské služby je písemný souhlas žáka (jeho zákonného zástupce). 
Žák (jeho zákonný zástupce) je předem informován o všech podstatných 
náležitostech poskytované služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, 
cílech a postupech, a o všech předvídatelných rizicích a dopadech, které 
mohou vyplynout z jejího poskytování, i o možných následcích toho, 
když poradenská služba nebude poskytnuta. Žák (jeho zákonný zástupce) 
je také předem písemně informován o právech a povinnostech spojených 
s poskytováním poradenských služeb. Informace se poskytují s důrazem 
na srozumitelnost, v případě nezletilých žáků se zřetelem k jejich věku 
a rozumové vyspělosti. Poradenská služba se začne poskytovat bez zby-
tečného odkladu (Hanák, Michalík a kol., 2011).

Oblasti výchovného poradenství v pedagogické praxi
• Rozvoj osobnosti dítěte – výchovně-vzdělávací proces je neodmys-

litelně spojen s rozvojem možností jedince, učitel by měl přemýšlet 
o možných cestách podpory dítěte tak, aby bylo možno využít jeho 
potenciálu.

• Podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mi-
mořádně nadaných – již v mateřské škole se setkáváme s dětmi, 
u kterých je patrno, že při využití běžných výukových metod nedosa-
hují potřebných výsledků, vybočují svým chováním nebo výrazněji 
předbíhají své vrstevníky. Vývoj psychických funkcí je u dětí před-
školního věku často nerovnoměrný, přesto bychom v případě zjištění 



23

výraznějších odchylek měli zahájit podporu či motivovat rodiče k ná-
vštěvě odborného zařízení.

• Práce s dětmi vykazujícími problematické chování – děti, jejichž 
chování se výrazněji odklání od běžné normy, jsou pro práci pedagoga 
často výraznou přítěží. Snaha pedagoga o korekci chování se nemusí 
vždy setkávat s úspěchem, neboť problematické chování může mít své 
důvody v řadě oblastí, které pedagog ovlivnit nemůže. Jestliže chování 
výrazně narušuje běžnou činnost ve třídě či jsou v chování patrny prvky 
agresivity, je vždy nutno konzultovat situaci s rodiči, případně doporučit 
návštěvu odborného zařízení.

• Prevence rozvoje sociálně-patologických jevů – učitel mateřské školy 
může působit v rovině primární prevence a to především hrami či dis-
kuzemi, které se dotýkají problematických oblastí, jako jsou bezpečnost 
chování dětí, ochrana zdraví apod.

• Utváření podmínek pro integraci – v současné době sílí tendence 
začleňovat do hlavního vzdělávacího proudu také děti s výraznějšími 
specifickými potřebami. Není pochyb, že i v těchto případech jsou na pe-
dagoga kladeny zvýšené nároky. Je nutno přemýšlet o způsobu zapojení 
dítěte do činností, podílet se na zajištění jeho specifických potřeb, což 
s sebou přináší také zvýšenou komunikaci s rodiči, případně s asistentem 
pedagoga.

• Utváření pozitivního klimatu školní třídy – klima třídy v mateřské ško-
le je ovlivněno normami a atmosférou mateřské školy, odbornou erudicí 
pedagoga i jeho osobností a také aktuálním seskupením osobností dětí 
ve třídě. Klima a jeho utváření je nutno vnímat v dlouhodobé perspektivě 
a souvisí s trvalejšími záměry pedagogů a vedení.

• Podpora spolupráce s rodiči – rodina má na vývoj osobnosti dítěte 
klíčový vliv. V průběhu nejtvárnějších let utváří jeho hodnotový systém, 
podporuje citový rozvoj a připravuje jej na vstup do dalších sociálních 
skupin. Pokud je vliv rodiny a školy v tzv. synergii, tj. působí společně, 
pak lze očekávat poměrně významnější výsledky v oblasti rozvoje dítě-
te. Mateřská škola může nabídnout aktivní modely spolupráce s rodiči 
a tím usnadnit řešení potencionálních problémových situací (http://www.
nadejeproautismus.cz/vzdelavani/).
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Formy výchovného poradenství
• Osobní či telefonické konzultace – směřují k předem danému cíli, sděle-

ní rodičům, které nemusejí souviset s problémy. Naopak je dobré nastolit 
pravidelné schůzky. Rodiče, kteří otevřeně komunikují s MŠ, jsou pak 
ochotni přijmout i případné sdělení negativních zpráv.

• Poskytování informací – předávání informací rodičům o aktuálním 
stavu dítěte, jeho vývoji, pokrocích, ale i včasné sdělování zjištěných 
problémů. Preventivním působením může být též poskytování výchov-
ných doporučení v obecnější rovině, např. formou článků na nástěnkách, 
zajištěním přednášek odborníků na výchovná témata apod.

• Depistáž – vyhledávání dětí, jejichž chování vykazuje výraznější od-
chylky, které nejsou pro daný věk či danou situaci přiměřené. Zachycení 
problému v období jeho rozvoje může významně napomoci k prevenci. 

• Krizová intervence – poskytnutí nezbytné pomoci a emoční podpory 
při řešení náhlé náročné situace. V případě nenadálé situace je pedagog 
tím, kdo může dítěti poskytnout první podporu. Krizová intervence zahr-
nuje prvotní psychologickou podporu, zajištění pocitu bezpečí a ochrany 
(http://www.nadejeproautismus.cz/ vzdelavani/).

Poradenské metody v pedagogické praxi
Pedagog může ve své praxi využít především kazuistických metod práce 

s klientem. Jde o metody, které jsou převážně založené na percepci, tedy 
pozorování dítěte při běžné činnosti, která může být velkým zdrojem po-
znání a pochopení problémů dítěte.

Jmenujme některé kauzistické metody:
• Anamnéza (rodinná, zdravotní) – pedagog by měl mít informace o zá-

kladních rodinných poměrech dítěte i o případných zdravotních pro-
blémech, které mohou ovlivňovat chování i učení dítěte. Porozumění 
rodinnému prostředí je často klíčem k pochopení chování dítěte. Jde 
především o případy, kdy se rodiče rozvádí, narodí se další sourozenec, 
někdo z rodiny je vážně nemocný, rodina je ve stavu hmotné nouze či 
došlo k úmrtí v rodině.

• Pozorování – přirozený způsob získávání informací o chování a ak-
tuálním vývoji dítěte. Pedagog může využívat celou řadu přirozených 
situací, jako jsou hra, pobyt venku, chování dítěte při návštěvě zařízení, 
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k tomu, aby si udělal představu o tom, jak dítě zvládá kontakt, jak se 
orientuje v běžných sociálních situacích, do jaké míry se u něj rozvíjí 
samoobslužnost i práceschopnost. Je dobré si všímat především situa-
cí, kdy je dítě agresivní nebo bázlivé, nechce si s dětmi hrát, přijímat 
potravu apod.

• Rozhovor – s dítětem i rodičem, zjišťuje případné důvody k problema-
tickému chování dítěte, motivace rodiče k návštěvě odborného pracoviště 
či poskytnutí podpory. V rámci rozhovoru je nutno dát rodičům dostatek 
času na objasnění situace. Naslouchání je jednou z podstatných složek 
vedení rozhovoru, která významně podporuje pocit zájmu a profesio-
nality. Při vedení rozhovoru je dobré využívat i empatických technik, 
jako jsou verbální přitakávání, uvedení některých vlastních zkušeností, 
v závěru sumarizovat, co bylo s rodičem probráno, objasnit případné 
nesrovnalosti a stanovit další kroky v řešení situace.

• Sociometrické techniky – zjišťování vztahů by mělo vždy probíhat cit-
livou formou. V případě dětí předškolního věku lze získat informace 
o vztazích především z běžného pozorování, tj. sledovat, kdo si s kým 
hraje, chodí ve dvojicích na procházku apod. Zjišťovat vztahy je však 
možno i prostřednictvím řízených aktivit. Pro pedagoga je podstatné, aby 
monitoroval strukturu kolektivu. Za účelem optimalizace klimatu třídy 
je možno využít her osobnostně sociálního charakteru.

• Metody analýzy výkonů a výtvorů – u dětí jde o výkony v oblasti per-
cepce, kresby, vizuomotoriky apod., kde je možno zachytit výraznější 
opoždění ve vývoji jednotlivých funkcí či výrazné změny či atypické 
projevy. Při analýze výkonů a výtvorů je nutno respektovat zákonitosti 
psychického vývoje dítěte (http://www.nadejeproautismus.cz/ vzdela-
vani/).

K nejčastějším výchovným problémům dětí MŠ patří obtížná adaptace 
na předškolní zařízení, práce s dítětem s projevy agresivity, s úzkostným 
prožíváním, s projevy hyperaktivity, s Aspergerovým syndromem, s dítě-
tem s odloženou školní docházkou či z odlišného sociokulturního prostředí, 
práce se zanedbaným či týraným dítětem.

V následujícím textu se pokusíme charakterizovat jednotlivé problema-
tické oblasti. 
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ADAPTACE NA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Nástup do mateřské školy je pro dítě i rodiče významnou událostí, neboť 
jde o první setkání s větším kolektivem dětí a profesionálním pedago-
gickým vedením. Dítě si musí zvyknout na skutečnost, že není středem 
pozornosti, a musí se naučit celé řadě sociálních dovedností, které jsou pro 
pobyt v sociální skupině nezbytné. Mezi dětmi mohou být značné rozdíly 
v přijetí širšího sociálního prostředí i zvládání sociální interakce. Na zvlád-
nutí adaptace dítěte se podílejí různé faktory (např. pořadí narození dítěte, 
předchozí zkušenost s oddělením od rodičů, návštěva kolektivních akcí či 
citová vazba k rodičům, setkání s kolektivem dětí). 

Jak rozpoznáme dítě s problémy v adaptaci na MŠ?
Problematická adaptace je většinou na první pohled patrná. Mohou nastat 
i případy, kdy dítě trpí strachem a úzkostí, avšak navenek se projevuje 
jako přizpůsobivé. O důsledcích se pedagogové a rodiče mohou přesvědčit 
až v pozdějších fázích, kdy se u dítěte začnou projevovat vnější neuro-
tické příznaky. Mezi typické projevy problematické adaptace lze zařadit 
následující:
• dítě každý den neutišitelně pláče již při cestě do MŠ, 
• dítě každý den neutišitelně pláče po příchodu do MŠ a po odchodu ro-

diče,
• u dítěte se nedaří odsunout pozornost, např. zajímavou hračkou či spo-

lečnou činností,
• dítě zvrací, není schopno v MŠ přijímat potravu, odmítá si lehnout při 

odpoledním odpočinku,
• dítě utíká ke svým věcem do šatny a není schopno odložit hračku, kterou 

si přineslo.

Jak přistupovat k problému adaptace?
• Konzultovat jednotný přístup rodičů i pedagoga při příchodu do MŠ. 

Některé mateřské školy umožňují například v prvních dnech účast rodiče 
a postupné odcházení po delším časovém úseku.

• U některých dětí je naopak přítomnost rodiče ještě větším důvodem 
k neklidu, neboť sledují, zda bude odcházet, a nesoustředí se na činnost 
ve třídě.
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• Umožnit přinést z domova jednu hračku, kterou si bude moci dítě vzít 
na spaní či se na ni v průběhu dne dívat.

• Dítě na počátku docházky do MŠ podporovat citově, např. pochovat, 
pohladit, pochválit.

• V případě vážných projevů, např. zvracení, neutišitelných záchvatů či 
agresivních projevů, je dobré doporučit individuální přístup v dohledu 
nad dítětem.
 

DÍTĚ S PROJEVY AGRESIVITY
Poměrně častým jevem v kolektivu dětí předškolního věku jsou negativní 
projevy vůči spolužákům, které mohou mít formu mírného pošťuchování, 
překážení, braní hraček až po strkání, bouchání a nadávání, které lze již 
charakterizovat jako projevy agresivity. Učitel mateřské školy by měl tyto 
projevy monitorovat a včas zasáhnout. V případě mírných problémů jsou 
dostatečná usměrnění běžnými výchovnými prostředky, jako jsou vysvět-
lení, nutnost omluvit se druhému. Mohou však nastat situace, kdy má dítě 
silnější tendence k agresivním atakům a chování se těžko koriguje. Ve třídě 
vzniká napětí, děti mají z agresora strach, rodiče si začínají stěžovat a běžná 
výchovná doporučení nejsou účinná.

Jak rozpoznáme dítě se zvýšeným sklonem k agresivitě?
• U dítěte se projevují nápadnosti ve vztahu k druhým dětem, např. strká 

do druhých, bere hračky a úmyslně bouchá, vysmívá se, zastrašuje a má 
z tohoto chování radost.

• Dítě ani po napomenutí není schopné zabránit impulsům k agresivnímu 
chování, projevy agresivity jsou těžko ovladatelné vlastní vůlí.

• Dítě nerespektuje normy a autoritu pedagoga, protože je nemá interio-
rizované, tj. zvnitřněné, z rodinného prostředí.

• Dítě si vyhledává kamaráda s nižším stupněm sociálních dovedností, 
kterému následně ubližuje či ho využívá.

• Dítě volí strategie, aby nebylo jeho negativní chování nápadné, případně 
se snaží vinu svést na druhé.
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Jak přistupovat k problému agresivity?
V případě řešení problémů s agresivitou dítěte je nutné nacházet příči-
ny tohoto chování. V předškolním věku je agresivita dítěte vždy reakcí 
na určitý nesoulad ve výchovném prostředí, tj. je reakcí obrannou. Může 
jít o vliv rodinného prostředí, které vykazuje problematické aspekty, 
např. rodiče prožívají konfliktní období, rozvádí se, rodič vychovává dítě 
sám a je přetížen povinnostmi či jde o reakci na narození sourozence. 
Agresivita však může být také způsobena výchovným stylem rodičů, 
ve kterém převládá fyzické i slovní trestání, agresivní projevy vůči dí-
těti, nevyzpytatelné chování rodiče, nejednotnost ve výchově, citový 
chlad či lhostejnost. V těchto případech dítě opakuje vzorce chování, 
které jsou součástí jeho vlastní zkušenosti. Agresivní chování však může 
být také biologicky podmíněno, např. nerozpoznáním onemocnění, jako 
jsou epilepsie, Aspergerův syndrom, poúrazové poškození či specifické 
neurobiologické procesy mozku. 

 
Pedagog může využít následujících možností:
• konzultace s rodiči a jejich motivace ke společnému řešení situace,
• jasné vymezení hranic, které dítě nemůže překračovat, motivovat rodiče 

k dodržování těchto pravidel i v rámci rodinného života,
• posilování pozitivního chování u dětí s výraznějšími problémy v chování 

– pochvala, odměna či forma jakéhokoliv ocenění těmto dětem chybí; 
uvyknutí na neustálé kárání a okřikování vede k naprosté devalvaci pří-
kazů a zákazů, které dítě postupem času přestává vnímat,

• využití artefiletických technik a dramatické výchovy k uvolnění a vy-
jádření emocí – děti s agresivními projevy mohou profitovat z aktivit, 
ve kterých mohou vyjádřit emoce.

ÚZKOSTNÉ DÍTĚ
V mateřské škole máme možnost zaznamenat děti, které svým chováním 
většinou nijak nevyrušují, naopak bývají těmi, které jsou považovány za ve-
lice hodné, přizpůsobivé a uzavřenější. V případě, kdy je u dětí patrno, 
že jsou příliš submisivní, neprůbojné, zranitelné, vykazující větší potřebu 
ochrany či se u nich začínají projevovat neurotické projevy (tj. kousání 
nehtů, nechutenství, eneuréza či zadrhávání v řeči), může jít o dítě úzkostné 
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či emočně přetížené. Důvody lze spatřovat jak v působení vnějšího prostře-
dí, rodiny, mateřské školy, tak v osobnostních predispozicích k výraznější 
citlivosti a nižší odolnosti vůči zátěži. V případě přehlížení těchto projevů 
se může u dítěte postupně vytvořit strach ze sociálního prostředí.

Jak rozpoznat dítě úzkostné?
O vnitřním prožívání dítěte se nejvíce dozvíme prostřednictvím vnějších 
projevů chování, pozorování při hře, v interakci s dětmi. Pedagog by si 
měl všímat především následujících projevů:
• dítě po příchodu do MŠ pláče, ačkoliv už do školy chodí delší dobu 

(nejde o problém počáteční adaptace),
• dítě po příchodu do MŠ nemluví, nechce se zapojit do činnosti a pouze 

pozoruje dění,
• pokud není ve třídě jeho oblíbený kamarád, pláče, nechce si hrát s někým 

jiným,
• při kolektivní hře nechce být vybíráno, nemá rádo soutěžení a hry, ve kte-

rých se musí projevovat před ostatními,
• dítě reaguje přecitlivěle na kritiku, často pláče i při mírném napomenutí,
• dítě má okousané nehty, vytahuje si rukávy či je „žmoulá“, případně 

zadrhuje v řeči,
• dítě nechce v MŠ jíst, odpočívat, ačkoliv doma s příjmem potravy či se 

spaním problémy nenastávají.

Jak přistupovat k problému úzkostného prožívání?
Dítě potřebuje otužovat v sociálním kontaktu a zvykat si na různé reakce 
okolí, což bývá zdrojem napětí či strachu. Pedagog může v rámci práce 
s třídou zařazovat hry a činnosti, které podpoří oblast získávání sociálních 
zkušeností, vyjádření vlastních přání, pocitů, obrany vlastního prostoru 
apod. Dítě se patrně nebude projevovat jako extrovert, ale naučí se doved-
nostem, které mu napomohou sociální styk zvládat. Součástí vzdělávacího 
procesu by mělo být zařazování činností, které mohou rozvoj sociálních 
dovedností a odolnosti podpořit. Mezi tyto činnosti lze zařadit:
• hry pro podporu zdravého sebevědomí a sebepojetí dítěte,
• stmelování kolektivu a utváření pozitivních vztahů,
• podporu schopnosti vyjadřovat a mluvit o svých pocitech,
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• nepřímé získávání poznatků prostřednictvím čtení příběhů a pohádek 
s tematikou překonávání překážek a další práce s těmito příběhy,

• odreagování nahromaděných negativních emocí prostřednictvím relaxace 
či zařazení prvků jógy.

DÍTĚ S PROJEVY HYPERAKTIVITY
Častým problémem, se kterým se pedagogové v rámci své práce setkávají, 
je začlenění dětí, které vykazují známky hyperaktivity označované jako 
ADHD. Děti s touto poruchou se projevují impulzivně, nerespektují normy, 
pravidla, jsou nepředvídatelné, je u nich patrný značný pohybový neklid, 
udržení pozornosti je velice krátké, časté sociální projevy, které neod-
povídají věku. V důsledku toho jsou tyto děti poměrně špatně přijímány 
vrstevníky i pedagogy, čímž se zvyšuje nebezpečí problematického vývoje 
sebepojetí. Ačkoliv ADHD přímo nesouvisí s úrovní intelektu, přesto je 
využitelnost nadání u těchto dětí snížena. Často se připojuje motorická 
neobratnost, snížená schopnost prostorové představivosti, vizuo-motorické 
oslabení i další dílčí oslabení.

Jak rozpoznat dítě s poruchou ADHD?
• Dítě není schopno setrvat u žádné činnosti či ji dokončit.
• Dítě není schopno dodržovat pravidla hry, nedoposlechne instrukce.
• Dítě není příliš v oblibě, vrstevníci si stěžují na jeho chování a nevyhle-

dávají ho ke společné hře.
• Projevy v chování neodpovídají věku, dítě působí nevychovaně.
• Mohou se projevit i agresivní tendence, které jsou však většinou důsled-

kem problémů v sociálním kontaktu.
• Dítě může být nepřiměřeně příchylné k cizím lidem.
• Dítě často utíká, není ho možné uhlídat (např. na hřišti, venku na pro-

cházce a podobně).
• V důsledku nedostatečné pozornosti dítě často padá, bouchá se o nábytek 

apod., dochází k častým zraněním.

Jak přistupovat k problému ADHD a hyperaktivity?
V případě dětí s poruchou ADHD je třeba si uvědomit, že k výraznému 
zlepšení v předškolním období nedochází. Vždy samozřejmě závisí na pří-
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stupu rodičů či případné terapii, která je pro tyto děti většinou nezbytná. 
Pro učitele je zapojení dítěte s ADHD náročné, neboť nevyslechne instruk-
ce, neřídí se jimi, narušuje činnost druhých. Současně se jak u rodičů, 
tak u pedagogů může dostavit vyčerpání či skepse, neboť výsledky jejich 
snahy se v chování dítěte odráží často jen v malé míře. Porucha vzniká 
na bázi raného poškození mozku, neurochemickými změnami, často též 
v kombinaci s dědičnými dispozicemi. Proto je třeba stanovit reálný cíl, 
kterého je možno dosáhnout. Jak postupovat?
• Mezi činnosti je nutno ve větší míře začleňovat pohybové a relaxační 

aktivity.
• Stanovit pouze malé dílčí cíle a začít na úrovni, kterou dítě již zvládá, 

neboť tyto děti nejsou schopny překonávat pocit frustrace a ztrácí rychle 
motivaci k další činnosti.

• Využití artefiletických technik a dramatické výchovy je pro děti s ADHD 
velice přínosné.

• Domluvit s rodiči postupy řešení konfliktů, aby nedocházelo k neustálé 
kritice dítěte a nebylo poškozeno jeho zdravé sebepojetí.

DÍTĚ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
V praxi mateřských škol se setkáváme také s dětmi, které vykazují význam-
nější odchylky v sociální interakci a u nichž se v průběhu předškolního 
období diagnostikuje Aspergerův syndrom či dětský autismus. Může mít 
různé podoby i rozsah postižení. Jde o případy, kdy dítě nechápe a dobře 
nerozumí běžným sociálním situacím, má zafixovány vlastní rituály, na kte-
rých lpí. Méně se usmívá a nevyhledává přítomnost vrstevníků. V případě 
závažnějšího poškození je pak narušena schopnost komunikovat, řeč může 
být nesrozumitelná či zcela chybět, dítě může ulpívat na stereotypních 
pohybech, upadat do záchvatů při změnách, na které není připraveno, po-
stižena bývá též představivost.

Jak rozpoznat dítě s poruchou autistického spektra?
• Dítě má problém v komunikaci s dětmi i dospělými, případně nemluví 

vůbec.
• Dítě nevyhledává hru s ostatními, většinou má své oblíbené činnosti, 

které vykonává stále dokola, nenapodobuje činnost ostatních.
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• Dítě často preferuje jeden vyhraněný zájem, ve kterém může mít znalost 
výrazně převyšující věk.

• V případě neočekávaných změn se u dítěte dostavují záchvaty vzteku, 
které se jen velice těžko regulují.

• Atypická mimika či gestikulace je často doprovázena chybějícím očním 
kontaktem.

• Dítě ulpívá na rituálech, nechce měnit navyklé postupy činností.
• Atypické řečové projevy, mluvení k sobě, vlastní řeč či nemluvnost.
• Strach z hluku, větru, oblečení, doteku apod.

Jak přistupovat k problému dítěte s poruchou autistického spektra?
V případě mírnějších problémů je po fázi adaptace v MŠ většinou nalezen 
model, který dítěti vyhovuje, dobře reaguje na stanovená pravidla, která 
se nemění. V případě větších problémů je nutno zajistit pro dítě asisten-
ta a konzultovat s rodiči aktuální stav. V současné době existuje několik 
specializovaných programů pro výchovu a vzdělávání dítěte s autismem, 
které však vyžadují dostatečné zaškolení pedagoga. Běžnými výchovnými 
prostředky lze pomoci:
• k dodržování přesně stanoveného režimu dne,
• v případě závažnějších problémů při komunikaci zajistit piktogramy, 

které budou dítěti přibližovat na časové ose režim dne,
• nenutit do aktivit, ke kterým má dítě odpor,
• v případě výraznějších projevů zabezpečení služby asistenta peda-

goga.

DÍTĚ S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU
Učitel mateřské školy se běžně setkává se situacemi, kdy se rodiče rozho-
dují o tom, zda je jejich dítě již zralé na vstup do základní školy. Ačkoliv 
je konkrétní zjištění stavu psychické zralosti především na odborném po-
souzení pedagogicko-psychologické poradny, učitel má řadu komplexních 
znalostí o dítěti. Pedagog je v těchto případech jedním z nejkompetent-
nějších k posouzení sociální zralosti dítěte, neboť ho vidí v každodenní 
interakci s ostatními dětmi i při řízené činnosti, která výrazně vypovídá 
o aktuálním rozvoji práceschopnosti, udržení pozornosti, motivaci k čin-
nosti i vůli. Pedagog má současně možnost srovnání výkonu s ostatními 
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vrstevníky a posouzení připravenosti na základě dlouhodobé zkušenosti 
z praxe. S rodiči, případě s pomocí pedagogicko-psychologické poradny, 
je nutné sestavit plán, který bude mapovat oblasti, ve kterých je třeba 
posílit přípravu. V rámci předškolních tříd je také možno zařazovat cílené 
programy stimulace rozvoje, které mohou být nabízeny rodičům ve for-
mě kroužků. Po určitém časovém úseku by mělo dojít k hodnocení, zda 
současná forma přípravy zlepšuje stav či zda dítě potřebuje další specific-
kou formu podpory. Nezbytná je motivace rodičů, kteří nesou hlavní díl 
odpovědnosti za přípravu dítěte. V případě odložené školní docházky by 
měl učitel sledovat vývoj v oblasti psychické zralosti (myšlení, percepč-
ní schopnosti, matematické představy, pozornost, paměť, motorika aj.) 
a v oblasti sociální zralosti (emoční stabilita, komunikační dovednosti, 
sebebsluha a jiné).

DÍTĚ ZE SOCIOKULTURNĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ
Pedagog se setkává s rodinami, které náleží k různým sociálním vrstvám 
společnosti, s odlišnými kulturními, etnickými i náboženskými kořeny. 
Stále roste počet dětí, jejichž mateřským jazykem není čeština a do MŠ 
přicházejí s minimální znalostí jazyka. Naše společnost se v průběhu mi-
nulých desetiletí začala výrazněji diversifikovat a tomu také odpovídá 
odlišné výchovné prostředí řady dětí. Představy rodičů o cílech výchovy 
a vzdělávání se liší a současně je patrný výraznější rozdíl mezi dětmi 
z rodin, ve kterých je výchova a vzdělání prioritou, od rodin, kde dítě není 
centrem zájmu. Mateřská škola se tak stává institucí, kde se setkávají kul-
turní zvyklosti dítěte s normami majoritní společnosti, a je také nezbytným 
článkem pro vstup do dalšího vzdělávání.

Jak rozpoznat dítě ze sociokulturně znevýhodněného prostředí?
• Znalosti a dovednosti neodpovídají věku i aktuálním kognitivním schop-

nostem dítěte.
• Dítě nemá zkušenost s běžnými hračkami či didaktickými pomůckami 

a neumí s nimi zacházet.
• Dítě nemá rozvinutý jazykový kód, případně mluví odlišným jazykem.
• Dítě začíná docházku do předškolního zařízení až v posledním roce před 

vstupem do školy.
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• Rodina se často obává spolupráce s MŠ, rodiče mohou mít jazykový 
deficit, který jim brání sociálnímu kontaktu s majoritní společností.

Jak přistupovat k problému dětí z odlišného sociokulturně odlišného 
prostředí?
Je nutné vnímat, že se znalosti, dovednosti a zvyky těchto dětí mohou vý-
razněji odlišovat od zvyků majoritní společnosti. Mateřská škola je první 
institucí, se kterou se dítě setkává, a kde má možnost se naučit a poznat 
řadu věcí. Je nutné využívat didaktické pomůcky a hračky, které rozvíjí 
kognitivní schopnosti a mluvní projev, programy v podobě návštěv divadel 
apod. Adaptační fáze na režim mateřské školy může probíhat delší dobu, 
přesto jsou pokroky výrazné. Pobyt dítěte v MŠ je vzhledem k dalšímu 
vzdělávání nezbytný a slouží také jako prevence dalšího sociálního vylu-
čování.

DÍTĚ ZANEDBÁVANÉ, TÝRANÉ
Pedagog se může setkat s méně častými, o to závažnějšími situacemi, 
kdy je dítě v rodinném prostředí zanedbáváno či týráno. Závažnost tohoto 
jevu si vyžaduje vždy okamžité řešení situace a podléhá tzv. ohlašovací 
povinnosti. V případě, že je takovéto jednání vůči dítěti zjištěno, je neod-
kladně nutno informovat sociální odbor, který zajistí další potřebné kroky 
k řešení situace.

Jak rozpoznat dítě zanedbávané či týrané?
• Zanedbání je patrné z vnějšího vzhledu dítěte, např. neadekvátně oble-

čené, špinavé, hladové.
• Dítě má omezený jazykový kód, nemá zkušenost s běžnými předměty 

denního používání.
• Dítě má po těle časté modřiny, odřeniny či další drobnější poranění a není 

schopno či ochotno říci, co se mu stalo.
• Dítě je plaché, bojí se kontaktu s dospělými, uhýbá před pohlazením či 

naopak se nepřiměřeně mazlí a tulí k neznámým dospělým.
• Ve hře či slovním projevu jsou patrny zkušenosti neadekvátní věku.
• Rodiče dítěte vykazují zvláštnosti v sociálním kontaktu či sami trpí psy-

chickou poruchou, nemají dostatečné rodičovské kompetence.
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Jak přistupovat k problému zanedbávaného čí týraného dítěte?
Podezření na zneužívání či týrání dítěte je vždy velice závažnou skuteč-
ností. Pedagog by měl postupovat velice citlivě a vždy informovat vedení 
školy, se kterým se dohodne na dalším postupu řešení problému. Při roz-
hovoru s rodiči by se měl učitel vždy dotazovat na původ drobných zra-
nění či poukazovat například na neadekvátní oblečení vzhledem k počasí 
či další nápadnosti. Důležité je pozorovat reakci rodiče, zda je ochoten 
sjednat nápravu či je jeho chování neadekvátní obranou, popř. útokem 
vůči pedagogovi.

V případě podezření ze zanedbávání ihned informovat vedení MŠ, po-
dezření ohlásit na sociálním odboru. U rodičů, kde je patrna tendence 
k zanedbávání, je zapotřebí je motivovat ke komunikaci s MŠ, podporovat 
je při získávání výchovných kompetencí (formou přednášek), podporovat 
spolupráci rodiny a MŠ ve společných aktivitách – projektové dny, zahradní 
slavnosti apod. (http://www.nadejeproautismus.cz/vzdelavani/).
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3  PRÁCE S INDIVIDUÁLNÍMI  
POTŘEBAMI DĚTÍ 

Milan Podpera

Mezi základní požadavky RVP PV patří i to, že vzdělávání má být důsledně 
vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem dětí. V duchu tohoto 
požadavku jsme již vymezili v první kapitole, že k naplňování principu 
individualizace patří i naplňování potřeb jednotlivých dětí.

Také Průcha a Koťátková (2013) píší, že „předškolní vzdělávání, v ČR 
realizované nejčastěji v mateřské škole, se přizpůsobuje vývojovým fyzio-
logickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí“ (Průcha, 
Koťátková, 2013).

Pro pochopení potřeb dítěte a některých principů použijeme teorii ame-
rického psychologa Abrahama Maslowa a jeho pyramidu potřeb. Podle 
této teorie má každý člověk pět základních potřeb a pyramida vytváří 
jejich hierarchii.

Obrázek 1 – Pyramida potřeb dle Abrahama Maslowa
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Potřeba seberealizace: potřeba 
naplnit své schopnosti

Potřeba úcty a uznání: potřeba být přijímán, 
oceňován a respektován ostatními

Potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti: potřeba 
partnerských a blízkých vztahů, potřeba někam patřit

Potřeba bezpečí a jistoty: potřeba fyzického bezpečí, bezpečného 
prostředí, jistoty, zdraví, rodiny atd.

Fyziologické potřeby: potřeba spánku, jídla, vody, vyměšování, pohybu, 
sexuální potřeby atd.
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Všeobecně platí pravidlo, že pokud nejsou naplněny potřeby v nižším patře pyramidy, 

nemohou se dostatečně naplňovat potřeby ve vyšším patře. Vzhledem k tomu, že vzdělávání 

patří do nejvyššího patra pyramidy, je jasné, že je naplňování nižších potřeb dětí v mateřské 

škole důležité. Pokud bude mít dítě hlad, potřebuje na toaletu nebo má strach, asi těžko 

projeví zájem se s námi něco pěkného naučit.

Druhým pravidlem je, že potřeby a míra jejich naplnění je velmi individuální. A jsme zpátky 

u individualizace a individuálního přístupu. Speciálně to platí, a v minulosti bylo v
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Všeobecně platí pravidlo, že pokud nejsou naplněny potřeby v nižším 
patře pyramidy, nemohou se dostatečně naplňovat potřeby ve vyšším patře. 
Vzhledem k tomu, že vzdělávání patří do nejvyššího patra pyramidy, je 
jasné, že je naplňování nižších potřeb dětí v mateřské škole důležité. Pokud 
bude mít dítě hlad, potřebuje na toaletu nebo má strach, asi těžko projeví 
zájem se s námi něco pěkného naučit.

Druhým pravidlem je, že potřeby a míra jejich naplnění jsou velmi 
individuální. A jsme zpátky u individualizace a individuálního přístu-
pu. Speciálně to platí, a v minulosti bylo v mateřských školách nejvíce 
nerespektováno, u fyziologických potřeb. Každé dítě má jinou potřebu 
spánku, jídla, pohybu apod. Nelze tyto potřeby řešit a naplňovat jen 
hromadnou formou. Především v této vrstvě potřeb je nutno respektovat 
individualitu dítěte.

Obdobně je tomu i u potřeby jistoty a bezpečí. Jsou děti velmi nejisté, 
s potřebou neustálého ubezpečování o čemkoli. O tom, co bude následovat, 
o tom, že maminka přijde atd. Tyto obavy se nejvíce projevují především 
v období adaptace na nové prostředí. Nejistoty a strach se však mohou 
vrátit zejména v kritických obdobích dítěte. Jistotu podporuje pravidelný 
režim, jasně nastavená pravidla a spolupráce s rodinou, především v ob-
dobí adaptace. Potřeba bezpečí a jistoty znamená i jistotu rovnosti „před 
zákonem“. Ohledně pravidel a jejich dodržování tedy přistupujeme ke všem 
dětem stejně.

I u potřeby lásky, přijetí a sounáležitosti je míra u dětí rozdílná. Jsou děti, 
které potřebují více doplnit potřebu sociálního kontaktu, blízkého vztahu 
a přijetí. A jsou děti, které s námi blízký vztah vytvářet příliš nepotřebují 
a fyzický kontakt je jim naopak nepříjemný. Důležité je také u všech dětí 
bezpodmínečné přijetí dítěte učitelkou. Dítě musí cítit, že jej přijímá ta-
kové, jaké je. Komunikace u dětí s problémovým chováním by měla být 
nastavena tak, aby bylo patrné, že máme problém s chováním dítěte, nikoli 
s dítětem samotným.

U potřeby úcty a uznání je mimo jiné důležité, aby každé dítě alespoň 
občas zažilo úspěch. Individualizace nás v tomto ohledu vede k tomu, 
abychom nabízeli dětem takové aktivity, kde mají šanci úspěch zažít. 
To, co naopak může přijít téměř vždy a u různých činností, je ocenění. 
Oceňovat bychom měli snahu a záležitosti související s průběhem činnosti. 
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Ocenění je pozitivní konkrétní zpětná vazba dítěti zpravidla o tom, co se 
mu povedlo, co se nám na jeho práci líbí apod. Jsou děti, které mají velkou 
potřebu být chváleny. Pochvala v této situaci není vhodná, děti udržuje 
v závislosti na „vyšší“ autoritě. Ocenění je takové závislosti časem zba-
vuje, zvláště pokud vedeme děti k tomu, aby se uměly ocenit navzájem.

Pokud se zaměříme na vzdělávání, každé dítě má trochu jinou potřebu 
seberealizace. Jednou z možností individualizace je dát dítěti na výběr, 
co chce dělat, čím se chce zabývat. S tímto konceptem pracuje například 
program Začít spolu, kde si děti vybírají, v jakém centru aktivit chtějí 
daný den pracovat. Dítě má na výběr, za svou volbu však nese zodpo-
vědnost. Vzhledem k vlastnímu výběru je většinou poháněno vnitřní 
motivací danou činnost dělat. Ta vychází právě z potřeby se realizo-
vat. Není třeba se v tomto ohledu držet čistě konceptu Začít spolu, je 
možné si vymyslet svá centra, stanoviště, „koutky“ apod. Důležitá je 
svobodná volba dítěte a převzetí vlastní zodpovědnosti za činnost. Ještě 
obecněji můžeme hovořit o činnostech s nabídkou. Individualizaci tím-
to způsobem můžeme realizovat v několika rovinách. Tou první je už 
výše zmíněný vlastní výběr činnosti. Dítě si vybírá podle svého zájmu 
a aktuálních potřeb. Je zodpovědné za svůj výběr a mělo by činnost 
dokončit. Druhou rovinou může být možnost volby obtížnosti úkolu. 
Dítě si z nabídky vybere takový úkol, na který podle něj dostačují jeho 
schopnosti. Může se jednat o různou obtížnost téhož úkolu, o různý roz-
sah nebo vybrat si roli u společného úkolu skupiny. Třetí rovinou je míra 
dopomoci učitelkou při plnění úkolu. Nikdy by však učitelka neměla 
plnit úkol či činnost za dítě. Tento jev se někdy vyskytuje u výtvarných 
a pracovních činností, v dobré víře, aby „to dítě mělo hezké“ a všichni 
byli s artefaktem spokojeni. Je potřeba si uvědomit, že důležitý však 
není produkt, ale proces. Lepší je tedy sice nedokonalý výrobek, ale dítě 
má dobrý pocit, že je to jeho práce.

Důležitá nejen u takto pojatých činností je jejich reflexe. Naplňuje řadu 
především vyšších potřeb: sounáležitosti, uznání, seberealizace. Je dobré 
vést děti k sebereflexi, k oceňování sebe i druhých, ke schopnosti podá-
vat konkrétní zpětnou vazbu. Zvládnou to i velmi malé děti, pokud jsou 
k tomu vedeny.
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Naplňování individuálních potřeb dítěte vypadá ve třídě dvaceti osmi dětí 
nereálně, obtížně realizovatelně. V zásadě jde však „jen“ o bezpodmínečné 
přijetí každého z nich s respektem k lidskému jedinci. Ostatní již jde s tímto 
ruku v ruce, včetně volby didaktických prostředků.
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4  PROSTŘEDKY INDIVIDUALIZACE 
VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Ivana Bečvářová

Výtvarná výchova jako esteticko-výchovný předmět učí děti vnímat, 
prožívat, hodnotit a tvořit. V předškolním vzdělávání se realizuje pro-
střednictvím vzdělávacích cílů v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP 
PV) Dítě a jeho tělo, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, 
Dítě a svět. „Krásno“ jako filozofická kategorie je spjata s relativním hod-
nocením estetických jevů. V mateřské škole pocit krásna budujeme při 
aktivním vnímání, prožívání a zaujímání hodnotících postojů k přírodním 
či společenským jevům, k vytvořeným artefaktům i samotnému procesu 
tvorby. Radost a chuť tvořit podporuje učitelův diferencovaný přístup 
k dětem, který dovoluje experimentovat a svobodně využívat výtvarný 
materiál. Hazuková (2011) chápe výtvarnou výchovu jako integrovaný 
prostor, v němž je možné vytvářet mimořádně příznivé předpoklady pro 
současné objevování a rozvíjení obecných i výtvarných dispozic dětí. 
Prostřednictvím výtvarné experimentace se tedy děti učí nejen zvládat 
technickou stránku tvorby, ale také objevovat a získávat poznatky o světě 
a prožívat jej. 

Cíle výtvarné výchovy prostupují všechny zmiňované oblasti a jsou za-
měřeny na estetické chápání světa, získání prožitků a pocitů, vlastní soci-
ální zkušenost při práci s výtvarným materiálem a na upevnění výtvarných 
dovedností a návyků (RVP PV, 2018). Připomeňme proto v úvodu této 
stati některé dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku i očekávané výstupy 
vztahující se právě k výtvarným činnostem.

Dílčí vzdělávací cíle RVP PV vztahující se k výtvarným činnostem:
• osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení 

i psaní, rozvoj zájmu o další formy sdělení neverbální (výtvarné…),
• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a po-

zornosti, rozvoj a kultivace představivosti, fantazie,
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• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebe-
vyjádření),

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z ob-
jevování apod.),

• rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání,
• posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem,
• rozvoj kooperativních dovedností,
• rozvoj estetického vkusu.

Vzdělávací nabídka RVP PV vztahující se k výtvarným činnostem:
• konstruktivní a grafické činnosti,
• grafické napodobování symbolů, tvarů,
• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty,
• hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní aktivity),
• řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností 

a variant,
• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí 

a pohodu,
• estetické a tvůrčí aktivity,
• sociální a interaktivní hry, výtvarné hry a etudy,
• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách,
• různorodé skupinové aktivity (konstruktivní a výtvarné projekty apod.) 

umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích,
• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudeb-

ně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, 
estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu,

• setkávání se s výtvarným uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kul-
turních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě,

• aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur.

Očekávané výstupy RVP PV vztahující se k výtvarným činnostem:
• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet 

s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním 
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a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou apod.),

• zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, 
drobnými nástroji, nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, běž-
nými pracovními pomůckami,

• vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení,
• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí,
• řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“,
• nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným,
• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (kon-

struktivních, výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim,
• těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás 

i setkávání se s uměním,
• zachycovat a vyjadřovat výtvarně své prožitky,
• spolupracovat s ostatními,
• vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a hodnotit svoje 

zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo),
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy po-

mocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, 
modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných 
materiálů, z přírodnin aj.).

Z hlediska osvojených materiálně technických prostředků děti předškolního 
věku zvládají:
• v kresbě

–  vést kresebnou linii tužkou, pastelkami, tuší, uhlem, rudkou, vosko-
vým pastelem, suchým pastelem, dřívkem (špejlí), kresbu kolorovat 
vodou či akvarelem

• v grafických a kombinovaných technikách
–  zvládnout přípravné explorační techniky s rytím a otiskováním, s pou-

žitím zmizíku a inkoustu (rezerváž), otiskovat pozitivní linie i barevné 
skvrny (monotypie), tisk z papírové i textilní koláže 

• v prostorové tvorbě
–  modelování základních tvarů (koule, válečku, zplošťování koule, mo-

delování předmětů z placky, vytahování detailů z hlíny), tvarování 
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plastických materiálů válením, ubíráním, přidáváním hmoty, modelo-
vání lidské postavy, tvorba reliéfu vytlačováním, otiskováním, rytím 
aj.,

–  prostorové konstruování z pevných materiálů – skládání, vrstvení růz-
ných materiálů, skládání částí na desku (koláž, asambláž) aj.,

–  tvarování z papíru (mačkání, překládání, trhání, stříhání, lepení aj.).
 

Výtvarná výchova se proměňuje
Postavení, obsah i metody výtvarné výchovy mění zásadně svou podobu 
i díky diferencované výuce a individualizovanému přístupu respektujícímu 
princip společného vzdělávání. Věkové a individuální zvláštnosti, osobitý 
styl učení i rozmanité tempo dětí předškolního věku ovlivňují výběr metod 
i výtvarných technik, materiálů a postupů učitele. Zatímco v předešlých 
letech výtvarná činnost směřovala spíše k osvojení si řemeslně-výtvarných 
dovedností a výslednému produktu, dnes plní poslání více zážitkové, 
experimentální a poznávací. Dítě má možnost spontánně tvořit pomocí 
kresby, malby a při práci s materiálem. Získává informace nejen o vý-
tvarné technice a materiálu, ale také o světě, přírodě, lidské společnosti 
či technologických postupech. Interpretace a hodnocení výtvarného díla 
je také součástí vzdělávacího procesu. Vedle klasických technik se využí-
vají alternativní postupy, které staví na zážitku a inspirují se uměleckými 
směry 20. a 21. století (dripping, performance, happening, empaketáž, 
dekoláž, body art, land art, muchláž, monotypie aj.). Tyto výtvarné me-
tody nejsou jistě všemocné, ale významným způsobem mohou podpořit 
kreativitu a napomoci procesu individualizace. Dříve, než přistoupíme 
k výčtu výukových strategií a výtvarných technik, které můžeme v rám-
ci individualizované výuky v mateřské škole využívat, charakterizujme 
alespoň v základních obrysech dětský výtvarný projev, který je ovlivněn 
výtvarnými postupy i mentální zralostí dítěte a vedle diagnostické hodnoty 
skrývá také tvůrčí potenciál.

Dětský výtvarný projev
Dětský výtvarný projev je obrazem, zrcadlem osobnosti dítěte. Dítě ne-
zobrazuje to, co vidí, ale co o věci ví a jak věci prožívá. Proto bychom 
neměli v dětské práci nic opravovat ani mu předkreslovat. Podkreslování 
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malby nevede k tvořivosti a je snad v našich školách již „hudbou minulos-
ti“. Předkreslování, stejně jako podceňování dětského výkonu nebo neza-
sloužená chvála, výtvarný projev brzdí a zájem o výtvarnou činnost tlumí 
(Zatloukalová, Nedvědová, 2000). Naopak nabídka zajímavých výtvarných 
činností a technik, které mají zážitkový charakter a vedou děti ke zvídavos-
ti, může být základem pro získání praktické zručnosti i estetického cítění.

Dítě se zaměřuje na vizuálně vnímatelné znaky (postava, kočka, slunce) 
a s výtvarným viděním a vnímáním souvisí schopnost výtvarně myslet 
i cítit. Pojmenovává vizuální zážitek, srovnává, hledá vztahy a hodnotí je 
(Roeselová, 2003). Výtvarné vyprávění, tj. slovní komentář k výtvarnému 
dílu, je proto logickou součástí výtvarné tvorby předškolního dítěte.

Uždil (2002) doporučuje zejména rodičům, aby respektovali zvláštnosti 
dětského zobrazování a výtvory dětí brali vážně, neboť to, co je v dět-
ském obrázku pro dospělého nepochopitelné, může být pro dítě význam-
né. Plnohodnotným i pro diagnostiku je takový projev, který není nijak 
upravován, korigován zásahy dospělých. Spontánní výtvarná hra je zá-
kladem radostné tvorby a ta pak ovlivňuje kvalitu dětského výtvarného 
projevu. Stejně jako kvalitní výběr a dostupnost různorodého výtvarného 
materiálu v mateřských školách. Cenově náročné výtvarné pomůcky ještě 
nejsou zárukou úspěšné výtvarné tvorby. Hybatelem je učitel a také rodič. 
V následných praktických lekcích chceme představit motivační strategie 
a využitelnost běžně dostupných výtvarných materiálů, s nimiž je možné 
experimentovat. Výtvarný experiment láká k neotřelé tvorbě všechny děti, 
má proto v individualizované výuce nezastupitelný význam. 

Cílem výtvarné výchovy v mateřských školách není „hezky vytvořený 
obrázek“ podle schématu, ale radost a estetický zážitek ze samotného 
procesu tvorby, na jehož konci jsou všechny děti úspěšné a motivované 
k další práci. Výsledky výtvarných činností nemusejí a ani nemají být 
stejné, protože každý člověk je individualitou s odlišnými prožitky a so-
ciální zkušeností.

Role učitele
Také role učitele v preprimárním vzdělávání doznává zásadních proměn. 
Učitel není autoritou, která všechno umí, ví a neomylně vykládá. Učitel 
je ten, kdo organizuje, motivuje, zadává přiměřené úkoly a diferencuje, 
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raduje se s dětmi z jejich objevů a úspěchů, umožňuje práci jednotlivě 
či ve skupinách, řídí diskuze. Plánuje a realizuje činnost tak, aby každé 
dítě mohlo dojít k cíli vlastními možnostmi a tempem. Citlivě reaguje 
na aktuální situaci mezi dětmi – individualizuje, tj. snižuje či zvyšuje 
úroveň obtížnosti dané úlohy podle toho, jak se dítěti daří, a tím zvyšuje 
kompetence dětí a jejich připravenost na život. Pracuje s chybou, návrhy 
k řešení nehodnotí, obrací se s dotazy na jejich řešení na kolektiv třídy. 
Děti se tak učí analyzovat chyby, a to jak vlastní, tak chyby kamaráda. 
Prostřednictvím diskuze se pak dostávají k řešení svému. Přestože se dítě 
předškolního věku učí především nápodobou a na základě názornosti, 
učitel by se neměl bát vytvářet takové podněty, které děti vedou k diskuzi 
a ke hledání (nejen) výtvarných řešení. Dětské návrhy mohou být často 
neobvyklé, neúplné, chybné nebo nerealizovatelné, ale tyto momenty jsou 
klíčové pro dětské poznání. Učitel se stává tichým průvodcem vzděláva-
cího procesu, pomocníkem, rádcem, spolutvůrcem výtvarného artefaktu, 
nikoliv hlavním aktérem. Vytváří bezpečný prostor pro všechny, navozuje 
radostnou a tvořivou atmosféru vzájemné důvěry.

Učitel je inspirativním iniciátorem výtvarných činností, volí náměty 
a hledá podtexty i metody přitažlivého nabízení. Otevírá dialog a přijímá 
dítě jako partnera. Používá vhodná slova, slovní obraty a gesta, současně 
potlačuje svá osobní stanoviska, nevnucuje své myšlenky ani výtvarný 
názor. 

Individualizace při výtvarných činnostech
V předškolním vzdělávání uplatňujeme takové výukové strategie, metody 
a formy práce, které jsou založeny na prožitkovém učení hrou, nápodobě 
a experimentu. V této a v následujících podkapitolách se pokusíme některé 
vybrané výukové metody i výtvarné techniky popsat a vysvětlit, jak mohou 
učitelům mateřských škol pomoci při diferencované výuce.

Výukové strategie a metody
Výukovou strategií rozumíme přístup učitele k práci, tj. způsob, jak spo-
juje metody a techniky v celky ve vztahu k cílům (Bečvářová, 2004). Jde 
o označení pro komplexní a dlouhodobé záměrné působení učitele, výuko-
vé metody pak vnímáme jako konkrétní postupy. Zejména v předškolním 
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vzdělávání jsou zaměřeny na to, aby byl učitel schopen diferencovat výuku 
podle potřeb dětí, tj. aby si uvědomil, že dítě je osobnost zcela jedinečná 
a potřebuje individualizovaný přístup. Jedinečnost dítěte určuje jeho věk, 
pohlaví, potřeby, temperament, schopnosti, zájmy, kulturní a rodinné pro-
středí, druh a typ inteligence, styl učení, zdravotní stav. Proto při výtvarných 
činnostech musíme počítat s různorodým tempem práce, úrovní manuálních 
dovedností, odlišnou délkou soustředění a pozornosti, s využíváním odliš-
ných výtvarných prostředků a materiálů apod. Proces individualizace bývá 
často spojován se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
(tj. dětí s tělesným, mentálním postižením, poruchami chování a učení, 
zdravotním či sociálním znevýhodněním apod.) ve hlavním vzdělávacím 
proudu. Specifika dětí ale vyžadují také specifické přístupy, a proto přinášejí 
učitelům mnohé problémy. Důležitým hlediskem volby strategie pedagoga 
je také velikost a složení skupiny.

Vybrali jsme a pilotážně ověřili v mateřských školách takové výukové 
strategie a techniky, které jsou vhodné pro diferencovanou výuku ve vý-
tvarné výchově. Nevýhodou realizace těchto metod oproti frontální výuce 
je organizační a časová náročnost.

Patří k nim:
• Kooperativní a skupinová výuka
• Brainstorming a mentální mapování
• Projektová výuka
• Problémové vyučování
• Otevřené vyučování

Skupinová a kooperativní výuka přináší do preprimárního vzdělávání 
významné inovace a rozvíjí učení na základě prosociálních vztahů a spo-
lupráce. Posilují se dělba práce, pomoc, osobní odpovědnost za výsledek 
společné práce, reflexe. V rámci výtvarných činností děti komunikují pro-
střednictvím výtvarných prostředků a vzniká společný artefakt.

Brainstorming (burza nápadů, bouře mozku) je výukovou metodou, 
která směřuje k rozvoji tvořivosti a řešení (nejen výtvarného) problé-
mu. V krátkém časovém úseku děti produkují nápady, následně hledají 
způsoby výtvarného řešení, posuzuje se jejich užitečnost a využitelnost. 
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Brainstorming lze použít pro jakoukoliv věkovou skupinu a bývá spojen 
s tvorbou mentálních map. Pro výtvarné činnosti je tato metoda velmi 
využívanou v podmínkách mateřské školy. Cvičí kreativitu a odbourává 
strach z používání výtvarného materiálu a pomůcek při řešení neobvyk-
lých témat.

Projektová výuka je atraktivní formou učení. Překonává hranice tradič-
ní školy, kde jsou podávány poznatky roztříštěně a izolovaně a uniká tak 
praktické spojení se životem. V mateřských školách jsou školní projekty 
hojně využívány a vzdělávací obsah dětem předkládán v podobě integro-
vaných bloků. Výtvarné činnosti jako nedílná součást integrovaných bloků 
se vztahují k určitému tématu, vycházejí z praktických životních problémů 
a situací, vzájemně na sebe navazují, doplňují, prolínají se.

Problémové vyučování staví na předkládání problémových úloh a hle-
dání optimálního řešení. Metoda patří mezi aktivizující a tzv. heuristické. 
Nabízí cestu, jak předávat nehotové poznatky, diskutovat. Ve výtvarných 
činnostech pak diferencujeme řešení výtvarného problému podle možností 
dětí a nabízíme k jeho řešení rozmanité výtvarné prostředky.

Otevřené vyučování je podle Mazáčové (2008) konstruktivistický pro-
ces, který je řízen za podpory učitele a vyžaduje nové organizační formy, 
stanovení společných pravidel pro děti i učitele, uzpůsobení času potře-
bám dětí, využití atypických výtvarných prostředků především pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami, vstup rodičů do vzdělávání dětí.

Existuje obrovská škála výtvarných technik, které jsou velmi jednoduché 
a dětem dostupné. Připomeňme některé z nich, které v rukách dobrého 
učitele mohou napomoci kreativitě a diferencované výuce.

Kresebné a grafické techniky
Technika kresby patří k nejstarším výtvarným projevům člověka. Kresbou 
mohou děti zobrazit nejen to, co o věci vědí, ale také to, jak vnímají realitu 
všemi smysly, tj. sluchem, hmatem, čichem. Vyjadřovacím prostředkem 
kresby je linie. Ta má mnoho podob, od vlasové čáry až po silnou robust-
ní stopu. Osobitý rukopis každého kreslíře určuje také kresebný nástroj 
a podklad. Podkladem pro kresbu dětí předškolního věku je papír s hrubší 
strukturou různých druhů a barev. Optimálním kresebným nástrojem jsou 
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pastelky se středně širokou tuhou a trojúhelníkovitým systémem, měk-
ké tuhy označené číslem 1, 2B nebo 6B, které zanechávají tmavší stopu 
a citlivě reagují na přítlak ruky. Dalšími materiály jsou voskovky, olejové 
pastely, rudka, uhel, černé a barevné tuše, skriptol. Používání křídových 
pastelů bývá problematické nejen kvůli ušpinění, ale také pro svou křehkost 
a snadnou stíratelnost. Fixy jsou pro děti zvláště oblíbeným materiálem 
pro bohatou barevnou škálu, pestrost a výraznost. Přítlak a odlehčení ruky 
z jejich stopy však nenajdeme, proto nejsou vhodnými pomůckami zejmé-
na pro diagnostiku. Pro volné čárání v rámci grafomotorických cvičení 
je můžeme sporadicky využít. Podoba linie vždy závisí na nástroji, který 
dokážeme citlivě využívat. Zajímavého kresebného výrazu dosáhneme 
netradičními (alternativními) nástroji, tj. dřívkem, špejlí, hřebenem, kar-
táčkem, stéblem trávy, kutálející se kuličkou, nití, ptačím pírkem, rákosem 
nebo vlastním prstem. Tyto nástroje jsou variabilně použitelné, a proto 
vhodné pro individualizovanou výuku. Dítě pracuje ve vlastním tempu 
a prostředky volí podle vlastního zájmu. Dochází k uvolnění ruky, těla, 
mysli. Za všechny jmenujme tato kresebná témata a techniky:
• volné čárání – dominantní rukou nebo obouruč – technika je vhodná pro 

uvolnění a posílení svalů ruky, v čáranicích lze objevovat zajímavé tvary, 
předměty, zvířata nebo kukátkem vystřihnutým z papíru hledat zajímavé 
výseky a spojení linií a tvarů,

• grafické záznamy hudby, rytmu, melodie, její stoupání a klesání,
• kresebné záznamy prožívání přírody (zvuky živlů, zvířat aj.),
• kresebné záznamy nálad (smutku, radosti, strachu) při prožívání reálných 

situací. Odrazem a inspirací pro výtvarné vyjádření nálady mohou být 
výtvarné hry s linií (jak si čáry povídaly, hádaly se, smály se aj. – slabší 
linie chlácholí, ustupuje, bojí se, utíká, silná se směje, křičí, hádá se, 
ubližuje aj.),

• kresba na základě sluchového, haptického (hmatového) vjemu – zázna-
my lidského hlasu, pohybu (klid, rotace, víření), různých tvarů, struktur 
(oblý, drsný, hladký), přírodního dění (oheň, déšť, sněžení, bouře), roč-
ních období aj.
Popíšeme několik alternativních kresebných či grafických technik, které 

získaly u učitelů i dětí předškolního věku největší oblibu a pilotážně byly 
ověřeny v individualizované výuce.
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Tisk z koláže je ve výtvarné výchově jednou z nejčastěji používaných 
grafických technik v preprimárním i primárním vzdělávání. Spočívá v otis-
ku nalepených prvků stříhaných, trhaných, lámaných, krčených ze stejného 
nebo rozlišného materiálu. Nejčastěji se používají různé druhy papírů (kar-
ton, lepenka, vlnitý, toaletní papír aj.), textilií (krajka, kůže, koženka, gáza 
aj.), přírodniny (stébla trávy, kůra, peří aj.) i technické materiály (provázky, 
alobal aj.). Kolážové prvky nalepíme na podklad (lepenka) a po zaschnutí 
nanášíme na matrici tamponem nebo válečkem barvu. Papírová/textilní 
koláž může být tvořena překrýváním jednotlivých tvarů, před tiskem ji 
můžeme zpevnit lakem. Tiskneme na lisu nebo ručně pomocí lžíce, vyu-
žíváme tiskařské barvy nebo temperové či olejové barvy. Tisk zajímavých 
struktur může být také základem pro dokreslování.

Frotáž je zvláštní technikou otisku a nepravou grafickou technikou. 
Jde o snímání struktur předmětů, kamenných, přírodních či keramických 
reliéfů. Tato technika má své kořeny v Číně, v našem století ji používal 
surrealista a expresionista Max Ernst. Vyhledávání a snímání různých 
reliéfů je pro děti zajímavou výtvarnou hrou. Na vybraný reliéfní povrch 
(odstřižek pletiva, podrážku, strukturovanou tkaninu, list stromu, kůru 
stromů, strukturálně zajímavou část zdi, dlažbu, hřeben aj.) přiložíme tenký 
papír (např. kancelářský papír různé barvy) a mírným přítlakem přejíždíme 
po povrchu olejovým pastelem, měkkou tužkou, pastelkou, rudkou, uhlem, 
voskovkou. Frotáž lze provést i tiskem nebo slepotiskem. Jednobarevné 
a vícebarevné frotáže můžeme dotvářet kresbou nebo sestavovat do koláží.

Monotypie bývá někdy přiřazována také k malířským technikám. 
Na sklo, plastovou fólii namalujeme temperovou barvou připravený mo-
tiv, který můžeme před otisknutím dotvářet proškrabáváním. Zasychající 
temperové barvy je třeba před tiskem zafixovat vodou.

Xerokopie (xerografie) je řazena často k nepravým grafickým tech-
nikám. Jde o kopie předmětů či struktur pořízené kopírovacím strojem. 
Můžeme je dále dotvářet kresbou, kolorováním, malbou nebo z nich vy-
tvářet papírové koláže či dekoláže (strhávané koláže).

Všechny jmenované techniky dovolují dětem experimentovat a dotvářet 
otisky struktur individuálně nebo skupinově, a to s respektováním osobi-
tých zvláštností a ve svém přirozeném tempu.
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Malířské techniky
Malba je výtvarná technika, jejímž hlavním vyjadřovacím prostředkem je 
barevná skvrna. Podkladem je čtvrtka, překližka, plátno nebo alternativním 
podkladem může být kámen, dřevo, sklo, plexisklo aj. Některé podklady je 
zapotřebí před malbou natřít např. latexem, lepidlem Herkules či jiným ne-
prodyšným nátěrem, který splňuje hygienické požadavky, a to tak, aby byl 
povrch hladký a následně použitá barva si zachovala svou sytost a intenzitu. 
Mezi klasické malířské techniky využitelné v mateřských školách patří 
především tempera, malba prstovými barvami a akvarel. Nevylučujeme ani 
malbu latexovými či akrylovými barvami. Rozptylujeme tím obavy učitelů, 
které pramení ze strachu využívat s dětmi tyto materiály. Jsou dostupné 
a hygienicky nezávadné. Pro děti předškolního věku lze doporučit již od tří 
let malbu temperovými nebo prstovými barvami, jejichž základem je 
vrstvení barevných ploch na podklad.

Temperová technika je krycí a můžeme ji propojit s latexem, škrobem, 
vajíčkem aj., má pastózní charakter. Nejvhodnějšími podklady jsou mírně 
savé, bílé kreslicí papíry, tónované přírodní papíry, lepenka, karton nebo 
dřevěná překližka. Volíme-li pro temperovou barvu jiný podkladový mate-
riál než papír, obvykle jej opatřujeme základním nátěrem – šepsem, který 
zajistí hladký a nepropustný povrch. V MŠ jej snadno nahradíme bílým 
latexem. Temperové barvy lze zakoupit v sadách po šesti až 24 kusech, 
v kalíšcích či v plastových lahvích. Pro děti předškolního věku využíváme 
barvy již připravené v kalíšcích, nebráníme se paletám, na kterých si mohou 
daný odstín namíchat samy. Výtvarným nástrojem bývá prst, dlaň, pro děti 
s obavami z ušpinění využíváme alternativní výtvarné nástroje – hřeben, 
stěrka, houbička, kartáč, prádelní šňůra aj. Náročnější je práce se štětcem, 
který je prodloužením ruky a jeho úchop musí být správně vedený. Při práci 
s temperou využíváme ploché štětce, při práci s akvarelem kulaté štětce. 

Akvarel (práce s vodovými barvami) je jednou z nejobtížnějších vý-
tvarných technik, která vyžaduje zkušenost a také rychlost při práci. Není 
krycí a pracuje s lazurními vrstvami a se všemi barvami kromě bílé. Tu 
nahrazuje bílý podkladový papír. Nejvhodnějším podkladem je hrubozrn-
ný papír. Malovat lze na vlhkém nebo suchém podkladu, plošky barev se 
rozpíjejí a prostupují. Akvarelová technika je pro děti předškolního věku 
velmi obtížnou. Přestože akvarelové barvy jsou lacinější než temperové či 
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prstové, apelujeme na pedagogy, aby ji využívali sporadicky. Zkušenosti 
hovoří o tom, že akvarelová technika je jedna z nejtěžších a může „malému 
malíři“ zkomplikovat život a odradit jej od dalších výtvarných pokusů. 
Prstová malba s využitím temperových či prstových barev je pro děti před-
školního věku nejlepší grafomotorickou přípravou. Neřeší ani držení štětce, 
tužky, jen ohebnost prstů a cvičí svaly dlaně. Pokud ale temperové nebo 
prstové barvy smícháme s vodou, vznikne kvalita akvarelové barvy, která 
se bude chovat jinak, tedy rozpouštět ostatní barvy a akcentovat lazurní 
typ malby. Jak uvádí Roeselová: „Dítě v předškolním věku pomocí malby 
intuitivně ztvárňuje své emoce, skutečnosti světa a hlavně své prožitky. Cítí 
barvy jako barevné hmoty a často je nanáší nejen štětcem, ale i rukama.“ 
(Roeselová, 1996).

Hry s barvami jsou založeny na přirozené touze dětí dotýkat se barevné 
hmoty a experimentovat s ní. Děti s oblibou využívají především netradiční 
materiály, tj. hřeben, stěrku, kartáček, zmačkaný papír, klacík, houbu, prsty 
aj., rády malují barvami vytlačovanými přímo z tuby. Pastózní (hustší) vrst-
vy lze rozrušovat např. vrypy nebo otisky zajímavých struktur (Nedvědová, 
Zatloukalová, 2000). Pro děti předškolního věku jsou přitažlivé zejména 
netradiční malířské přístupy, které jsou založeny na kombinování různých 
technik a používání neobvyklých materiálů. V rámci projektu jsme využili 
a pilotážně ověřili tyto alternativní způsoby tvorby:
• malba alternativními výtvarnými nástroji: prstem, houbičkou, kartáčem, 

stěrkou, hřebenem, špachtlí, prádelní šňůrou aj., následné roztírání hus-
tých barev, vrypy, dotváření tvarů, trhání maleb na kousky a jejich sesta-
vování do papírové koláže, malba přírodními pigmenty, barevnými písky,

• malba na různorodý podklad, tj. na přírodní materiály (kámen, dřevo, 
sníh), umělé materiály (plexisklo aj.),

• otisky dlaní, chodidel, listů, oblázků, polystyrenu, korku, zmuchlaného 
papíru, hadříku a jejich dotváření podle fantazie, zrcadlové otisky,

• skupinová malba podle hudby, rytmu,
• mramorování papíru – zapouštění barev do mokrého zmačkaného papí-

rového podkladu,
• dripping – technika akční (gestické) malby, při níž barvy na podklad 

nanášíme litím, stříkáním – následné dotváření nebo kombinace s otisky, 
tvorbou monotypů,
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• rozfoukávání barevné skvrny,
• mozaika.

Malířské techniky podporují dětskou spontánnost a dovolují dětem ex-
perimentovat. Pro děti 2-3leté je zejména prstová malba na monumentální 
podklad „dobrodružnou výpravou za poznáním“ a dobrým grafomoto-
rickým cvičením. Dítě nemá vyvinutou psychomotorickou inhibici, tj. 
pohybový útlum, a nerespektuje formát papíru. Proto jsou velké formáty 
na místě (A2, A1, balicí papíry v dlouhých pásech), a to i přes strach z bílé 
plochy, který dítě i dospělého provázejí životem. Pomůže-li učitel první 
čarou, barevnou skvrnou, strach se vytratí. Dítě vede zpočátku pohyb z ra-
menního kloubu a celým tělem, proto malé formáty (A4) nejsou vhodné. 
Později se pohyb diferencuje do lokte a zápěstí a dítě se stává obratnějším 
a se smyslem pro detail.

Techniky prostorového vytváření a konstruování
Hmoty a materiály mají své charakteristické vlastnosti a kvality (Nedvědová, 
Zatloukalová, 2000). Jejich využití ve výtvarné tvorbě pomáhá rozvíjet kre-
ativitu, podporuje touhu hrát si, objevovat. Přestože pracujeme většinou 
se zbytkovým, recyklovatelným, lehce dostupným materiálem (předměty 
na půdě, v domácnosti, v přírodě), je nutné respektovat specifické vlastnosti 
materiálů, jejichž výběr a způsoby zpracování volíme vždy s ohledem 
na věk a individuální zvláštnosti i fyzické možnosti dětí. Dětem předškol-
ního věku vyhovují měkké a poddajné hmoty (papír, textil, hlína, plaste-
lína aj.), které jsou bezpečné a dají se bez větší námahy tvarovat rukama. 
Méně tvárné materiály pak zpracováváme pomocí různých nástrojů (dlátek, 
špachtlí aj.) a vyžadují již výtvarnou zkušenost.

V prostorovém vytváření se uplatňují tři základní přístupy:
• plastický přístup (modelační),
• skulptivní (sochařský),
• konstruktivní.

Plastický (modelační) přístup spočívá v tvarování hmoty modelová-
ním měkkých materiálů (např. sochařská, keramická hlína, modelína). 
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Skulptivní (sochařský) přístup se realizuje ubíráním hmoty (např. opra-
cováním dřeva, kamene, sádry aj.). Konstruktivní technika se uplatňuje 
v prostorovém sestavování materiálů a objektů (např. asambláž) (Hazuková, 
2011), (Bečvářová, 2015).

Vyjádřit se pomocí výtvarného materiálu předpokládá seznámení se 
s jeho vlastnostmi. Dítě by se ho mělo dotýkat, získávat informace a tím 
zjišťovat možnosti výtvarného vyjádření. V předškolním věku využíváme 
tři okruhy výtvarných činností:
• modelování,
• tvarování,
• konstruování.

Pro modelování je nejvhodnějším materiálem sochařská nebo keramická 
hlína, která je měkká, tvárná, dobře se spojuje a drží vymodelovaný tvar. 
Hlínu chráníme před vysycháním v nádobě, která nepropouští vodu nebo 
v pozinkované bedně zakryté vrstvami igelitu, popř. jen v igelitovém sáčku 
nebo v plastovém kbelíku s uzávěrem. Pravidelně kontrolujeme její vlhkost. 
Stejným způsobem zabezpečíme i hliněný artefakt. Při práci s hlínou pou-
žíváme špachtle, které jsou určeny pro uhlazování vymodelovaných ploch, 
dále pro rytí a odkrajování přebytečné hlíny, očka umožňují vybírání hlíny 
z dutých tvarů, kovová škrabka (postačí vidlička nebo hřeben) slouží pro 
zdrsnění povrchu hliněné plastiky. Dalšími nástroji pro děti předškolního 
věku jsou váleček, formičky, tupý nožík, pevná podložka. První seznámení 
s hlínou uskutečňujeme prostřednictvím jednoduchých etud, při kterých 
pracují prsty a dlaně, tj. hnětení, stlačování a mačkání hlíny, vytahování, 
vrypy, otisky, perforování. Tyto činnosti slouží také jako cvičení pro posílení 
svalů ruky. Dalšími oblíbenými materiály v předškolním věku jsou plaste-
lína, tvárné a na vzduchu tuhnoucí modelovací hmoty (DAS, Aquaplast). 
Dlouholetou tradici v lidovém umění mají vizovické těsto (hladká mouka, 
voda, ocet) a slané těsto (hladká mouka, sůl a voda), ze kterých je možné 
připravit také pomůcky pro námětové, konstruktivní nebo dramatické hry. 
Artefakty je možné jen usušit, po ztvrdnutí získají „mramorový vzhled“ 
nebo je možné je kolorovat akvarelovými barvami. Pro vypálení v keramic-
ké peci je určen jen dokonale suchý produkt. Vypálený střep můžeme zdobit 
glazováním, tj. způsob zdobení glazurami, které roztavením v keramické 
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peci vytvoří na povrchu sklovitý povlak a dodají mu lesk. Glazury ve for-
mě prášku lze koupit ve speciálních prodejnách pro keramiku. Hliněný 
výtvor však nemusíme vypalovat, lze jej zdobit v mírně zavadlém stavu 
rytím, vtlačováním, nalepováním, engobováním. Dalšími alternativními 
materiály jsou sádra, polystyren, jíl, písek, sníh aj. Děti mohou podle 
svého zájmu a možností modelovat z různých materiálů samostatně nebo 
s dopomocí učitele.

Tvarování je výtvarný postup, který pracuje s poddajnými materiály. Při 
tvarování se respektují především vlastnosti materiálů (struktura povrchu, 
barva, pružnost, tvárnost). Při práci s dětmi je možné využít různé druhy 
papíru, látky a později i plech, fólie, plastická hmota, drát, motouz, přírod-
niny aj. Při práci využíváme nástrojů nebo pracujeme vlastníma rukama 
(trhání, mačkání atd.). Děti si při experimentálních hrách ověřují kon-
strukční vlastnosti materiálů a získávají haptickou zkušenost. Kombinace 
velkého a různorodého množství materiálu může však působit nevkusně. 
Volíme-li více materiálů z jedné příbuzné skupiny, je riziko nevhodné 
kombinace menší.

Papír
Je základním materiálem pro spontánní tvarování v mateřské škole. Pro 
práci lze použít různé druhy papíru, např. novinový, toaletní, kreslicí, balicí, 
vlnitou lepenku, hedvábný aj. Papír lze mačkat, trhat, vrstvit, ohýbat, stří-
hat a skládat. „Tvarování papíru se blíží keramickému pojetí modelování. 
Pracuje s velkými základními objemy z ploch podobných plátu a doplňuje 
je o dekorativní prvky.“ (Roeselová, 2006, s. 58).

• Koláž – výtvarná technika, která je založena na nalepování vytrhaných 
nebo vystříhaných tvarů z papíru rozdílné síly, struktury, barvy či potisku 
(např. z časopisů, plakátů, novin, kalendářů, tapet aj.). Nejjednodušší 
formou papírové koláže vhodnou pro nejmenší děti je vytrhávaná koláž.

• Dekoláž (strhávaná koláž) – výtvarný postup založený na principu pro-
trhávání vícevrstevnaté papírové koláže. Nalepené vrstvy strháváme 
v pruzích nebo v malých ploškách až k nejspodnější vrstvě. Objeví se 
zajímavé obrazy v neobvyklých souvislostech. Dekoláž lze dokreslovat 
či jinak dekorovat.
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• Papírová mozaika – výtvarný postup založený na principu skládání 
papírových tvarů.

• Masky – kulturní předmět, papírové ochrany obličeje různých tvarů 
a barev, jimiž si člověk zakrývá svou tvář a mění totožnost. Dětmi jsou 
velmi oblíbené. Vytvoříme trháním, stříháním tvarů a průzorů na oči. 
Masku kolorujeme pastelkami, temperovými barvami, můžeme využít 
techniku koláže, dekoláže, xerokopie.

• Papírová empaketáž – výtvarná technika spočívající v balení a zaha-
lování různých předmětů do papíru, popř. tkanin aj. (např. empaketáž 
předmětů denní potřeby, stromů, člověka).

47

Obrázek 2 - Empaketáž stromu
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Drát
Je inspirativní výtvarný materiál. Pro děti předškolního věku užíváme mě-
děný nebo hliníkový drát, kterému dokážou dát požadovaný tvar, lehce jej 
ohnout a přestřihnout. Drát mohou i obtáčet různými materiály (hadříky, 
motouzem, nitěmi atd.).

Textil
Je materiálem, který nás obklopuje, chrání, zahřívá, zdobí. Má praktickou 
i estetickou funkci. S dětmi předškolního věku využíváme jednoduché 
úkony, při kterých vlákno smotáváme, kroutíme, křížíme, svazujeme, uzlu-
jeme, splétáme. Ke zdobení využíváme batiku, potiskování, malbu. Textilní 
aplikace a koláž tvoříme sestavováním a lepením či šitím odstřižků látky, 
vlny, bavlnky, knoflíků apod. Z textilu vytvoříme také prstové, dlaňové 
(rukavicové) loutky, maňáska.

Obrázek 4 – Hra na sochy – empaketáž člověka
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Přírodniny
Nezastupitelné místo ve výtvarné tvorbě dětí mají přírodní materiály. 
Spojení s přírodou, s jejími plody, náladami, obrazy v různých ročních 
obdobích poskytují dětem inspiraci a emocionální vazby na podstatné 
životní priority. Přírodní materiály jsou zdrojem smyslových prožitků, 
podporují fantazii, tvořivost, rozvíjejí cit pro krásu a harmonii, pomáhají 
chápat principy a zákonitosti přírody. Na vycházkách objevíme zajímavé 
přírodní struktury, tj. samorosty, kůru, větve, mech, plody, květiny, listy, 
oblázky, z nichž snadno vytvoříme přírodní koberce, koláže, mozaiky, 
plastiky. V přírodě můžeme odlévat stopy nebo vytvořit monotyp pomocí 
plátna, papíru, na který budeme snímat obrazy země, kůry stromů apod.

Výtvarné činnosti v přírodě patří do okruhu činností, které bývají spo-
jovány s happeningem a jsou označovány pod pojmem land art (zemní 
umění). Jde o citlivé zásahy do přírody, jejichž cílem není vytvoření  

Obrázek 5 – Textilní koláž
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trvalého výtvarného díla, ale podpora citového prožitku. Při těchto čin-
nostech můžeme využívat skupinovou či kooperativní práci a náměty, po-
stupy i tempo práce uzpůsobovat diferencovaně dětem. Několik námětů, 
které byly realizovány a pilotážně ověřeny v rámci projektu v mateřských 
školách nabízíme:

• vytváření cestiček z papírové pásky, pruhu látky,
• obalování stromů (empaketáž),
• otiskování chodidel a dlaní do mokrého písku,
• práce se spadaným listím, hromadami sněhu,
• vytváření masek z přírodnin,
• kreslení vodou na asfalt, dlažbu, sníh,
• frotáž přírodními pigmenty,
• spouštění igelitové fólie z větví stromů (déšť),
• zdobení velikonočního stromu,
• umístění (komponování) batikovaných látek do krajiny.

Konstruování
Vhodné materiály pro konstruování lze najít všude kolem nás (krabice, 
kousky dřeva, recyklovatelné předměty aj.). Ty lze různě spojovat, lepit. 
Jde především o vytváření prostorových sestav, které je vhodné v závěru 
práce barevně sjednotit.

V rámci pilotážního ověření jsme využili typickou techniku asambláže. 
Je založena na principu sestavování a spojování prvků různých materiálů. 
Jednotlivé prvky asambláže nemusíme vždy pevně fixovat (lepit, sešívat, 
svazovat aj.), kompozice předmětů může být variabilní.

Ze závěrů diskuzních platforem, které byly realizovány ve spolupracují-
cích mateřských školách s tématem výtvarným či artefiletickým vyplynulo, 
že výtvarná činnost je považována za silně motivační a pro děti přitažlivou. 
Často je však výtvarně-výchovné působení roztříštěno do živelných a ná-
hodně uspořádaných výtvarných aktivit s akcentem na nutnost vytvořit 
výsledný produkt. Výtvarné činnosti řazené nahodile v čase a místě jako 
sled nejrůznějších aktivit netvoří však celistvý metodický záměr. Samotná 
radost a zájem dětí nejsou zanedbatelným aspektem, ale při náhodném 
sestavování výtvarných projektů nemůže dojít k očekávanému přínosu 
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výtvarné výchovy k rozvoji osobnosti dítěte. Při analýze příčin dispro-
porcí mezi vynaloženým úsilím učitelů a dosaženými výsledky figuru-
je na čelných místech nekoncepčnost, náhodnost ve volbě úkolů, malé 
povědomí o jejich smyslu a významu či nedostatečné plánovaní. Další 
příčinu neúspěšného působení vidí učitelé MŠ v nedostatečné aktuální 
metodické podpoře výtvarné výchovy. Učitelé také sebekriticky uvádějí, že 
na individualizaci nemají dostatek času kvůli velkému počtu dětí ve třídě 
a považují ji za obtížně zvladatelnou i za administrativní zátěž. Právě pro 
aktuálnost rozporu mezi podstatou individualizace a jejím naplňováním 
v praxi vzniká i tento metodický materiál.
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PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Na kus řeči s papírem
Autor: Ivana Bečvářová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření).
• Zdokonalení dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky ruky 

a koordinace ruky a oka.
• Rozvoj kooperativních dovedností.
• Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání.
• Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.

Využitá vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, nástroji 

a materiálem.
• Smyslové a psychomotorické hry.
• Experimenty s materiálem a předměty.
• Výtvarné hry a etudy.
• Kooperativní činnosti.

Očekávané výstupy:
• Zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály.
• Ovládat koordinaci ruky a oka.
• Spolupracovat s ostatními.
• Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

i ve slovních výpovědích k nim.

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Novinový papír, bílý papír A4, izolepa.

Klíčová slova: papír, výtvarný experiment
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Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Moment překvapení – vstup do místnosti „papírovými dveřmi“, které 

lze otevřít roztrháním (vytrhat si kukátko do dveří, strhnout papír…) – 
kontakt s materiálem.

• Hmatová etuda – seznámení se s tvarem, strukturou různých druhů pa-
pírů – hledání slovního označení na základě slovních přirovnání (drsný 
jako struhadlo, hladký jako peří, jemný jako maminka…).

• Brainstorming – hledání slovních asociací k jednotlivým druhům pa-
píru, přirovnávání vlastností papírů k lidem, zvířatům, věcem, pocitům 
– cvičení smyslové představivosti.

• Diskuze: Jaké vzpomínky se vám pojí s papírem? S jakým papírem se 
v životě potkáváme nejčastěji? K čemu papír slouží? Jaký papír máte 
nejraději? Jak voní, zní? Co je novinový papír?

Hlavní část
• Papír jako zástupná rekvizita – děti si předávají list novinového papí-

ru a přemýšlejí, čím vším může být (kukátkem, rohožkou, polštářkem, 
mašlí…).

• Zvuková podoba papíru – děti hledají výrazové možnosti papíru 
pomocí práce s materiálem (trhání, mačkání, přehýbání aj.), tj. pomocí 
„papírové řeči“ zjišťují, že každý papír jinak „mluví, zpívá, hádá se, 
usmiřuje, vypráví příběh…“.

• Skupinová práce se zmačkaným novinovým papírem – děti tvoří hroma-
du papírových koulí mačkáním, trháním (cvičení jemné motoriky ruky).

• Kooperativní práce s papírovými koulemi na téma „Papírový déšť“, 
„Papírový obraz“ aj., děti poznávají materiál dotykem.

• Rytmická hra s papírem – děti nacházejí zvukové možnosti papíro-
vých koulí a vytvářejí improvizované zvukové skladby v různém rytmu 
– „Papírový orchestr“.

• Sluchové hádanky s papírem (skupinová práce) – vytváření zvukových 
hádanek za pomoci zmačkaného papíru (déšť, moře, sopka, rozjíždějící 
se lokomotiva, chůze ve sněhu/listí apod.), jedna skupina dětí zvuky 
vytváří, druhá skupina odhaduje jejich význam, výměna pozic skupin.
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• Grafický záznam zvuků zmačkaného papíru na formát A1 pomocí 
pastelek – rytmizované čárání s různým přítlakem podle zvuku papíru 
(cvičení jemné motoriky ruky).

Závěr
• Prostorová tvorba založená na tvarování a konstruování – vytvoře-

ní společné plastiky ze zmačkaného papíru nebo společného reliéfu ze 
zmačkaných koulí. Společně vytvořený artefakt je „symbolem“ všech, 
má své jméno, vlastnosti, vypráví svůj příběh…

• Reflexe – pomocí „papírového sociogramu“ si děti v kruhu vzájemně 
sdělují své pocity z tvorby, předávají kouli hráči, který je potěšil. Vzniká 
tak „síť sociálních vztahů“.

Fotodokumentace

Obrázek 6 – Seznámení s materiálem – muchlání papíru a hra s ním – „Papírový déšť“
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Obrázek 7 – Zvukové etudy s papírem – MŠ Klatovy, pilotáž
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Obrázek 8 – Papírový happening – MŠ Klatovy, pilotáž

Obrázek 9 – Papírové plastiky
MŠ Klatovy, pilotáž

Obrázek 10 – Papírové plastiky
MŠ Klatovy, pilotáž
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Obrázek 11 – Papírová plastika ptáka – pilotáž



PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Jarní cesty
Autor: Ivana Bečvářová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Rozvoj tvořivosti.
• Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností  

v oblasti hrubé motoriky.
• Rozvoj jemné motoriky (zacházet s drobnými pomůckami,  

s nástroji, s výtvarným materiálem).

Využitá vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami,  

nástroji a materiálem.
• Experimenty s materiálem a předměty.
• Hry podporující tvořivost.
• Kooperativní hry ve skupinkách.
• Výtvarné hry a etudy.
• Činnost zajišťující radost.

Očekávané výstupy:
• Zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály.
• Ovládat koordinaci ruky a oka.
• Spolupracovat s ostatními.
• Hodnotit svoje zážitky.

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Temperové/prstové barvy, papír různých barev a struktur, lepidlo, 
alternativní, výtvarné náčiní a materiály.

Klíčová slova: malba, hrubá motorika, grafomotorika
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Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Rozhovor na téma Jarní příroda a počasí, barvy.
• Pohybové variace – pohyb po prostoru (po cestičkách) se změnami 

směru: 
• a) hra v situaci spojená a narativní pantomimou (procházíme se po cestič-

kách a prohlížíme si probouzející se jarní krajinu, přivoníme ke květině, 
pohladíme strom…),

• b) hra v roli zvířátek, která se pohybují v rytmu po vyznačených liniích 
v prostoru – cvičení hrubé motoriky, pohybové koordinace, orientace 
v prostoru.

• Cvičení jemné motoriky a grafomotoriky inspirovaná změnami jarního 
(aprílového) počasí – déšť (vertikální pohyby rukou, prstů), vítr (volné 
kmitavé pohyby rukou vycházející z ramenního a loketního kloubu), 
sluníčko (vzpažené ruce, prsty se chvějí).

Hlavní část
• Dripping – vytváření barevných „cestiček“ litím barev na velký formát 

A1 – vzájemné barevné potkávání se (skupinová malba).
• Monotypie – otisky litých barev na připravené papírové tvary (šablony) 

květin, motýlů či jiných jarních motivů. Ty pak můžeme zpátky vlepit 
do prstové malby a vytvořit koláž. Můžeme také připravit papírová „ku-
kátka“ ve tvaru jarních motivů (květina, motýl) a pozorovat barevnou 
plochu přes něj. Přiložením kukátka vznikne zajímavý barevný průzor 
a také bílá pasparta, která ohraničuje barevnou plochu. Takto vznikla 
„Motýlí louka“ (obrázek 19).

Variace
• Trhání barevné plochy na větší celky a sestavování do nových společ-

ných tvarů, obrazců (jarní motivy, jarní příroda, zvířata aj.) – skupinová 
práce – koláž.

• Domalba drippingu alternativními pomůckami (stěrka, drátěnka, kartá-
ček, houbička aj.) nebo vytváření vrypů do pastózní malby, strukturování 
povrchu malby (např. obrácenou stranou štětce, klacíkem aj.).
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• Dripping je možno aplikovat na zvrásněnou papírovou plochu, která 
vznikla polepením jiného drsného, přeloženého, zmuchlaného papíru, 
malba pak bude zajímavě strukturovaná.

• Dekoláž – před drippingem polepit papír jednostrannou papírovou pás-
kou, následně realizovat dripping a domalbu alternativním výtvarným 
náčiním. Strháváním papírové pásky pak vytvoříme bílé pruhy, tj. cestič-
ky pro zvířátka – v našem případě zvědavé myšky, které hledají potravu, 
cestují (Byla jedna myška malá, tuze ráda cestovala…) nebo s námi 
myšky mohou malovat (Byla jedna myška malá, tuze ráda malovala, 
vzala papír, vzala tužku, nakreslila velkou hrušku…). Stržené barevné 
pásky lepenky můžeme využít kreativně pro tvorbu koláže a cvičení 
tvarové a barevné kompozice.

Závěr
• Brainstorming – vytváření slovních asociací, hledání názvů společného 

díla.
• Společné vyprávění příběhu na základě vzniklého výtvarného artefaktu.
• Reflexe a diskuze.

Pozn. autorky:
Princip individualizace můžeme spolehlivě uplatňovat za pomoci výše 
uvedených výtvarných technik – drippingu, prstové malby, koláže, dekoláže, 
monotypie. Tyto jsme při práci s dětmi předškolního věku využili a pilotážně 
ověřili ve spolupracujících mateřských školách. Kombinované techniky 
experimentálního charakteru pomáhají ke všestrannosti dětí a vedle hrubé 
a jemné motoriky rozvíjejí grafomotorickou obratnost.
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Obrázek 13 – Dripping v kombinaci s prstovou malbou

Obrázek 12 – Dripping, domalba prsty
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Obrázek 14 – Strhávaná koláž – Myšky po jarních cestičkách

Obrázek 15 – Malba prsty a dripping,
MŠ Praha-Radotín, pilotáž

Obrázek 16 – Malba prsty a dripping,
MŠ Praha-Radotín, pilotáž
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Obrázek 17 – Malba alternativními pomůckami – stěrkou
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Obrázek 18 – Kombinovaná technika – prstová malba, monotypie (motýli), koláž, práce 
s papírovým kukátkem ve tvaru motýla – hledání kompozice tvarů a barev
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Obrázek 19 – Kombinovaná technika – prstová malba, malba korkovým špuntem, monotypie 
(motýli), koláž „Motýlí louka“



PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Masopust – masky
Autor: Ivana Bečvářová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivé 

sebevyjádření).
• Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností 

v oblasti hrubé i jemné motoriky.

Využitá vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty,  

pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem.
• Grafické činnosti.
• Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem.
• Hry podporující tvořivost, představivost a fantazii.

Očekávané výstupy:
• Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,  

sladit pohyb s rytmem a hudbou.
• Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.
• Zacházet s grafickým a výtvarným materiálem.
• Vyjadřovat svou představivost a fantazii  

v tvořivých činnostech.

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Bílé a barevné čtvrtky formátu A4, vytvořené xerokopie, nůžky 
s kulatými hroty, lepidlo, pastelky, klobouková gumička, sešívačka.

Klíčová slova: maska, masopust
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Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Moment překvapení – učitel v roli za použití masky vede diskuzi s dět-

mi na téma masopust, karneval. Vzpomíná na slavné karnevaly ve světě 
(Rio de Janeiro, Benátky), maškary v Čechách – využití zkušenosti dětí. 
Masopust jako svátek hojnosti, radosti, dobrého jídla, pití a zábavy, 
karnevalů…

• Diskuze – Co je maska? Kdo a kdy nosí masku?
• Pohybová hra „Karneval“ – pohyb/tanec podle hudby s využitím im-

provizovaných kostýmů. Vytvoříme si svou masku sami.

Hlavní část
• Grafomotorické cvičení – hra s rukou podle říkadla:

Já jsem palec, řeknu vám, nejsem dlouhý, sílu mám, rád ostatním pomáhám.
Já jsem ukazováček, šikovný a dobráček. Já jsem prostředníček, nejdelší 
bratříček. Já jsem prsteníček, čekám na zlatníček.
Já jsem malý malíček, skáču jako zajíček.
(zdroj: vlastní archiv)

• Výtvarná hra – obkreslení dlaní ruky s roztaženými prsty na bílý či ba-
revný papír nebo využití xerokopie, vystřižení tvaru, spojení papírových 
tvarů ruky za pomoci lepidla nebo sešívačky s dopomocí učitele

• Dekorativní práce a grafomotorické cvičení – vykreslování xerokopie 
a dotváření masky

• Hudebně pohybová hra – karnevalový rej podle hudby – tanec masek

Variace
Dramatizace, kostýmní improvizace s maskami na volné téma, hra Kdo je 
kdo – charakterizace aj.

Závěr
• Reflexe v kruhu pomocí papírových masek – děti položí svou masku 

na místo, kde je jí nejlépe, vzájemně si sdělují své pocity z tvorby.
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Obrázek 20 – Tvorba masky z barevného papíru a xerokopie – MŠ Strakonice, pilotáž

Obrázek 21 – Tvorba masky z barevného papíru a xerokopie – MŠ Strakonice, pilotáž
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Obrázek 22 – Příprava na maškarní rej – MŠ Strakonice, pilotáž
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Individualizace při výtvarných činnostech v preprimárním vzdě-
lávání vychází z RVP PV, Akčního plánu inkluzivního vzdělávání 
a metodických specifik výtvarných činností. Pro naplnění podstaty 
tohoto principu společného vzdělávání je nutné v mateřských školách 
ve výtvarné výchově uplatňovat takové výukové strategie, metody 
a formy práce, které jsou založeny na prožitkovém učení, výtvarné 
hře a experimentaci a dovolují dítěti individuálním tempem dosáhnout 
výsledku. Výtvarné techniky a materiály však nejsou všemocné, důle-
žitým iniciátorem výtvarných činností je učitel, který diferencovaně 
plánuje a přizpůsobuje činnosti odlišnému tempu a možnostem dětí. 
Volí náměty a vytváří podmínky pro radostnou atmosféru. Uvedené 
praktické lekce se věnují prostorové práci a kombinovaným techni-
kám.

Prostorová práce s papírem, jehož povrchová, tvarová i barevná 
různorodost umožňuje rozvíjet dětskou kreativitu, je vhodnou techni-
kou pro individualizovanou podobu výuky. Papír je dostupným mate-
riálem, který můžeme rozmanitě tvarovat, mačkat, stříhat, trhat, lepit, 
strhávat, perforovat, strukturovat a práci s ním variovat, zároveň práci 
diferencovat podle věku a individuálních zvláštností dětí.

Kombinované techniky dovolují využívat různorodý výtvarný 
materiál a experimentovat s ním. Tím se také rozšiřuje vzdělávací 
nabídka činností. Dítě se učí vnímat všemi smysly, prožívat, hledat 
optimální řešení, kombinovat a odhalovat výrazové možnosti materi-
álu. Využívání kombinovaných technik je náročné na organizaci i čas, 
ale dovoluje využívat individualizovanou výuku, protože každé dítě 
volí jiný materiál, odlišný pracovní postup, své tempo a s důvěrou 
v sebe sama dojde k optimálnímu řešení a výsledku. V našich lek-
cích jsme využili techniku drippingu, prstovou malbu, malbu podle 
hudby a rytmu, malbu alternativními výtvarnými pomůckami a práci 
se xerokopií.

Shrnutí
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5  PROSTŘEDKY INDIVIDUALIZACE 
V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ

Klaudia Pospíšilová

Hudba je druh umění, které lidstvo doprovází již od počátku jeho exi-
stence. Je zvukovým vyjádřením emocí, informací, ve spojení s pohy-
bem se z ní stává komunikační prostředek na úrovni verbální i neverbál-
ní. Pravděpodobně vznikla v procesu učení nápodobou, kdy (pra)člověk 
napodoboval zvuky zvířat, postupným rozvojem jím vydávaných zvuků 
zdokonaloval artikulaci, tím rozšířil rozmanitost zvuků a spojoval je s ur-
čitými významy, postupně vznikla řeč.

Hudba je dodnes dorozumívacím prostředkem ve spojení s pohybem 
a nástroji. Jak píše Kremličková (1987), hudba je jevem, který doprová-
zí každé období života člověka, je prostředkem socializace a kultivace 
osobnosti. V dětství je hrou, zážitkem, prostorem pro experimentaci, se-
bevyjádření, spokojenost. Děti se přirozeně připojují k hudebním aktivi-
tám dospělých, neb svým rytmem, tempem a melodií uvádějí zúčastněné 
do specifické formy lidské komunikace. Je známo, že si naši předkové 
při práci zpívali, jsou popsané terapeutické účinky hudby (Krček, 2008), 
(Šimanovský, 2011), (Zeleiová, 2007).

Vzdělávací systém nejen u nás je více orientovaný na rozvíjení ko-
gnitivních kompetencí v oblasti jazykové, matematické, historické atd. 
Hudební výchova je součástí estetické výchovy (spolu s výtvarnou, 
dramatickou, hudebně pohybovou výchovou), ačkoliv jejím obsahem 
je seznamování dětí s oblastí umění, má hudební výchova potenciál 
podporovat rozvoj funkcí kognitivních (prostřednictvím rytmu, tempa 
a melodie napomáhá rozvoji jazykových i matematických kompetencí). 
Důležité je zmínit též terapeutické účinky hudby (uvolňuje stres, napětí, 
harmonizuje). Ve spojení s pohybem podporuje sebevyjádření, tvořivost, 
sebevědomí.

Hudební výchova patří do vzdělávacího obsahu v preprimárním vzdělá-
vání jako nedílná součást estetické výchovy. Prolíná všemi vzdělávacími 
oblastmi Dítě a jeho tělo (sluchové vnímání, diferenciace zvuků, rytmů, 
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melodie, rozvoj hrubé motoriky pohybovým ztvárněním hudby, říkadla, 
rozvoj jemné motoriky, např při muzikomalbě), Dítě a jeho psychika (pro-
žívání hudby, spojení a vyjádření emocí, které hudba v dítěti vyvolává, 
podporuje rozvoj řeči, zpracovávání psychických obtíží, např. úzkostnost, 
strach, hněv, apod.), Dítě a ten druhý (rozvíjí komunikaci s vrstevníky 
i jedinci jiného věku ve společném zpěvu, tanci, hře na jednoduché hu-
dební nástroje), Dítě a společnost (poznávání hudby lidové, umělé, hudby 
různých národů, písní a tanců spojených s tradičními svátky), Dítě a svět 
(poznávání hudebních nástrojů tradičních i netradičních, poznávání zvuků 
přírodních i umělých).

Vzdělávací cíle hudební výchovy
• rozvíjet hudebnost dítěte (hudební vlohy, schopnosti, dovednosti), zá-

kladem hudebnosti je rytmus, tempo, melodie, hudební představivost,
• rozvíjet smyslové vnímání (sluchové, sluchovou diferenciaci) v roze-

znávání a reakci na rytmus, rozmanitost slyšených zvuků,
• rozvíjet hudebně pohybové dovednosti.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE VYUŽITELNÉ 
V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ PODLE JEDNOTLIVÝCH 
OBLASTÍ RVP PV

Dítě a jeho tělo
• uvědomění si vlastního těla,
• rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti 

hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordi-
nace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí,

• rozvoj a užívání všech smyslů.

Dítě a jeho psychika
Jazyk a řeč
• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vní-

mání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření 
pojmů, mluvního projevu, vyjadřování),
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• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kulti-
vovaného projevu,

• osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení 
i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení ver-
bální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, 
myšlenkové operace
• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání,
• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebe-

vyjádření).

Sebepojetí, city, vůle
• poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědo-

mění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spoko-
jenosti),

• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat,
• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané 

dojmy a prožitky vyjádřit,
• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.

Dítě a ten druhý
• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i never-

bálních,
• rozvoj kooperativních dovedností.

Dítě a společnost
• seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije,
• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností,
• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 
vyjadřovat a projevovat,

• rozvoj společenského i estetického vkusu.
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Dítě a svět
• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu,
• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i tech-

nickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách,
• poznávání jiných kultur.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA VYUŽITELNÁ V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ 
PODLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ RVP PV

Dítě a jeho tělo
• lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), 

nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) 
a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové 
hry apod.),

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, ná-
stroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je 
obklopují, a jejich praktickým používáním,

• smyslové a psychomotorické hry,
• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti,
• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí,
• činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a pohodu 

prostředí.

Dítě a jeho psychika
• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, 

vokální činnosti,
• přednes, recitace, dramatizace, zpěv,
• hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest,
• smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu 

a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.,
• hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 
dramatické aktivity),
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• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině,
• činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s den-

ním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené 
časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.,

• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí 
a pohodu,

• činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem 
a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné,

• činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné 
vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování 
a sebehodnocení,

• estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hu-
dební, pohybové a další).

Dítě a ten druhý
• sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hu-

debně pohybové hry, výtvarné hry a etudy,
• společné aktivity nejrůznějšího zaměření,
• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách,
• společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému.

Dítě a společnost
• přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slav-

nosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.),
• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudeb-

ně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, 
estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu,

• receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 
pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramati-
zací, divadelních scének),

• setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním 
mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí 
zajímavých pro předškolní dítě,

• aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní 
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aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, diva-
delních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících 
dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho 
kulturním prostředí apod.).

Dítě a svět
• přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 

kulturních, technických objektů, vycházky do okolí, výlety.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V OBLASTI PODLE RVP PV

Dítě a jeho tělo
• koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem 

a hudbou,
• vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej 

podle pokynu,
• ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem,
• vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky 

a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozli-
šovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.),

• zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, 
drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůcka-
mi a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami.

Dítě a jeho psychika
• správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči,
• porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj 

a zopakovat jej ve správných větách),
• učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, 

zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.),
• sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech,
• projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat 

divadlo, film, užívat telefon,
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• vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího),

• učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit,
• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (kon-

struktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k nim,

• uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky),
• prožívat radost ze zvládnutého a poznaného,
• uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, 

radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy 
v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí,

• prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklon-
nost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osob-
ních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.),

• těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás 
i setkávání se s uměním,

• zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, 
hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.).
 

Dítě a ten druhý
• porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad,
• spolupracovat s ostatními,
• spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním 

partnerem.

Dítě a společnost
• porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad 

druhých,
• vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se 

zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje 
zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo),

• vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činnos-
tí, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat 
píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus).
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Dítě a svět
• osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti 

blízké, 
• vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně 

pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární po-
vědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě 
Zemi, vesmíru apod.),

• všímat si změn a dění v nejbližším okolí,
• porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se 

mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba 
v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma 
i v mateřské škole.

Prostředky individualizace v hudební výchově
• hudební hry zvukové – poznávání zvuků přírodních i umělých – napo-

máhá rozvoji poznání, rozvoji sluchové diferenciace,
• hudební hry rytmické – podporují cítění a reakci na rytmus, podporují 

diferencovaný rozvoj jazykových dovedností,
• hry hudebně pohybové rozvíjejí cítění rytmu, tempa, rozvíjejí motorické 

kompetence dítěte,
• poslech hudby – seznamuje s hudební kulturou, podporuje žádoucí emoč-

ní vyladění dítěte,
• instrumentální činnosti – seznamují děti s hudebními nástroji a jejich 

využitím,
• hudební improvizace podporují kreativitu a individuální projevy dítěte, 

dovolují spontánní prožívání a vyjádření.

Všechny výše uvedené aktivity lze kombinovat a využívat v rámci 
aktuálních témat konkrétního vzdělávacího programu mateřské školy. 
Individualizace v hudebním vzdělávání je realizovaná při činnostech s hu-
debními nástroji, zpěvem, při nácviku programů na besídky dostávají děti 
prostor pro sebevyjádření.
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Obrázek 24 – Improvizované hudební nástroje

Obrázek 23 – Chrastidla z jelení kůže
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PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Rytmy v nás a kolem nás
Autor: Klaudia Pospíšilová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Porozumět slyšenému – vnímat jednoduché písně, rýmy, popěv-

ky v mateřském i cizím jazyce.
• Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů – rozlišit zvuky a zná-

mé melodie, rozlišit a napodobit rytmus.
• Zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básnič-

ky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatic-
kou úlohu.

• Zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů 
– sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí – kroky, dveře, tekoucí 
voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástro-
jů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. 
skákání „panáka“), krátký rytmický celek.

• Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dra-
matických) – vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, 
rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké rytmické 
sestavy, pohybem ztvárnit slyšenou melodii).

• Projevovat zájem o hudbu, své prožitky, umět vyjádřit slovně 
i pohybově, mimikou, pomocí hudby, hudebně pohybovou a dra-
matickou improvizací atd.).

• Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci 
(např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební).

• Vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zau-
jalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné apod.).

• Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební 
nástroje, hudebně pohybovou činností.
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Uvedení do tématu
Základní charakteristikou rytmu je pravidelné opakování jevů, činností, 
situací. Rytmy jsou přirozenou součástí života člověka. Zrození se ode-
hrává v rytmu, v období prenatálním vnímáme rytmus tepu matčina srdce, 
rytmus její chůze. Celý život žijeme v rytmech různě dlouhých, někdy 
stereotypních, někdy proměnlivých, např. rytmus dechu, tlukot srdce, cir-
kadiánní rytmus – aktivita a odpočinek, spánek a bdění v běžném životě 
usměrňované denním režimem.

Rytmus lunární – střídání měsíčních fází ovlivňuje nejen pohyb přílivu 
a odlivu v mořích a oceánech, ale i lidské prožívání. Dlouholeté pozorování 

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Rytmické hudební nástroje – chrastidla, ozvučná dřívka, bubínky.

Klíčová slova: rytmus, tempo, melodie, sluchová diferenciace, 
pohybové ztvárnění rytmu

Využitá vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Hudební hry rytmické, zvukové, poslechové.
• Instrumentální činnosti.
• Spontánní hra.

Očekávané výstupy MŠ:
• Pohybovat se rytmicky (audiomotorická koordinace).
• Dodržet rytmus – doprovázet pohyb zpěvem, např. při pohybo-

vých hrách, při chůzi, při rytmických činnostech (sluchová dife-
renciace, jazykové dovednosti, hrubá motorika, prožívání emocí).

• Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními 
nástroji, např. ozvučnými dřívky, bubínkem, chřestidly (jemná 
motorika, koordinace ruky a oka).
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napovídá, jak měsíční cyklus ovlivňuje naše životy. Lidé v období před 
úplňkem jsou více položení v emocích, ty jsou prožívány intenzivněji, 
dospělí obvykle říkají, že děti zlobí, často aniž by si sami uvědomovali, 
že oni sami jsou emočně citlivější.

Koloběh přírodních cyklů – roční období a jeho specifika v přírodě. Jedná 
se o přirozený rytmus přírody, který se nejvíce promítá do vzdělávacího 
obsahu preprimárního vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech.

Koloběh lidského života – prenatální období, dětství, dospívání, dospě-
lost, stáří, smrt a znovuzrození. Každé období života člověka má specifika 
v rytmu, událostech, prožívání.

Respektování rytmů v životě dává dítěti/člověku pocit jistoty a bezpečí 
(stabilní prvky denního režimu zpestřené rozmanitým obsahem. Je v nich 
schován stereotyp, v lepším případě dynamický. Rytmy v hudbě, jazyce 
jsou spojené s tempem a melodií. Z hlediska úrovně rozvoje dětského 
hlasu je žádoucí melodizovat na 2-3 tónech u dětí 3-4letých, na 3-5 tónech 
u dětí 5-6letých.

Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Brainstorming s otázkami „Co je hudba?“ „Co je rytmus?“ „Kde se 

s rytmem setkáváme?“
Dát prostor pro odpovědi dětí bez cenzury, lze odzrcadlit zopakováním 
odpovědi, v případě, že děti nepřicházejí s nápady, lze nabídnout mož-
nosti odpovědí (v říkadlech, básničkách, písničkách, denním režimu 
v přírodě…).

• Zvukové hádanky – lze využít zvuků hudebních (zvonky, triangl, bu-
bínek, různé hudební nástroje) i nehudebních (šustění papíru, zvuky 
přírody, zvuky dopravních prostředků…).

• Řízený rozhovor o zvucích, o vnímání a prožívání dětí v souvislosti 
s různými zvuky, které se jim líbí, nelíbí, jaké představy v nich jednotlivé 
zvuky vyvolávají.
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Hlavní část
• Moment překvapení – odkrytí připravených hudebních nástrojů, infor-

mace o tom, že i lidské tělo je vlastně hudební nástroj (umíme zpívat, 
tleskat, dupat…).

• Seznámení se a vyzkoušení hudebních nástrojů – děti si mohou vy-
zkoušet jeden nebo více nástrojů, vyjadřují, jaké pocity v nich zvuky 
vybraného nástroje vyvolávají.

• Hra na tělo – dešťové kapičky (s prsty, dlaněmi,…), tleskání, dupání.
• Dialogy s nástroji – neverbální aktivita, děti vedou rozhovor pomocí 

zvuků vybraného nástroje. Lze vyzvat dvojice, aby si „popovídaly s ná-
stroji“, ostatní děti mohou hádat, o čem byl dialog.

• Orchestr s rytmickými nástroji – děti si vyberou nástroje, s využitím 
známých písniček (Skákal pes, Maličká su, Travička zelená, Prší, prší), 
učitelka vybere, případně v dalším kole dá na výběr dětem – tím podpoří 
jak individualizaci, tak i kooperaci).

• Intuitivní pohybová etuda – děti spojí hru na nástroj s pohybovou im-
provizací, opět s využitím písniček.

Závěr
• Diskuse o prožitém. Děti verbalizují své prožitky, zhodnotí, jaké rytmy, 

nástroje, písničky se jim líbily, nelíbily a zdůvodňují proč.

Obrázek 25 – Ozvučná dřívka, chrastidla s rolničkami
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Obrázek 26 – Chrastidla s ořechy a korálky
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PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž

Individualizace v hudební výchově aneb Co se děje u kuřátek

Autor: Veronika Růžičková

Hudební činnosti jako prostředek individualizace poskytují nabídku 
aktivit diferencovanou buď svým charakterem nebo různým stupněm ob-
tížnosti, případně vytváří rámec pro svobodné vyjádření dítěte různými 
uměleckými prostředky. Individualizace nastavuje k dětem přístup jako 
k různě zaměřeným osobnostem, které mají rozdílně silné a slabé stránky, 
různé možnosti a zájmy.

Uvedení do tématu
Základem lekce jsou dvě písničky, které vytváří osu pro řízené činnosti 
s hudebním zaměřením ve věkově smíšené třídě. První písnička je autor-
ská, původně vytvořená na přání pro třídu Kuřátek. Melodie je postavená 
na opakování čtyřtaktové fráze. Zpěvní poloha je ideální pro dětský hlas, 
v rozsahu od d1 do h1. Na „zobání“ kuřátek jsou vystavěné rytmické 
a pohybové hry i poslechový úkol.

Druhá z písniček je říkadlo Zlatá brána melodizované na čtyřech tó-
nech; skýtá prostor pro hudebně pohybové hry, improvizaci v pentatonice 
a rytmické činnosti.

Metodický postup:

Úvod (motivace)
Motivací je řízený rozhovor o tom, co se děje na jaře – budí se příroda, 
rodí se mláďata, líhnou se ptáčci. Připravíme košík překrytý šátkem, uvnitř 
jsou ukrytá velikonoční kuřátka a jedno natahovací kuřátko na klíček. Děti 
zavřou oči a naslouchají – učitelka ťuká na dřívka, jako když se kuřátko 
proklovává ze skořápky ven. Dává dětem nápovědu a nakonec společně 
odhalí, co je v košíku. Celá třída si dnes bude hrát na kuřátka. 
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Hlavní část
Učitelka se ptá dětí, kde kuřátka žijí, čím se živí, jaké vydávají zvuky, 

kdo tvoří jejich zvířecí rodinu, kolik je v ní asi kuřátek, jakou mají barvu. 
Děti jednotlivě podle svých schopností odpovídají. 

Kuřátka z košíku vyndáme na dvě výrazně nestejné hromádky – menší 
děti určují množství označením hodně – málo, se staršími dětmi kuřátka 
v každé hromádce ještě spočítáme. Stavíme kuřátka do zástupu, určujeme, 
které je první, druhé… poslední.

• Nejprve si zkusíme, jak se kuřátka domlouvají pípáním a rozezpíváme se 
na „kukačkové tercii“ (na slabiky pí-pí-pí a tóny g, g, e pak zvyšujeme 
rozezpívání o několik půltónů nahoru).

• Zazpíváme dětem s pečlivou artikulací první sloku:
Nejprve začátek, šly dva tucty kuřátek,
pípají, běhají, kamarády hledají. 
/:Pí-pí-pí, zob-zob-zob,
Pí-pí-pí-pí, hop-hop-hop.:/

• Rozhovor s dětmi o tom, zda v textu našly nějaké slovo, kterému nero-
zumí, popř. co jsou „dva tucty“ kuřátek (24 kuřátek). Text si upravíme 
podle počtu dětí ve třídě, např. šlo sedmnáct kuřátek nebo bylo šestnáct 
kuřátek atd.

Děti se učí písničku nápodobou (metodou imitace), zpívají s učitelkou. 
Opakujeme několikrát jednotlivé části. Učení textu můžeme podpořit pan-
tomimou – ukazujeme, jak kuřátka pípají (gesto zobáčku a zobají). Některé 
děti mohou toto předvádět jako sólisté a tak ostatním napovídat. Písnička 
obsahuje záměrně velmi jednoduchý refrén, ve kterém se mohou zapojit 
i malé děti. Naopak pro zdatnější děti a předškoláky jsou určeny všechny 
tři sloky. Tleskání v refrénu podporuje rytmické cítění.

V návaznosti na text „kamarády hledají“ mohou děti říkat, jaké si našly 
v mateřské škole kamarády a co se jim na kamarádovi nebo kamarádce 
líbí.
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• Podle textu druhé sloky uspořádáme pohybovou hru – děti pobíhají 
a na zvukový signál (triangl nebo tamburína) se seběhnou k učitelce 
„kvočně pod křídla“, pak zase vyběhnou do prostoru.

• Třetí sloka slouží k ocenění šikovnosti dětí. Navazuje na ni řízený roz-
hovor – co děláte v mateřské škole rádi.

Obrázek 27 – Notový zápis písničky „Kuřátka“

89

Obrázek 28 - notový zápis písničky „Kuřátka“

- Podle textu druhé sloky uspořádáme pohybovou hru – děti pobíhají a na zvukový 

signál (triangl nebo tamburína) se seběhnou k učitelce „kvočně pod křídla“, pak zase 

vyběhnou do prostoru.

- Třetí sloka slouží k ocenění šikovnosti dětí. Navazuje na ni řízený rozhovor – co 

děláte v mateřské škole rádi.

Rytmická hra s kuřátkem: mechanické kuřátko natáhneme na klíček, postavíme ho na 

podložku (víko od krabice) a necháme ho poskakovat a zobat.
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Rytmická hra s kuřátkem – mechanické kuřátko natáhneme na klíček, po-
stavíme ho na podložku (víko od krabice) a necháme ho poskakovat a zobat.

Děti sledují kuřátko a napodobují zvuk zobání na ozvučná dřívka. Pak 
učitelka a děti hrají podle příběhu – kuřátko sezobne pár zrníček, pak má 
větší hlad a zobe rychle, rychleji… pak už je najedené a sezobne jen pár 
zrníček. Nakonec usne (ticho), pak se probudí a sezobne pár zrníček. Děti 
napodobují pohybem a zvukem.

Děti poslechem sledují změny tempa zvuků a napodobují je. Nakonec 
si můžou samy pohrát s mechanickým kuřátkem.

Poslechové činnosti – děti zavřou oči a hádají, kolik zrníček pro kuřát-
ko máme – házíme do plechovky mince nebo knoflíky, děti poslouchají 
a počítají cinknutí.

Pohybové činnosti – tanec kuřátek na písničku – postavení v kruhu.
• První skupina dětí – na 1.– 4. takt jdeme s dětmi osm kroků doprava, 

na 5.– 8. takt se vracíme osmi kroky doleva. Při refrénu stojíme na místě 
a po taktech se střídá předvádění zobáčku pomocí ruky (pí-pí-pí) a tles-
kání (zob-zob-zob a hop-hop-hop).

• Druhá skupina dětí je uvnitř kruhu, batolí se v podřepu jako kuřátka, 
k ostatním se připojují jen při zaznění refrénu (jednodušší verze).

• Možnosti pro jednotlivce – samostatná hra na ozvučná dřívka k tanečku 
(těžší úkol) – ťuknutí na každý krok, v souladu s pulzací čtvrťových dob.
Navazuje práce s obrázkem: grafomotorika – kuřátkům na obrázku 

dokreslíme „zobáním“ tužkou zrníčka (uvolňování zápěstí), děti dokreslují 
další kuřátka, vybarvují.

Zlatá brána – říkadlo nejprve nacvičíme v kruhu, děti drží v ruce ba-
revnou stuhou v jarní barvě a do rytmu s ní mávají, na každou slabiku 
mávnou směrem k zemi, vystřídáme ruce (těžší úkol – nejprve uchopíme 
stuhu pravou rukou, potom levou rukou). 

Děti mají možnost si stuhu vybrat – barvu, případně vzor, délku. Stačí 
osm stuh a vystřídáme postupně, např. tři skupiny po osmi dětech.

Děti se stuhami udělají „špalír“, stojí ve dvojicích proti sobě, tvoří bránu 
a pořád drží stuhy, což je vizuálně zajímavé. Ostatní probíhají. 
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Jednoduchá varianta je, že děti vbíhají do brány po jednom a všechny 
obíhají bránu stejným směrem; ve složitější variantě vbíhají do brány dvo-
jice a rozdělují se za bránou na dvě strany. 

Rytmické obohacení (bez stuhy) – děti tvořící bránu vzpaží ruce a vzá-
jemně si tlesknou dlaněmi na každou čtvrťovou noty (zla-tá brá-na…).

Hra s tempem – zkoušíme variantu v tempu středním, pomalém i rych-
lém; pak můžeme tempo zpomalovat nebo zrychlovat během říkadla – 
efektní je zpomalování před závěrem, kdy se děti ještě snaží na poslední 
chvíli bránu proběhnout.

Hra s dynamikou – začínáme ve středně silné dynamice, ztišíme na slo-
va „kdo do ní vejde, tomu hlava sejde“. Ke konci zesilujeme. Proměnlivé 
tempo a dynamika jsou náročnější a hodí se pro zdatnější děti. Některé 
z nich se mohou ujmout toho, že písničku „řídí“ a ukazují např., s prstem 
před ústy, kdy máme ztišit.

Instrumentální činnosti – použijeme zvonkohru s volnými kameny – 
vyloučíme citlivé tóny (f a h) a zůstane nám pentatonická stupnice c,d,e,g,a. 
Tento výběr má tu vlastnost, že se k melodizovanému říkadlu tóny hodí 
v jakémkoliv pořadí. Děti mohou tedy doprovázet písničku a nemusí vůbec 
řešit, který tón zahrají, stačí, když hrají v rytmu slabik na jakékoliv kameny.

Obrázek 28 – Notový zápis říkadla „Zlatá brána“

• Improvizace mimo písničku – na pentatonické řadě se dají vytvářet 
nahodilé melodie, které jsou vždy libozvučné. Hrou se rozvíjí jemná 
motorika, koordinace ruky a oka, melodické cítění. Podporuje se indi-
viduální projev dítěte a jeho kreativita.

Závěr
Rozhovor – po činnostech se dětí zeptáme, co se jim líbilo a dařilo, jakou 
činnost by chtěly dělat znovu příště, pozorujeme a vyhodnocujeme i to, 
co se nezdařilo.
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tlesknou dlaněmi na každou čtvrťovou noty (zla-tá brá-na…).

- Hra s tempem: zkoušíme variantu v tempu středním, pomalém i rychlém; pak 

můžeme tempo zpomalovat nebo zrychlovat během říkadla – efektní je zpomalování 

před závěrem, kdy se děti ještě snaží na poslední chvíli bránu proběhnout.

- Hra s dynamikou: začínáme ve středně silné dynamice, ztišíme na slova „kdo do ní 

vejde, tomu hlava sejde“. Ke konci zesilujeme. Proměnlivé tempo a dynamika jsou 

náročnější a hodí se pro zdatnější děti. Některé z nich se mohou ujmout toho, že 

písničku „řídí“ a ukazují např. s prstem před ústy, kdy máme ztišit.

- Instrumentální činnosti: použijeme zvonkohru s volnými kameny – vyloučíme 

citlivé tóny (f a h) a zůstane nám pentatonická stupnice c,d,e,g,a. Tento výběr má tu 

vlastnost, že se k melodizovanému říkadlu tóny hodí v jakémkoliv pořadí. Děti 

mohou tedy doprovázet písničku a nemusí vůbec řešit, který tón zahrají, stačí, když 

hrají v rytmu slabik na jakékoliv kameny.

Obrázek 29 - notový zápis říkadla „Zlatá brána“

- Improvizace mimo písničku: na pentatonické řadě se dají vytvářet nahodilé 

melodie, které jsou vždy libozvučné. Hrou se rozvíjí jemná motorika, koordinace 

ruky a oka, melodické cítění. Podporuje se individuální projev dítěte a jeho 

kreativita.

Závěr

- Rozhovor: po činnostech se dětí zeptáme, co se jim líbilo a dařilo, jakou činnost by

chtěly dělat znovu příště, pozorujeme a vyhodnocujeme i to, co se nezdařilo.
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Co jsme rozvíjeli: 
• paměť (zapamatování textu), 
• artikulaci (pečlivé vyslovování textu), 
• melodické a rytmické cítění (zpěvem, rytmickými činnostmi), 
• hudební představivost (improvizace v pentatonice), 
• vyjadřování (kdo je můj kamarád, co se mi na něm líbí), 
• sluchové vnímání (počítání zrníček se zavřenýma očima), 
• prostorové vnímání – Zlatá brána i taneček kuřátek, 
• předmatematické představy (množství kuřátek), 
• pravolevou orientaci (uchopení stuhy určitou rukou), 
• spolupráci (tleskání ve dvojicích), 
• kladné sebepojetí (co se mi líbí a daří), pocit bezpečného prostředí 

a přijetí v mateřské škole (kvočna).

Individualizace v popsané lekci je podporována možností výběru 
z různých činností, variantně pojatou obtížností připravených činností 
a možností individuálního projevu dítěte na pozadí společně probíha-
jících aktivit.

Shrnutí
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6  PROSTŘEDKY INDIVIDUALIZACE 
V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

Ivana Bečvářová

Dramatická výchova přejímá svůj název z dramatu ve většině jazyků, 
ale své kořeny má v Anglii. Termín dramatická výchova je synonymem 
termínu tvořivá dramatika či výchovná dramatika (lze se setkat i s ter-
mínem dramika). Aristoteles v Poetice odvozuje slovo drama od řecké-
ho drán, tedy jednat. Dramatická výchova patří k esteticko-výchovným 
předmětům, staví na principu zážitkové hry a umožňuje získávat vlastní 
zkušenost s daným problémem a řešit jej modelovými situacemi. Machková 
(1998) popisuje dramatickou výchovu jako učení zkušeností, tj. osobním 
jednáním, poznáváním sociálních vztahů, dějů, situací a vnitřního života 
lidí současnosti i minulosti. Je založena na prozkoumávání dějů a fiktiv-
ních situací prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. 
Tento proces může, a nemusí vyústit v produkt (představení). Dramatická 
výchova může být zájmovou činností, školním předmětem s esteticko-vý-
chovným akcentem, metodou rozvíjení osobnosti při osvojování obecně 
lidských (komunikativních, kontaktových) dovedností. Může sloužit také 
jako metoda vyučování jiným předmětům.

Dramatická výchova klade do středu procesu dítě, vychází z respektu 
k jeho individualitě, staví na zkušenostech, tvořivém potenciálu a na schop-
nostech vnímat, hodnotit, posuzovat, odkrývat vztahy. Podle Marušáka 
(2008) má pedagog spolu s dětmi hledat prostředky pro spolusdílení, spo-
lubytí, spolutvorbu, přičemž prostředky dramatické výchovy zpestřují, 
usnadňují a zkvalitňují proces učení.

Dramatická výchova nemá jako umělecký obor v našem školství tradici 
a často je její obsah prakticky zúžen jen na divadlo a na jakýsi „nácvik před-
stavení“, přičemž její osobnostně-sociální přínos je přehlížen a nedoceněn. 
Pozitivním faktem je, že dramatická výchova je zakotvena v rámcových 
vzdělávacích programech jako průřezové téma a stává se tak příležitostí pro 
individualizovanou výuku, individuální uplatnění dětí a jejich vzájemnou 
empatickou spolupráci.
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Co není dramatická výchova
Dramatická výchova bývá často mylně zaměňována za nacvičování „scé-
nek“ a školních divadelních představení. Lekce dramatické výchovy mohou 
(ale nemusí) vyústit v divadelní tvar (produkt), tedy v představení, prvotní 
je vždy proces. Vyvarovat bychom se měli dramatické výchovy se sociálně 
psychologickým výcvikem. Také nejde o přehrávání problémů v třídním 
kolektivu. Nejedná se ani o nahodilý sled průpravných her a cvičení. 
Lekce jsou vždy předem náležitě promyšleny a hry a cvičení jdou za sebou 
v logické posloupnosti.

Cíle dramatické výchovy v mateřské škole
Cíle dramatické výchovy jsou zaměřeny na osobnostní a sociální rozvoj. 
V praxi se prolínají a nelze je od sebe oddělit. Cíle dramatické výchovy 
jsou pedagogické, prostředky dramatické (Bečvářová, 2004).

Machková (2007) charakterizuje cíle dramatické výchovy z hlediska tří 
rovin:
• dramatická rovina, tj. dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, vý-

stavba celku, výrazové prostředky), vědomosti o dramatických aktivitách 
a divadle (dramaturgie, historie, teorie),

• sociální rovina, tj. struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, 
kooperace,

• osobnostní rovina, tj. psychické funkce (pozornost, vnímání, paměť, 
představivost, fantazie), schopnosti a dovednosti, motivace, zájmy, po-
stoje.
Valenta (1995) definuje také tři cíle: umělecko-rozvojové, osobnostně-

-rozvojové a sociálně-rozvojové.

Dramatická výchova může existovat v několika podobách:
• jako metoda práce – může to být i soubor aktivit aplikovaných v růz-

ných předmětech,
• jako samostatný předmět – předmět nebo obor se stanovenou hodino-

vou dotací,
• jako zájmová činnost – výhoda je v tom, že sem účastníci chodí ze své 

vlastní iniciativy,
• jako pedagogický princip – prolíná několik studijních předmětů.
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V předškolním vzdělávání se dramatická výchova realizuje prostřednic-
tvím vzdělávacích cílů v jednotlivých vzdělávacích oblastech Dítě a jeho 
tělo, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. 
Vzdělávací obsah představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, obsa-
hy se vzájemné prolínají, prostupují, ovlivňují a očekávané výstupy mají 
činnostní povahu.

Principy dramatické výchovy v mateřské škole
Důležitým principem dramatické výchovy je hra, která je spojena s čin-
ností, zkušeností a prožitkem. Hra je v dramatické výchově zásadně „hrou 
jako“, „hrou na“ (Marušák, Králová, Rodriguezová, 2008). Svobodová 
a Švejdová (2011) zdůrazňují, že by princip hry měl být v mateřské škole 
hýčkán a rozmazlován. Hra má svůj čas, prostor a pravidla.

Princip tvořivosti vyžaduje kreativního učitele, který dokáže nejen ve hře 
přijímat originální nápady dětí, nespokojí se s jedním způsobem řešení, 
hledá, experimentuje a variuje. Prostředkem, který umožňuje rozvoj tvo-
řivosti, je fikce, která dává hře svobodu (Svobodová, Švejdová, 2011).

Metody dramatické výchovy v mateřské škole
Edukační potenciál metod dramatické výchovy je i mimo samotný obor. 
Podílí se na zpestření a zkvalitnění výuky i učení. Je silným motivač-
ním prvkem. Pokud děti pravidelně takto pracují v průběhu celého dne, 
stávají se lépe vybaveny pro řešení životních situací, komunikaci, argu-
mentaci, získávají sociální zkušenost. Stejně tak dochází k osobnostnímu 
rozvoji.

V didaktice se můžeme setkat s různým pojetím a hierarchií metod. 
Klasifikace metod podle Valenty (1997) se nám jeví prakticky nejvíce 
využitelnou pro podmínky učitelů preprimárního vzdělávání.

a)  Metoda (ú)plné hry – metoda prvního řádu, postup je založen na mode-
lování reality s využitím všech aktivit (pohyb, řeč, hudební či výtvarná 
činnost aj.).

b)  Metody pantomimicko-pohybové – metody druhého řádu, jejichž 
podstata spočívá v pantomimických a pohybových aktivitách, tj. v never-
bální podobě, bez zvuku. Pro děti předškolního věku je snazší využívat 
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pohybově zaměřené metody a teprve pak směřovat ke slovu. Příklady 
metod využitelných v MŠ: pantomima narativní, pantomima zpomalená, 
pantomima předávaná, živý obraz, taneční drama, zrcadlení aj.

c)  Metody verbálně-zvukové – metody druhého řádu, jsou založeny 
na slově či zvuku. Pro hráče jsou obtížnější. S dětmi předškolního věku 
proto postupujeme od pohybu ke slovu. Příklady metod využitelných 
v MŠ: brainstorming („burza dobrých nápadů“), dabing (hráč propůjčí 
svůj hlas druhému hráči), diskuze, titulkování (hráči pojmenovávají, co 
vidí), zástupná řeč, umělá řeč.

d)  Metody graficko-písemné – metody třetího řádu, mají doplňující funk-
ci. Slouží k získávání informací, budování atmosféry a důvěry. Příklady 
metod (technik) využitelných v MŠ: skupinová kresba/malba, koláž, 
vytváření společného grafického plánu, mapy apod.

e)  Metody materiálově-věcné – metody třetího řádu podporující a dopl-
ňující základní metody. Základem je práce s materiálem (papírem, lát-
kou, přírodninami, umělými materiály aj.). Příklady metod využitelných 
v MŠ: práce s kostýmem (převlek nebo náznak kusem oděvu, látky), 
práce s loutkou, maskou, rekvizitou, tvorba scénografie.

Obrázek 29  – Práce s kostýmem, maskou
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Obrázek 30 – Drak Obrázek 31 – Práce s kostýmem – před-
stavení s dětmi a pro děti – DS Rarášek 
„O Vidrbíně“

Obrázek 32  – Skála – ukázka scénografie – z představení pro děti – DS Rarášek „O Vidrbíně“
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Další užitečné dělení metod dramatické výchovy najdeme u Bláhové 
(1996), která připomíná dvě základní metody dramatické výchovy – im-
provizaci a interpretaci.
• Improvizace – „věc tvořená spatra“, bez přípravy, jednání ve fiktiv-

ní situaci a hledání optimálního řešení. Improvizace bez dramatického 
děje je méně využitelná v MŠ, neboť chybí konflikt, tj. dějová osa, kte-
rou dítě sleduje. Improvizace, které jsou zaměřeny na ztvárnění pocitů 
a nálad, jsou vzhledem ke konkrétnosti myšlení dětí předškolního věku 
náročně zvladatelné (Bečvářová, 2010). Improvizace s dějem vychází 
z dramatické situace, konfliktu, který je nositelem děje. Nutí hledat hráče 

Obrázek 33 – Jak se tvoří kulisy – materiálově-věcná metoda 
(DS Rarášek)
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příčiny, optimální řešení, zaujímat postoje (Bláhová, 1996). Námětem 
k improvizaci mohou být předměty denní potřeby, zvuk, slovo, hudba, 
chuť, vůně aj.

• Interpretace – vychází z literární předlohy, výtvarného či hudebního 
artefaktu. Prostřednictvím dramatické výchovy pak odkrýváme obsahy 
či formu literární předlohy, hudebního nebo výtvarného díla, tedy to, 
proč je text, skladba, výtvarný artefakt namalován, vytvořen, napsán. 
Rozkrývat jej můžeme na základě dramatické hry. Toto rozkrývání je 
důležité pro vnitřní pochopení díla a následnou interpretaci (tj. recitaci, 
přednes).
Metody dramatické výchovy se velmi blízce shodují se spontánní dětskou 

hrou a s metodami divadelními, které využívají různé formy zobrazení 
a hry v roli. Umožňují dětem aktivitu, prožitek a zkušenost, a to s ohle-
dem na jejich věkové a individuální zvláštnosti. Často se setkáváme se 
vstupováním do rolí (Svobodová, Švejdová, 2011). Specifickým projek-
tem v dramatické výchově je strukturované drama neboli školní drama, 
drama ve vyučování, strukturovaná dramatická hra.

Za všechny analyzujme několik metod, které by mohly být pro učite-
le mateřských škol inspirací. Některé z nich byly v mateřských školách 
pilotážně ověřeny a využívají princip diferencovaného přístupu a indivi-
dualizace.

Pantomima
V dramatické výchově je tímto pojmem myšlena dramatická hra beze slov, 
kdy hráč vstupuje do role a rozehrává situaci za použití pouze neverbálních 
prostředků, jako jsou mimika, gesta a pohyb v prostoru. Neklade nároky 
na koordinaci fyzického jednání se slovním, umožňuje se zapojit do hry 
i těm hráčům, kteří mají problémy se slovním vyjádřením, (Ulrychová, 
Gregorová, Švejdová, 2000). Bečvářová (2004) popisuje narativní pan-
tomimu jako „vyprávěnou pantomimu“. Učitel vypráví, děti ztvárňují po-
hybem. Vyprávění musí být postaveno tak, aby umožňovalo hráčům akci. 
Vhodné jsou jednoduché pohádky s akčním zaměřením. Vedení učitele je 
návodné a poskytuje oporu i volnost.
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Narativní pantomima
Spadá do okruhu pantomimických metod a technik. Spojuje naraci (vy-
právění) s pohybovým zobrazením vyprávěného děje. Umožňuje dětem 
hlouběji prožít, pochopit a zapamatovat si vyprávěný děj, protože zapojuje 
kromě paměti verbální i paměť tělovou a pohybovou. Důležitý je výběr 
textu. Měl by být akční (s využíváním sloves, příslovcí způsobu), měl by 
v něm být dostatek situací vhodných k zobrazení. 

Simultánní pantomimická ilustrace
Tuto techniku zahrnujeme pod narativní pantomimu. Zmiňujeme ji izolo-
vaně, protože ji považujeme za velmi efektivní a významnou právě v ob-
lasti předškolního vzdělávání. Simultánní (souběžnou, paralelní) ilustraci 
používáme k objasňování říkadel, rituálů, písniček, krátkých vyprávění. 
Ilustrace pohybem může být zpočátku spontánní (každé dítě si vymýšlí 
svůj vlastní pohyb), postupným opakováním získává fixovaný tvar a může 
sloužit třeba jako malá ukázka na besídce pro rodiče.

Machková (2007) vysvětluje, že simultánní práce (tj. všichni dělají totéž), 
zbavuje hráče zábran, nevede k sebepozorování, tj. k exhibici jedněch a vy-
hýbání se aktivitám u druhých. Umožňuje hráči pracovat jakoby v soukromí 
a bez vnějšího tlaku. Učitel se přitom zdržuje jakéhokoliv hodnocení.

Předávaná pantomima je založená na řetězovém předávání pohybu. 
Vyžaduje koncentraci a záměrné pozorování.

Částečná pantomima je hraná jen částí těla, některé partie těla se do po-
hybové aktivity nezapojují.

Dotyková pantomima je založená na vyjadřování a přijímání určitého 
sdělení dotykem.

Mechanická pantomima je technika, při níž je pohyb rozdělen na jed-
notlivé fáze, mezi kterými jsou velmi krátké pauzy. Pozorovateli se tak 
zdá pohyb schematický, podobný pohybu robota.

Ozvučená pantomima je metoda, která spojuje pohyb a zvuk (citoslov-
ce, zvuky hudebních nástrojů, předmětů apod.).

Zpomalená či zrychlená pantomima jsou metody založené na zpoma-
lení nebo zrychlení pohybu.

Pohybový rituál (opakující se mechanismus, způsob chování založený 
na tradičních a prověřených pravidlech) je technikou, která pomáhá pocitu 
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jistoty a bezpečí. Pohybové rituály si vytvoříme s dětmi sami a budou nás 
provázet každodenními činnostmi.

Pantomimický překlad znamená vyjadřování mluveného slova pohy-
bem.

Taneční drama je improvizovanou pantomimou, která je prováděná 
na hudbu.

Živý obraz
Pojem živý obraz může být pro čtenáře lexikálně matoucí a může být 
zaměňován s pohybovou akcí, proto k němu Valenta (2008) dodává další 
adjektivum – nehybný. Živý obraz je založen na pozici jednotlivce nebo 
více hráčů (např. fotografie, sochy). Tato technika pomůže dokázat to, co 
je v běžném životě nemožné, a to zastavit čas, využít daného okamžiku 
a vytěžit z něj vše, co nám nabízí. Jde o pantomimické zobrazení bez 
pohybu. Vhodné je obraz jasně ohraničit zvukovým signálem. Živý obraz 
může mít formu bez proměny a s proměnou. Živý obraz bez proměny má 
jedinou verzi zachycující jediný okamžik či jednu stabilní charakteristiku. 
Živý obraz s proměnou je sled živých obrazů nebo jeho fázování.

Titulkování je vymýšlení či přiřazování názvů k tomu, co hráči vidí (např. 
k živým obrazům).

Zrcadlení
Tato metoda tkví v co nejpřesnějším zrcadlovém napodobení pohybové 
akce jednoho hráče druhým hráčem, případně více hráči. Zrcadla mohou 
být obličejová i celotělová. Můžeme všichni zobrazovat to, co jeden dělá 
(obvykle učitelka), nebo jsme zrcadly ve dvojicích. V této podobě techniky 
se obvykle děti střídají ve vedení. Zrcadlit můžeme třeba jen drobný pohyb 
ruky, výraz obličeje či pohyb celého těla. Zpočátku by měla vést pohyb 
učitelka, protože děti mají tendenci pohybovat se příliš rychle (Svobodová, 
Švejdová, 2011).

Štronzo
Je slovo, které je domluveným signálem k zastavení činnosti, pohybu 
a k okamžitému přerušení jakékoliv činnosti. Podle Svobodové a Švejdové 
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(2011) jde o důležitou techniku, kterou můžeme zvládnout pomocí různě 
motivovaných her.

Hra v roli
Tato specificky dramatická metoda vychází se spontánní hry předškolního 
dítěte. Podle Svobodové a Švejdové (2011) hru v roli rozdělujeme do tří 
základních typů podle míry pohroužení hráčů do role: simulace, alterace, 
charakterizace.

Simulace je mezní typ rolové hry, kdy hráč hraje sebe, ale v okolnostech, 
které momentálně neexistují, v nichž jsem já „jakoby“. 

Alterace je postup, kdy hráč přejímá roli jiné osoby, status, postoj. 
Funkce tkví především v proměně „v jiného“, jde tedy o učení se změnou 
vlastní pozice (Valenta, 2008).

Charakterizace je nejsložitější typ hry v roli. Vyžaduje další dovednosti 
a určitý stupeň vyzrálosti, neboť jde o vědomé, komplexní vytváření fiktivní 
postavy, k němuž je nezbytnou podmínkou určitá životní zkušenost a určitý 
stupeň mentálního vývoje (Koťátková a kol., 1998). Přijmout roli dítěti 
pomůže kostým nebo kostýmní prvek. Učitelka by neměla zapomenout 
roli z dítěte sejmout, obzvláště pokud se jedná o roli zápornou, a vyjádřit 
radost, že dítě je takové, jaké je.

Dabing je metodou ozvučování pohybu, propůjčení hlasu jednoho hráče 
hráči jinému, který pantomimicky hraje svoji roli.

Zástupná řeč
Verbálně-zvuková metoda řeči pomáhá dětem pochopit nejen to, co se 
říká, ale i jak se to říká, tj. pochopit obsah a formu sdělení. I s dětmi před-
školního věku můžeme využívat různá slova, slovní spojení nebo krátké 
říkanky a jejich zvukovou podobu ke sdělení jiného obsahu. Stejnou funkci 
má také umělá řeč.

Brainstorming (burza dobrých nápadů, mozková bouře)
Metoda volné spontánní diskuze na dané téma. Jde o skupinovou kreativní 
techniku podporující tvůrčí potenciál dítěte. Cílem je generování co nejvíce 
nápadů, vytváření slovních asociací, myšlenek smysluplných i zdánlivě 
nesouvisejících k danému tématu. Zatímco první fáze staví na spontánním 
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produkování nápadů inspirujících myšlenek a netradičních řešeních, které 
je vhodné zapisovat, přičemž je zakázáno nápady hodnotit či kritizovat, 
ve druhé fázi se nápady analyzují, seskupují, modifikují, dopracovávají 
s cílem nalézt co nejlepší řešení.

Dramatizace
Podstatou dramatizace je převedení epické předlohy do formy dramatu. 
Může být chápána také jako improvizace podle literární předlohy. Přepis 
literárního textu se provádí do scénáře. Nejčastějším problémem školské 
dramatizace bývá to, že jsou z epické části vybrány jen dialogické části 
a ty následně hrány. Taková dramatizace je velmi omezená a přináší dětem 
jen pamětný efekt. Potlačuje řečovou i pohybovou obratnost i radost dětí 
z hledání optimálního způsobu interpretace. Při tvorbě scénáře i při samot-
né dramatizaci je třeba nacházet všechny možnosti převodu epiky do dra-
matické podoby, nebát se vlastního pojetí, úprav a využívat nápadů dětí. 
Při dramatizaci je vhodné postupovat od simultánního hromadného hraní 
jednotlivých postav (tj. všichni paralelně vstupují do role Karkulky, vlka, 
babičky) a hledají optimální pohybovou i řečovou podobu ztvárnění, svůj 
styl. Role jsou pak obsazovány postupně, po dohodě s dětmi a podle toho, 
jak se kdo v roli cítil. Pro dramatizaci se nehodí jakýkoliv text. Předloha 
pro děti by měla být jasná, srozumitelná, akční, měla by obsahovat dra-
matické (konfliktní) situace. Nevhodnou předlohou pro dramatizaci bývají 
texty lyrické (bezdějové) nebo naopak s přesně vypracovaným jazykem.

Práce s předmětem, loutkou
Předměty jsou nepostradatelnými pomůckami dramatické výchovy, které 
pomáhají rozvíjet tvořivost a fantazii. Předměty vypovídají tím, že jsou, 
tím, kde jsou a jaké jsou. Předměty vypovídají vzájemným napětím mezi 
sebou (např. vajíčko-vajíčko, vajíčko-kladivo). V dramatické výchově 
a na jevišti mají tyto funkce:
• předmět jako reálný předmět/rekvizita (předmět je sám sebou),
• předmět jako zástupná rekvizita (předmět, který není tím, čím je, zastu-

puje předmět jiný),
• předmět jako loutka (předmět je tím, čím je, pohybuje se a mluví – per-

sonifikace),
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• předmět jako zástupná loutka (předmět zastupuje jiný předmět, pohybuje 
se a mluví),

• imaginární rekvizita (reálně neexistující věc, existuje jen v mysli a před-
stavách).
Předmět může být podnětem k jednání, improvizaci, ke cvičení smyslů 

i smyslové představivosti, paměti, fantazie, tvořivosti. Práce s předmětem 
je přípravou pro práci s loutkou.

V mateřské škole přispívají loutky k radostnému životu dětí právě svým 
optimistickým charakterem působícím silně na vytváření základních etic-
kých a společenských vztahů. Učitelka má možnost využívat loutky pře-
devším jako účinného motivačního prostředku. Loutka není zdrobnělinou 
či napodobeninou lidské postavy, ale její stylizací. Měla by být pro děti 
srozumitelná a čitelná. V MŠ využíváme závěsné (marionety) i spodové 
loutky (maňásek, pěsťové, dlaňové, prstové, rukavicové, plošné, tyčové).

Improvizované (spodové) loutky si můžeme s dětmi vytvořit sami. Jde 
o pěsťové, dlaňové, rukavicové, tyčové, prstové, plošné nebo přírodní 
loutky. V mateřské škole se nejvíce využívá maňásek (spodová prstová 
loutka).

Obrázek 34  – Marioneta č. 1 Obrázek 35 – Marioneta č. 2
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Obrázek 36  – Marioneta č. 3

Obrázek 38 – Dlaňová loutkaObrázek 37  – Marioneta z papíru
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Loutky a zástupné předměty patří k předškolnímu vzdělávání i k dra-
matickým činnostem v mateřské škole. Loutka má v dramatické vý-
chově význam zástupného předmětu, talismanu, symbolu (Svobodová, 
Švejdová, 2011). Jevištní zástěny využíváme improvizované (dvou-
křídlá skříň, stůl, ruka aj.), stolové (kufříkový paraván), paravány či 
konstrukce.

Reflexe
Je metoda, jejíž podstatou je evaluační proces, který pomáhá zjistit, jak 
děti pochopily podstatu problému a jaká řešení vidí. Podle Svobodové 
a Švejdové (2011) má metoda význam jakéhosi shrnutí. Jde o okamži-
ky, kdy hráči zpětně nahlížejí na svou činnost, přemýšlejí, co a proč se 
stalo, své zážitky, zkušenosti a poznatky pojmenovávají, třídí. Reflexe 
mívá nejčastěji verbální podobu. Čím mladší děti jsou, tím jednodušší 
by měly být formy reflexe. Děti mohou také své pocity ztvárnit výtvarně, 
pohybově, zvukově apod. Valenta (2008) je přesvědčen, že reflexe má 
systematizovat zkušenost a zážitek, včlenit je do struktury stávajících 
zkušeností a obohatit jimi prožívání a jednání do budoucna. Reflexe by 

Obrázek 39  – Tyčová loutka – vařečák Obrázek 40 – Maňásek
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také měla obsahovat plán změny. Má význam rekapitulující, zpětnova-
zební, vysvětlující, hodnotící, sebepoznávací, učící, sociální, psychohy-
gienický, řídící a plánovací.

Přínos dramatické výchovy v mateřské škole
Dramatické vyjádření je pro dítě příležitostí k tvořivé činnosti a dovo-
luje se individuálně a osobitě rozvíjet. U dítěte sílí empatie a sociální 
zkušenost. Dramatická výchova v mateřské škole nepředstavuje vlastně 
nic zcela nového a mimořádného, co by mělo být činěno navíc. Je to jen 
geniálně jednoduchý a přirozený způsob, jak navrátit dětství, co mu patří 
(Opravilová, 1992). Prostřednictvím napodobivé hry (hry jako) získávají 
děti prožitky a zkušenosti, vstupují do rolí a situací.

Individualizace v dramatické výchově
Individualizace výuky v mateřských školách je chápána jako způsob dife-
renciace výuky, při níž se zachovává heterogenní třída dětí jako základní 
sociální jednotka a provádí se diferenciace vnitřní, obsahová a metodická, 
respektující individuální zvláštnosti (Průcha a kol., 2003). Individuální 
přístup v mateřské škole se pak opírá o specifické tempo a styl učení a fy-
zické i psychické možnosti dětí, což se jeví při naplněnosti běžných tříd 
v praxi stěží proveditelné. Dramatická výchova se jeví jako metoda práce, 
která princip individualizace může naplňovat, neboť nestaví na striktních 
drilových metodách, ale pracuje s osobnostními předpoklady dítěte, naplňo-
váním osobnostních cílů pomocí prožitkových aktivit a na základě sociální 
zkušenosti pomáhá řešit problémy, argumentovat, pozitivně a konstruktivně 
komunikovat s okolím. Metody, které se učitelům MŠ osvědčily v rámci 
pilotáže, uvádíme v následující podkapitole a v praktických lekcích této 
publikace. V dramatické výchově se setkáváme i s dalšími výukovými me-
todami, které lze v podmínkách mateřských škol úspěšně využít: skupinová 
kooperativní výuka, kritické myšlení, projektová výuka, výuka dramatem aj.

Role učitele
Opomineme-li obecné rysy učitelského povolání, k nimž bezesporu pa-
tří osobnostní, odborné a pedagogicko-psychologické schopnosti, pak 
základním předpokladem pro úspěšnou výuku dramatické výchovy je 
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tvořivost. Učitel MŠ může mnohem lépe než jeho kolegové ze základních 
či středních škol využívat vzhledem k věku dětí a režimu mateřské školy 
přednosti dramatické hry, neboť není vázán na systém vyučovacích hodin. 
Může vstupovat do rolí a jako aktér hru posouvat podle speciálních potřeb 
dětí, sledovat, jak poznatky a zkušenosti získávají. Specifickou schopností 
učitele dramatické výchovy je empatie, charisma či pedagogická expresiv-
nost (výrazovost), schopnost pohotově reagovat, efektivně komunikovat, 
nespokojovat se s prvoplánovitostí, vnímat věci nově, neotřele, diskutovat, 
tolerovat, povzbuzovat. Umí rovněž vhodně využívat výukové metody 
a uplatňovat dramaturgické dovednosti, znát základy režie, scénografie 
i teorie dramatu a divadla.
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PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Barevné světy se promíchaly
Autor: Ivana Bečvářová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů,  

tvořivého sebevyjádření).
• Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu,  

radosti z objevování apod.).

Využitá vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností.
• Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty.
• Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost 

a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní,  
hudební, taneční či dramatické aktivity).

Očekávané výstupy:
• Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,  

sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách).
• Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.
• Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových  
či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Barevné látky, barevné papíry, barevné věci denní potřeby, lepidlo, 
temperové barvy, publikace Daisy Mrázkové Neposlušná Barborka.

Klíčová slova: barva, brainstorming, výtvarná hra
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Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Vyprávění příběhu (podle publikace Daisy Mrázkové Neposlušná 

Barborka): 
Byl jeden svět a ten byl celý žlutý. A byl jeden svět a ten byl celý červený. 
A byl jeden svět a ten byl celý modrý. Dále to není… Musíme barevné 
světy vytvořit.

Hlavní část
• Výtvarná hra s využitím kombinovaných technik – malba, kresba, pro-

storové vytváření s textilem, papírem, předměty aj.
• Brainstorming – slovní asociace k jednotlivým barevným světům.
• Skupinová práce – stanovení pravidel soužití v jednotlivých barevných 

světech (zákony, rituály aj.).
• Pokračování vyprávění příběhu – A byla jedna malá holka jménem 

Barborka, a ta by se ráda podívala do žlutého světa… A skočila do žlu-
tého světa. A HOP! Skočila do červeného světa. A ještě HOP! A byla 
v modrém světě. A odmykala brány a vítr z červeného a modrého světa 
zanesl do žlutého světa semínka z červených a modrých květin… Modré 
vody se přelily do žlutých skal a na skalách začala růst zelená tráva… 
Odmykání bran považuji za důležité, pravila Barborka… A procházela 
se v tom barevném světě a dívala se na všecko a vyprávěla pohádky 
každému, kdo chtěl.

• Práce ve skupinách – děti analogicky s dějovou linií navštěvují jednotlivé 
barevné světy, respektují zákony, tj. pravidla „světů“.

Závěr
• Diskuze reflexe pocitů a prožitků.
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Obrázek 41 – Barevné světy se pomíchaly, MŠ Praha-Radotín, pilotáž

Obrázek 42 – Červený svět, MŠ Praha-Radotín, pilotáž
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Obrázek 44  – Modrý svět, MŠ Praha-Radotín, pilotáž

Obrázek 43 – Žlutý svět, MŠ Praha-Radotín, pilotáž
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PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Haló, Jácíčku
Autor: Ivana Bečvářová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Rozvoj a užívání všech smyslů.
• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností  

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění).
• Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu,  

radosti z objevování apod.).
• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření).

Vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůc-

kami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti 
s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním.

• Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konver-
zace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti 
i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 
slyšeného druhým apod.).

• Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost 
a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní,  
hudební, taneční či dramatické aktivity).

Očekávané výstupy:
• Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůc-

kami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvar-
nými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, 
běžnými pracovními pomůckami.

• Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, 
mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách.

• Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se).
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Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Monolog – předčítání/vyprávění – Daleko za městem byl les a v lese 

kopečky a stráně a v ní zaječí pelíšek. V tom pelíšku bydlel malý hezký 
zajíček Jácíček se svou maminkou a tatínkem.

• Diskuze o podobě zajíčka Jácíčka, hledání společných/odlišných vlast-
ností s dětmi.

• Výtvarná hra – tvorba zajíčka Jácíčka (fyzické a psychické vlastnosti) 
– konkretizace představy, charakterizace.

• Monolog – Dokud byl malý, musel sedět schovaný v pelíšku a čekat, až 
vyroste. Jednou se chystala máma ven, Jácíček byl doma sám.

• Diskuze – Co musíme všechno udělat, než vyrosteme? (děti říkají své 
názory).

• Pantomimické hádanky – Co dělá Jácíček, když je doma sám? – děti 
pohybově ztvárňují činnosti, které dělají, když jsou doma samy, variace 
– vytváření živých obrazů činností.

• Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledo-
vat děj a zopakovat jej ve správných větách).

• Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či drama-
tických) i ve slovních výpovědích k nim.

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Přírodniny, podložky na výtvarné artefakty, výtvarný materiál,  
papír, publikace Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku.

Klíčová slova: představivost, pantomima, brainstorming
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• Monolog – předčítání/vyprávění – Zajíček Jácíček se seznámil se svou 
kamarádkou Veverkou… Veverko, jsi doma? Jsem, řekla Veverka… Haló, 
Veverko! Haló, Jácíčku! – znamení, rituál/symbol přátelství. Jaký rituál 
přátelství máme v mateřské škole my? Můžeme si jej vytvořit.

• Variace sociogramu  – Chci, aby po mé pravé ruce seděl… děti postup-
ně volají jméno svého kamaráda, který jim udělal radost, ten si sedne 
po pravé ruce, stává se kamarádem – upevňování pozitivních sociálních 
vazeb skupiny.

Hlavní část
• Monolog – předčítání/vyprávění – Zajíček Jácíček a Veverka si hodně 

povídají o vosím hnízdě, o svých přáních, a také o Budoucnu… Veverka 
byla zticha. Nevěděla totiž, co je Budoucno. Mám se zeptat? Nemám se 
zeptat? Nebude si Jácíček myslet, že jsem hloupá? (děti pomáhají s ob-
jasněním pojmu Budoucno pomocí brainstormingu).

• Brainstorming na téma Budoucno – vytváření slovních asociací (cvičení 
časoprostorové orientace). Práce s textem: Budoucno, to je takový čas, 
který se před tebou kutálí, nemusíš ho nikdy dohonit, nechceš-li. To je 
výhodné, řekla Veverka. To bych řekl. Já osobně mám Budoucno strašně 
rád. Já vlastně všechno, kromě maličkostí, jako například jít na jaho-
dy, nechávám na Budoucno. Takové maličkosti se mohou dělat hned…  
Tak pojďme.

• Narativní pantomima ve spojení s výtvarnou hrou
Jácíček si stavěl. Dával na sebe kamínky a kůru a hrudky hlíny a navrch 
zasadil borovou šištičku a do šištičky zapíchl holubí péro. Stavba byla 
vysoká… (skupinová práce s přírodninami).

• Monolog – předčítání – Co to je? To je Pufodédr… Co to má být, ten 
Pufodédr. To nikdo neví. Žádný neví, co je Pufodédr a žádný neví, co je 
tohle. Třeba je to zrovna Pufodédr… To sis vymyslel. Všecko o Pufodédru 
sis vymyslel… No vždyť tohle jsem si také vymyslel, všecko jsem sám 
postavil.
A Krtonožka odcházela zničeně a Veverčiny oči zářily velikým obdivem 
a Jácíček byl šťasten jako nikdy.

• Brainstorming na téma Pufodédr – Co všechno může být Pufodédr? 
Jaký je váš Pufodédr? Vytváření slovních asociací.
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• Výtvarně-hudební hra – vytváření Pufodédru z materiálu podle svých 
přání, jeho ozvučení, co by řekl… (cvičení tvořivosti a fantazie).
Vytváření variace výtvarných kompozic Pufodédrů ve volné přírodě 
(na zahradě, v lese aj.) – land art.

Závěr
• Reflexe – interpretace vytvořených obrazů, vyjádření vlastní pocitů.
• Diskuze – vzkazy Jácíčkovi a Veverce – prosociální vazby, cvičení em-

patie.

Dramatická výchova umožňuje svým zaměřením výuku individua-
lizovat. Metody práce výrazně posilují osobnostní i sociální rozvoj, 
dovolují respektovat tempo i možnosti dětí. Na základě modelových 
situací se děti učí problém řešit osobitým způsobem, komunikovat 
a empaticky se vciťovat do druhých. Dramatická výchova k těmto úče-
lům používá výtvarnou, hudební, literární, pohybovou a dramatickou 
hru, které podporují rozvoj kreativity. Integrované bloky v mateřských 
školách dovolují využívat rozmanité metody dramatické výchovy, a to 
i časově náročné, a výuku individualizovat podle speciálních potřeb 
dětí.

Shrnutí
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7  PROSTŘEDKY INDIVIDUALIZACE 
V POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ

Milada Švecová

Polytechnická výchova je definována jako formování elementárního 
povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí. Jejími 
součástmi jsou rovněž praktické dovednosti související s používáním 
jednoduchých technických přístrojů (fotoaparát, mobil, počítač a další 
přístroje a nářadí pro manuální činnost). V širším pojetí polytechnická 
výchova zahrnuje i vzdělávání přírodovědné a environmentální. Obecným 
rysem tohoto typu výchovy je interdisciplinarita. V předškolním vzdělávání 
je polytechnická výchova začleněna zejména do vzdělávací oblasti Dítě 
a svět, i když aspekty polytechnické výchovy prostupují i další vzdělávací 
oblasti rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (RVP 
PV, 2018).

Rámcový vzdělávací program předškolního i základního vzdělávání 
(dále jen RVP PV) vymezuje kompetence (způsobilosti) ve vztahu k pozná-
vání a zkoumání přírody. Jako příklady lze uvést aktivity charakterizované 
činnostními slovesy: dítě zkoumá, objevuje, experimentuje, získává ele-
mentární poznatky o přírodě na základě vlastní zkušenosti a objevování. 
Naplňování kompetencí k učení charakterizují činnostní slovesa: objevuje, 
pozoruje, zkoumá a experimentuje.

Vzdělávací oblast RVP PV „Dítě a svět“ zmiňuje mimo jiné přirozené 
pozorování blízkého prostředí (tedy také přírody), klade důraz především 
na utváření emocionálního vztahu k přírodě. Preferuje přímé poznávání 
přírody jako reálného světa a umožňuje tak zprostředkované umělecké 
poznávání přírody s prvky fantazie prezentované „zlidštěním přírody“. 
Jako příklady lze uvést: chytrá liška, moudrá sova, zlý vlk, pilná včela.

Důležitým úkolem zejména předškolního vzdělávání a na 1. stupni 
ZŠ je vytváření předpokladů pro další stupně vzdělávání (základní 
škola, střední škola, učiliště). Předpokladem k naplnění tohoto velmi 
důležitého cíle ve vzdělávání je respektování individuálních rozvojo-
vých možnosti dětí. Neméně důležitým úkolem je diagnostika dětí se 
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speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. Didaktické 
vedení dítěte musí být založeno na principu individuální volby, a hlavně 
aktivní účasti dítěte.

Na konci předškolního období má být dítě schopno zvládnout
• záměrné pozorování jevů v okolí, včetně přírodního prostředí (změny 

v přírodě během ročních období tzv. fenologické pozorování),
• práci s přírodninami pod vedením učitelky/učitele (badatelská činnost 

založená na jednoduchých pokusech a pozorováních),
• řešení jednoduchých badatelských úkolů,
• vyjádření svých nápadů, reálných i fantazijních představ prostřednictvím 

dialogu mezi učitelkou/učitelem a dítětem.

Individualizace v polytechnické, přírodovědné 
a environmentální výchově

Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti 
každého dítěte je nutné uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající 
metody a formy práce, které jsou založeny na prožitkovém učení hrou, a to 
tak, aby jedinec ve spolupráci s ostatními prostřednictvím problémových 
metod (pozorování a pokus) tvůrčím přístupem vyřešil úlohu podle svých 
schopností a dovedností intelektuálních i senzomotorických. Zaměříme se 
na vybrané výukové metody a strategie i organizační formy, které mohou 
učitelům mateřských škol pomoci při individualizaci. Použito bude rovněž 
několik ukázek názorných a inspirativních praktických příkladů.

Role učitele
V rámci individualizace vzdělávání v MŠ je učitel průvodcem dítěte 

na jeho cestě za poznáním. Posiluje u něj zájem pozorovat okolí, objevovat, 
interpretovat slovně pozorované. Úkolem pedagoga je vytipování vhodných 
přírodnin pro práci s dětmi (rostlin, živočichů, hornin, nerostů). Objekty 
musí být dostupné, výhodou je zapojení dětí při jejich získávání. Neméně 
důležité je i porozumění dění kolem sebe na úrovni dítěte předškolního 
věku (např. sluneční záření jako zdroj energie pro planetu Zemi, životní 
projevy organismů – pohyb, příjem potravy, dýchání, růst a další). Učitel 
používá nejrůznějších nástrojů. Patří k nim např. badatelské metody spo-
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jené s pozorováním a pokusem či organizační formy, jako jsou vycházky 
s využitím přírodních lokalit, ale i různých zařízení, např. zoologické 
a botanické zahrady, muzea. V poslední době jsou využívány rovněž or-
ganizační formy komplexního charakteru (integrované), např. projektové 
vyučování.

Při aplikaci badatelsky orientovaného vyučování dále jen (BOV) spojené-
ho s bezprostředním i usměrněným pozorováním dochází k zásadní změně 
pozic dítěte a učitele i jejich vzájemné interakce. Děti pracují relativně 
samostatně i ve skupinách, případně v týmech, kde dochází k rozdělení 
rolí na základě individuálních předpokladů každého dítěte. Je tak možné 
dobře zohlednit individuální schopnosti a dovednosti dětí a rozdělit role, 
např. vedoucí týmu (organizační schopnosti), dítě s dobrou rétorikou pre-
zentuje výsledky, je mluvčím týmu. Výtvarné předpoklady lze také velmi 
dobře využít – role kreslíře, výtvarníka. Role lze nejrůznějšími způsoby 
modifikovat a přizpůsobovat je povaze badatelských aktivit, možnostem 
a věku dětí. Další aktivity usměrňované učitelem se týkají individuálního 
i týmového vyhledávání informací, kdy lze dobře využít obrázkových 
knih, encyklopedií, videozáznamů, film apod. Své místo zde má i řešení 
problémů rozhovorem a následná interpretace výsledků aktivit. Všechny 
uvedené aktivity rozvíjejí nejenom kompetence k učení, ale také kompe-
tence pracovní, komunikační. Zavádění BOV do vyučování na českých 
školách může významným způsobem posílit jak motivaci dětí, tak jejich 
dovednosti potřebné ke zkoumání a objevování. I v tomto útlém věku může 
jít o nasměrování dítěte pro budoucí vědeckou práci.

Přírodovědné a environmentální vzdělávání
Přírodovědné a environmentální vzdělávání v rámci polytechnického 

vzdělávání má jednoznačně formulovaný požadavek badatelského pří-
stupu k učení, tedy v maximální míře podporuje aktivní učení. Fenomén 
uplatnitelný v integrované organizační formě výuky (např. v projektovém 
vyučování, komplexních exkurzích).

Při realizaci badatelsky orientovaného vyučování (BOV) je potřeba do-
držovat určitý metodický postup, který zjednodušeně můžeme shrnout 
do několika základních kroků:
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• formulace předmětu bádání, problému (ve světě vědy stanovení hypo-
tézy),

• studium literatury (literární rešerše) jako východisko k řešení problému,
• návrh ověření předmětu bádání (hypotézy), tedy metodického postupu 

řešení problému,
• realizace vlastních pozorování a pokusů,
• sumarizace výsledků pozorování a pokusů, jejich vyhodnocení (slovní 

interpretace),
• prezentace výsledků bádání (velmi důležitý okruh činností při bádání 

k rozvoji rétorických a prezentačních dovedností dětí/žáků).

Začlenění aktivity bádání vede k osvojení nových poznatků, k pochopení 
základní povahy vědy, i když na elementární úrovni, k aktivnímu osvo-
jování nových pojmů, k vytváření obecné dovednosti hledat a objevovat.

Úrovně bádání
Je potřeba si uvědomit, že bádání má různé úrovně, které se od sebe liší 

náročností, a je potřeba zohlednit věkové zvláštností dětí a respektovat 
didaktickou zásadu přiměřenosti a názornosti. Metodicky je důležité postu-
povat od jednoduššího ke složitějšímu, od méně náročného k náročnějšímu, 
od konkrétního k abstraktnímu. Pro předškolní vzdělávání jde především 
o potvrzující, případně strukturované bádání.

Kategorizace úrovní bádání
• potvrzující bádání – otázka i postup jsou dány, výsledky známy, jde 

o to, ověřit je vlastní praxí (vhodné pro děti MŠ),
• strukturované bádání – otázku i možný postup sděluje učitel, děti/žáci 

na základě toho vlastními slovy formulují vysvětlení studovaného jevu 
(vhodné pro starší děti předškoláky, případně pro 1. stupeň ZŠ),

• nasměrované bádání – učitel formuluje výzkumnou otázku, žáci navr-
hují metodický postup a realizují jej (vhodné pro 2. a 3. stupeň),

• otevřené bádání – žáci si kladou otázku, promýšlejí postup, provádějí 
výzkum a formulují výsledky (nejvyšší úroveň vyžadující dlouhodobého 
vedení a usměrňování žáků).
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Z charakteristik je patrné, že nejnáročnějšími jsou ty úrovně bádání, 
kde děti/žáci pracují co nejvíce samostatně, vytvářejí metodický postup 
při řešení problémů, provádějí výzkum a slovně interpretují jeho výstupy.

V průběhu vzdělávání je potřeba postupně vytvářet předpoklady pro 
badatelskou činnost. K těm základním bezesporu patří intelektuální do-
vednosti potřebné pro bádání, porozumění problémům a dějům v přírodě, 
reflexe vlastních znalostí a jejich doplňování cestou systematického zkou-
mání, upřesňování a využívání dosavadních znalostí.

Badatelské možnosti dětí předškolního věku v polytechnickém, příro-
dovědném a environmentálním vzdělávání

Postavení, obsah i metody polytechnické výchovy i její součásti – vý-
chovy environmentální s prvky přírodovědy – mění zásadně svou podobu 
i díky diferencované výuce a individualizovanému přístupu.

Badatelský přístup (inquiry-based science education – IBSE) ve vzdělá-
vání již od mateřských škol je jedním z progresivních trendů dlouhodobého 
záměru vzdělávání na úrovni ČR i krajů. Zavádění badatelsky orientova-
ného vyučování (BOV) na českých školách může významným způsobem 
posílit zejména motivaci dětí pro studium přírodovědných a technických 
oborů, posílit dovednosti dětí předškolního a mladšího školního věku po-
třebné pro zkoumání přírody a životního prostředí. K určitým ohrožením 
všech aktivit spojených se zaváděním BOV do vzdělávání patří časová 
a případně i finanční náročnost. V případě elementárních pokusů nemusí 
být tak vysoká. Záleží hodně na nápaditosti a vynalézavosti pedagoga. 
V neposlední řadě určitá omezení vyplývají i z předpisů k provádění po-
kusů s dětmi/žáky. Je proto potřeba při tvorbě školních vzdělávacích pro-
gramů tato omezení zohlednit a počítat s nimi.

Pro realizaci pokusů a pozorování je třeba použít zdravotně nezávadné 
„chemikálie“, které najdeme doma a jsou běžně používány v kuchyni (např. 
jedlá soda, ocet, potravinářské barvivo). Finanční náročnost na pořízení 
uvedených ingrediencí je velmi nízká.

BOV je nejenom didaktickým přístupem, ale zároveň i strategií vyučová-
ní a modelem pro pedagogy. Je to souvislostmi propojený proces diagnózy 
problémů, kriticky vedených experimentů, rozlišování alternativ, plánování 
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výzkumů, ověřování domněnek, hledání informací a také proces vytvářející 
modelové situace s návrhy jejich řešení. Nepostradatelné a neméně důle-
žité je rovněž zařazování diskusí s malými badateli a jejich systematické 
vedení k formulacím závěrů vyplývajících z pokusů a pozorování, hledání 
argumentů a v neposlední řadě také rozvoj rétorických a prezentačních do-
vedností dětí/žáků. Klíčovými metodami jsou metody problémové, zvláště 
pak pozorování a pokus.

Jedná se o autoregulační procesy, kdy je kladen důraz na samostatnost 
dítěte, přičemž výuka je vedena induktivní logickou argumentací a bohatou 
komunikací, tj. stylem „talking science education“.

Nabídka experimentálních přístupů motivuje děti ke zvídavosti a tvoři-
vosti, může být základem pro získání praktických dovedností senzomoto-
rického i intelektuálního charakteru.

Je potřeba si uvědomit, že dítě se zaměřuje především na vizuálně vníma-
telné znaky (velikost objektů, barva). Naopak nevnímá detaily, které zvláště 
u přírodnin jsou důležité pro jejich určení (odborně označujeme diakritických) 
nezbytných pro jejich rozlišení. Vhodné je využívat metodický postup srovná-
vání, zvláště u přírodnin, které jsou si podobné. Např. rozlišení jedle a smrku 
podle větviček, buk vs. habr, hraboš vs. myš, jestřáb vs. káně.

Obrázek 45 – Hraboš polní (hnědá barva 
srsti, krátký ocas, malé ušní boltce) 1 

Obrázek 46 – Myš domácí (šedá barva, 
dlouhý ocas, velké ušní boltce) 2

1  Foto: Dieter TD. Hraboš polní. In: Wikipedie [online]. [cit. 2019-12-28]. Dostupný pod licencí CC 
BY-SA 3.0 na www <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174331>

2  Foto: Roger McLassus. Myš domácí. In: Wikipedie [online]. [cit. 2019-12-28]. Dostupný pod licencí 
CC BY-SA 3.0 na www <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=352524>
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Specifika preprimárního vzdělávání ve vztahu k poznávání přírody 
Výukové strategie a metody 

Specifika pozorování a realizace pokusů v mateřských školách a na 1.
stupni základních škol lze charakterizovat úzkou vazbou na sledování změn 
v přírodě v závislosti na střídání ročních období (fenologická pozorování). 
Zvláště vhodná jsou tam, kde dochází k nápadným změnám, vizuálně 

Obrázek 47 – Habr obecný (pilovitý okraj 
listu).   Foto: Eva Jiříková.

Obrázek 48 – Buk lesní (list celokrajný). 
 Foto: Eva Jiříková.

Obrázek 50 – Smrk ztepilý (konce jehlic 
špičaté).  Foto: Eva Jiříková.

Obrázek 49 – Jedle bělokorá (konce jehlic 
tupé, oblé).  Foto: Eva Jiříková.
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hodnotitelným a zaznamenatelným dětmi (mladšími žáky). Lze poměrně 
snadno a bez nákladného vybavení materiálního a technického sledovat 
např. přílety a odlety ptáků, posloupnost rozkvétání jarních bylin či ovoc-
ných i jiných stromů a keřů na jaře, chování zvířat žijících ve skupinách 
(stádech, hejnech, tlupách a rodinách), jejich přípravu na zimu. Vhodným 
zařízením k pozorování zvířat jsou zoologické zahrady, je však potřeba 
vybrat vhodná zvířata.

Jedním ze specifik předškolního a mladšího školního věku je také an-
tropomorfizace přírody a jejích součástí. Jako příklady lze uvést vlastnos-
ti připisované některým druhům živočichů (např. „pilnost“ včel, smysl 
pro „povinnost“ u svatojánských broučků, „zlý“ vlk, „chytrá“ liška nebo 
„moudrá“ sova). Toto spojování lidských vlastností s jednotlivými druhy 
živočichů vede později k vytvoření nesprávných představ (miskoncepcí) 
ve vztahu k vybraným druhům a s tím souvisejí také postoje dětí/žáků 
k nim. V průběhu dalšího vzdělávání je potřeba uvádět tyto nesprávné 
představy na pravou míru.

Prostorové a materiální vybavení pro pozorování a pokusy
V MŠ nebo na 1. stupni základní školy nemáme zpravidla k dispozici 

žádnou odbornou učebnu, tedy prostor s odpovídajícím vybavením techni-
kou a pomůckami. Musíme si tedy vystačit s tradiční třídou, kterou na chví-
li přeměníme v jakousi laboratoř.

Flexibilní badatelnu si však můžeme bez větších finančních nákladů 
vytvořit. Mobilní nábytek bývá zpravidla k dispozici a umožňuje sesta-
vení lavic a stolků podle potřeby – do kruhu, do čtverce, podél oken. 
Pokud to jde, je vhodné využít i parapety oken či pod okna nainstalovat 
desky, kam můžeme umístit např. mechovou zahrádku, tematickou vý-
stavku přírodnin, nainstalovat dlouhodobé pokusy. Získáme tak i prostor 
s dostatkem světla pro umístění přístrojů, jakými jsou mikroskop či 
binokulární lupa.

Pro pokusnou část badatelských aktivit může dobře posloužit mo-
bilní laboratoř, kterou představuje plastový box vybavený základními 
laboratorními pomůckami (miskami, baňkami, stojany na zkumavky, 
zkumavkami aj.). Součástí inventáře boxu jsou rovněž chemikálie den-
ního života, jako jsou kuchyňská sůl, jedlá soda, ocet. Součástí takové 
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laboratoře však může být i modrá skalice, jódkalium a další podle po-
třeby a plánovaných pokusů. Nesmí zde být látky jedovaté, ty do škol 
v žádném případě nepatří. Plastový box si můžeme vytvořit sami nebo 
jej zakoupit již kompletní i s chemikáliemi (souprava pro pokusy v MŠ 
a ZŠ „Tajemství přírody“).

Při pozorování a pokusech dbáme na hygienu a učíme děti/žáky již od út-
lého dětství, že při práci v laboratoři je potřeba si chránit oděv, nic při práci 
nejíst ani nepít, z laboratorního skla nic neochutnávat (např. neochutnávat 
z kádinek, ze zkumavek), zbylé potraviny z pokusů nekonzumovat, po práci 
v laboratoři si umýt ruce mýdlem a chránit si oči brýlemi.

Správně vytvořené hygienické návyky a pravidla bezpečnosti při práci 
v laboratoři jsou nezbytné pro pokusnictví v dalších typech a stupních 
škol.

Metodické a organizační pokyny k realizaci pokusů
Pokusy mohou být prováděny demonstračně, některé méně náročné 

také žáky pod vedením učitele. Všechny pokusy však musí být prováděny 
po předchozí přípravě spočívající v prezentaci zásad práce s laboratorními 
potřebami a zdůrazněním hygienických pravidel (mytí rukou, ochrana očí, 
nic neochutnáváme apod.) Je vždy nezbytné, aby u realizace pokusů byl 
dohled pedagoga nebo dospělé osoby. Volba organizace výuky se odvíjí 
od prostorového zázemí, vybavení pomůckami a přírodninami v dostateč-
ném množství (multiplikáty), počtu dětí/žáků aj. Nejde jenom o to, aby 
pokusy vzbudily zájem a byly spíše atrakcí, ale je zapotřebí jejich průběh 
a výstupy vysvětlit a učit děti/žáky vyvozovat z výsledků pokusů závěry. 
U předškoláků pouze v ústní formě, u školáků si závěry mohou zapsat 
nebo nakreslit do protokolu (záznamového archu, pracovního listu). Zcela 
na počátku je vhodné vytvořit jednoduchý formulář pro protokol a závěr 
je možné řešit jenom doplněním určitých slov. Formulování závěrů je pro 
dítě/žáka velmi náročné a je potřeba metodického vedení.

Příklad jednoduchého záznamového listu (protokolu)
• Co zjišťujeme?
• Pomůcky.
• Výsledky pozorování, pokusu (možné i nakreslit).
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Zásady při realizaci pokusů
• Návody k pokusům je potřeba důkladně pročíst (ZŠ) nebo se s nimi 

prostřednictvím učitele slovně seznámit (MŠ).
• Pomůcky i chemikálie před pokusem předem připravit.
• Zbytky použitých potravin pro pokusy dát do odpadu, nekonzumovat.
• Zbytky chemikálií likvidovat zředěním velkého množství vody a splách-

nout do kanalizace.
• Nečichat k nádobám s chemikáliemi (platí i v případě octa).
• Chemické látky neochutnávat.
• Během pokusů nesahat na obličej, oči a další části těla, které nekryje 

oděv.
• Box pro pokusy umístit mimo dosah dětí.

Bezpečnost dětí/žáků musí být vždy na prvním místě. Před zahájením 
každého pokusu je potřeba děti/žáky instruovat o bezpečnostních zásadách 
práce v laboratoři – třídě. Budou pracovat s chemickými látkami, i když 
jsou neškodné. Mohou se však tyto látky dostat např. do oka, proto je dobré 
při pokusech prováděných dětmi/žáky používat ochranné brýle. Obaly 
s chemickými látkami je potřeba otvírat opatrně, nesměřovat otevřenou 
část nádoby směrem k očím. Pokus je nezbytné provádět na pevném stole, 
aby nedošlo k rozlití látek. Stůl je třeba chránit proti poškození, proto je 
doporučeno pracovat na nějakém snadno omyvatelném podnosu.

Kde chemikálie seženeme?
Při vybavení minilaboratoře pomůckami vystupuje do popředí otázka, 

kterými chemikáliemi soupravu vybavit a kde tyto chemické látky sehnat. 
Vzhledem k tomu, že to mají být látky běžného života, postačí navštívit 
obchody, které jsou dostupné v každém městě: prodejnu potravin, drogerii, 
lékárnu.

• Drogerie – mýdlo, saponáty.
• Prodejna potravin – ocet, kuchyňská sůl, jedlá soda,  

potravinářská barviva.
• Lékárna – jodová tinktura, peroxid vodíku.
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Zásady první pomoci
Navrhované pokusy pracují s látkami, které nejsou zdraví nebezpečné. 

Přesto je potřeba mít zásady první pomoci na paměti. Platí i do budoucna 
pro práci v laboratořích v pozdějším věku. Při kontaminaci částí lidského 
těla chemickými látkami je nutné jednat rychle a operativně. Při zasažení 
oko vymýváme vodou a vyhledáme lékařské ošetření. V případě požití 
chemikálie ústa vypláchneme vodou, vypijeme cca 2 dcl vody, nevyvolá-
váme zvracení a okamžitě vyhledáme lékařskou pomoc. Při poleptání kůže 
místo omyjeme, přiložíme sterilní gázu a vyhledáme lékaře. Kůže dětí je 
velmi citlivá, nesmíme nic podcenit.

Laboratorní sklo
K jednoduchým pokusům potřebujeme zkumavky, kádinky, Petriho mis-

ky, různé typy baněk, pipety, lžičky. Používání laboratorního skla působí 
věrohodněji a navozuje lépe atmosféru laboratoře. Sklo můžeme nahradit 
umělohmotnými pomůckami z důvodu bezpečnosti dětí. Případně můžeme 
použít náhrady laboratorního skla – umělohmotné uzávěry, misky od sýrů, 
kelímky od jogurtů apod.

Obrázek 51 – Příklady laboratorního skla – nákresy. 
Autor: akad. mal. Hana Zpěváková-Sokoltová.
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Pozorování přírody – náměty pro badatelskou činnost
Pro badatelskou činnost v předškolním a mladším školním věku jsou klí-

čová pozorování změn v přírodě v závislosti na ročním období. Pozorování 
aspektu zimního, jarního a podzimního je základem. Co se týče léta, je 
pozorování omezeno obdobím prázdnin, navíc změny v přírodě nejsou 
tak typické jako v obdobích zbývajících. Pozorováním rozumíme cílené 
sledování přírodovědných jevů a objektů, aniž by bylo zasahováno do jeho 
průběhu.

Zima – období klidu
V zimním období je možné využít vegetační klid k mnohým pozorová-

ním, která v jiném období realizovat nelze.

Náměty vhodné pro pozorování přírody v zimním období
• tvary sněhových vloček a námrazy (lupa),
• pupeny stromů (v pupenu je nový život – jírovec),
• rostliny se zelenými listy (jehličnany, břečťan),
• rychlení větviček (zlatice, třešeň, jírovec),
• stromy a jejich části v zimním aspektu.

Obrázek 52 – Buk lesní (plody-bukvice – 
nažky) – nákres.  Autor: Eva Jiříková.

Obrázek 53 – Habr obecný (plody – 
nažky) – nákres.  Autor: Eva Jiříková.

• Tvary korun stromů
Podle tvaru koruny je možné některé stromy velmi dobře určit. Koruny 

totiž kopírují tvar listové čepele.
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Řešení: Lípa srdčitá (i jiné druhy lip) mají srdčitý tvar listu a také srd-
čitou korunu.

Koruny dubů odpovídají svým tvarem utváření listové čepele.

• Ptáci na krmítku a jejich pozorování
Vhodnými objekty k pozorování jsou ptáci na krmítku. Jeho zhotovení 

není tak náročné, lze požádat o spolupráci rodiče nebo využít spolupráci 
s lesními pedagogy. Jako materiál nám může posloužit přírodní materiál 
nebo malá líska na ovoce, které zhotovíme stříšku. Krmítko můžeme za-
koupit už hotové a celkem za dostupnou cenu.

Obrázek 54 – Na krmítku (strakapoud a veverka).  Foto: Eva Jiříková.

Důležité je umístění krmítka na vhodné místo. Mělo by být dobře po-
zorovatelné, ptákům dostupné a pro ně bezpečné. Vhodnými místy jsou 
parapety oken nebo balkonů, zavěšení na strom v zahradě nebo umístění 
krmítka na tyč zapuštěnou do země. Ptáky přilákáme především vhodným 
krmivem: semeny, plody, lojem. Pozor ale na sůl a vodu, ty ptákům spíše 
škodí. Je proto dobré vědět, co který druh upřednostňuje.



Co má kdo rád?
Kos černý miluje jeřabiny.
Brhlík lesní si pro potravu přiletí i zdaleka, oblíbené jsou ovesné vločky.
Vrabec domácí bývá velký jedlík a nepohrdne semeny a plody rostlin.
 Sýkory (s. koňadra, s. modřinka, s. parukářka) upřednostňují plody slu-
nečnice (nažky).
Strakapoud velký uvítá vhodný lojový závěs a plody slunečnice.

Při pozorování ptáků na krmítku učíme děti/žáky druhy ptáků též po-
znávat. Pro lepší zapamatování můžeme k jednotlivým druhům vymyslet 
i básničky, případně hádanky.

Obrázek 55 – Ukázka rukodělných prací – naši ptáci z vlny.  Foto: Eva Jiříková.
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Doporučení – Česká společnost ornitologická vydala sadu plyšových 
ptáků, kteří jsou více či méně napodobeninami těch živých. Navíc se pro-
jevují i hlasově a děti při hraní si s nimi odposlouchávají i jejich hlasové 
projevy. Zvláště zdařilé jsou např. vlaštovka, kos, kukačka, kachna, sýkora.

Obrázek 56 – Vlaštovka obecná

Obrázek 59 – Žluna zelená
Foto: Eva Jiříková

Obrázek 57 – Kos černý

Obrázek 58 – Sýkora modřinka

Hádanka
Vyskytuji se často v blízkosti lidských obydlí. Mám žlutý nos a černý ka-

bát. Rád na sebe upozorňuji pronikavým zpěvem zvláště po dešti a po ránu. 
Jsem častým hostem krmítek.

Řešení: kos černý
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Říkanka
Černý kabát a žlutý zobák,
na jaře zpěvem přivítá tě…
Řešení: kos černý

• Pozorování přezimujících vodních ptáků
Zima je dlouhá a je možné si ji zpestřit vycházkou k rybníku, k řece, 

k retenční vodní nádrži na sídlišti. Přezimuje zde řada druhů od kachen přes 
lysky a racky až po nepřehlédnutelné labutě. Můžeme sledovat nejenom 
jednotlivé druhy a jejich populaci (skupina tvořená jedním druhem), ale 
také celá společenstva (skupina tvořená více druhy) vodních ptáků. Je mož-
né se zaměřit na sledování rozdílů pohlaví (vhodné u kachen) nebo na sle-
dování mladých a dospělých jedinců (vhodné jsou labutě). Mladí jedinci 
mají šedou barvu, zatímco dospělci jsou sněhově bílí. Můžeme propojit 
i s literární výchovou a před exkurzí přečíst pohádku H. CH. Andersena 
„O ošklivém káčátku“.

Čím krmit?
Vhodné je tvrdé pečivo (chleba, rohlíky). Labutím trocha soli v pečivu 

nevadí. Můžeme krmit také vařenou zeleninou.

• Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?
Kde mám svůj domov? Zazpíváme písničku a pátráme, jaká je skuteč-

nost.
Řešení: datel, sova – dutina stromu; sýkory – hnízdo ve větvích stromů, 

ptačí budka – sýkorník.

• Vánoce se blíží
V době adventu a Vánoc je možné pozorování a pokusy zaměřit na pří-

rodniny typické pro toto období. Mezi takové bezesporu patří jmelí, kapr, 
vánoční stromeček.

• Jmelí – symbol Vánoc
Jmelí je rostlina, která neodmyslitelně patří k vánoční atmosféře. Náleží 

k rostlinám uctívaným už od starověku a váže se k ní řada mýtů, tradic 
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a pověr. Zvyk zavěšovat větévky jmelí “pro štěstí“ se k nám rozšířil z Velké 
Británie na počátku 20. století.

Nejprve si ověřte, co o rostlině víte sami. Znáte ji z přírody, ze školy 
nebo z televize? Málokdo z vás si asi prohlédl podrobněji jednu větvičku. 
Zkusme tedy, co by o rostlině řekl přírodovědec.

Pomůcky: rostliny jmelí (pokud možno i trs s hostitelskou dřevinou).

Prohlédněte si nejprve celou rostlinu (ve skutečnosti nebo podle foto-
grafie).
• Rostlinu si nakreslete podle skutečného vzoru nebo podle obrázku, 

fotografie. Výtvarně méně nadané děti mohou také jmelí vyfotogra- 
fovat.

• Při vycházce do přírody (pokud se jmelí v oblasti vyskytuje), pozorujte, 
jak vypadá v přírodě. Na kterých stromech roste?

Řešení: jmelí tvoří trsy v korunách stromů (důvodem je dostatek světla). 
Je úzce vázané na hostitelskou rostlinu. Tou je široké spektrum dřevin 
(topoly, akáty, jabloně, borovice…).

Jakou barvu má rostlina? 
Řešení: zelenou nebo zelenožlutou

Proč některé jmelí má „kuličky“ a jiné nikoli?
Řešení: dvoudomá rostlina, bez kuliček jsou to „kluci“ a s kuličkami 

„holky“.

Námět pro pokus
Připravte si dvě kádinky. Do jedné umístěte odlámané větve jmelí, 

do druhé, menší, trs jmelí i s částí větve hostitelské dřeviny.
Po 7 až 14 dnech pokus vyhodnoťte. Ve které variantě došlo k uvadnutí 

jmelí? Výsledek pokusu zdůvodněte.
Řešení: Vazba poloparazita na hostitelskou rostlinu je velmi těsná. Pouze 

prostřednictvím hostitelské dřeviny je jmelí schopno přijímat vodu a v ní 
rozpuštěné živiny. Pokud je umístěna do vody pouze ulomená část stonku, 
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není schopna přijímat vodu – seschne. Pokud je umístěn do vody celý trs, 
vydrží dlouhou dobu.

Ještě lépe průkazný je pokus s využitím ochmetu evropského, který na ne-
dostatek vody reaguje mnohem rychleji (již do druhého dne). Pokud má 
nasazeno na květ, vykvete. Stejně jako v případě jmelí je potřeba použít 
celý trs i s částí větve hostitele.

Pokus je však potřeba uskutečnit ve vegetačním období, neboť na zimu 
ochmet opadává. Ochmet roste na dubech a v jejich korunách vytváří trsy 
„čarodějná košťata“. Dobře pozorovatelný je v zimě, po opadu listů.

Náměty pro pozorování jmelí v přírodě
Při procházkách přírodou sledujte, na kterých dřevinách jmelí roste. 

Názvy hostitelských listnatých dřevin si poznamenejte. V zimě to bude 
o něco těžší, protože stromy budete muset poznávat podle jiných znaků, 
než jste asi zvyklí (např. tvar koruny, pupeny, holé větve, borka „kůra“).

Pokuste se určit, o který druh jmelí se jedná (použijte určovací klíč).

Klíč k určení vybraných druhů jmelí:
1 Listy širší .............................................................................................. 2
Listy úzké drobné ................................................................................... 3
2 Listy dlouhé až 8 cm .............................................................................. 4
Listy kratší než 8 cm ............................................................................... 3
3 Plody většinou kulovité bílé nebo žlutavé barvy ..... jmelí bílé (V. album)
Plody elipsoidní ..................................................................................... 4
4 Plody většinou bílé ........................................... jmelí jedlové (V. abietis)
Plody žlutavé nebo zelenobílé ............................. jmelí borové (V. laxum)

Pozn.: Nejčastěji je v prodeji jmelí bílé. 

• Jdeme vybrat vánoční stromeček. Kupujeme jedli nebo smrček? 
Snadné řešení, můžeme se i bez označení etiketami prodejců 
přesvědčit hmatem.
Smrček nebo jedlička? Zkus si mě pohladit. Stačí jenom na větvičku 

sáhnout a je jasno (senzorické vnímání přírodnin). Pozorujeme smrk, jedli. 
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Liší se od sebe? Větvičky můžeme také nakreslit. Děti si na větvičku sáhnou 
a výsledek znají hned.

Řešení: Pokud větvička při pohlazení píchá, je to smrk (listy – jehlice 
jsou špičaté). Pokud je příjemná při pohlazení, nepíchá, je to jedle (lis-
ty – jehlice jsou tupě zakončené, což je typické pro všechny druhy jedlí. 
Při pohlazení jsou příjemné, nepopíchají). Senzorické vnímání přírodnin 
je také jedním z přístupů uplatnitelných při pozorování.

• Jdeme bádat do lesa v zimě
Při vycházce do lesa (případně do parku, zahrady) si můžeme všímat 

jehličnanů, které až na modřín neopadávají a jejich listy (jehlice) jsou stále 
zelené. Proč neopadávají?

Řešení: Listy jehličnanů se nazývají jehlice. Neobsahují velké množství 
vody, avšak obsahují pryskyřici, která je chrání před působením mrazu.

Vyhledejte strom, který měl dostatek místa na rozrůstání koruny. Můžeme 
tvary korun nakreslit.

Řešení: smrk, borovice, jedle. Smrk – kuželovitá koruna, jedle – tupě 
zakončená (tzv. čapí hnízdo), borovice – vysoko nasazená, nepravidelná 
koruna.

Které stromy zůstávají v zimě zelené?
Řešení: smrk, jedle, borovice

• Pro bystré hlavičky malých matematiků
Můžeme se zaměřit na počet jehlic ve svazku. Borovice má jehlice 

ve svazcích (z jednoho místa jich vyrůstá více). Zkuste zjistit, kolik jich 
může být?

Řešení:
Borovice lesní – 2 jehlice ve svazku
Borovice kosodřevina – 2 jehlice ve svazku 
Borovice vejmutovka – 5 jehlic ve svazku 
Borovice těžká – 3 jehlice ve svazku
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• Je les zdravý nebo nemocný?
Můžeme snadno posoudit zejména u jehličnanů podle výskytu prysky-

řice na kmenech. Pokud je les nemocný (odřená borka „kůra“, napadení 
dřevokaznými houbami), objevuje se na kmeni pryskyřice. Můžeme si 
zahrát na detektivy a hledat tyto příčiny.

Řešení: Tvorba pryskyřice vytvářející nápadné útvary na kmeni může 
být způsobena poraněním stromu, napadením dřevokaznými houbami. 
Plodnice dřevokazných hub najdeme na kořenech (u vyvrácených stromů, 
na kmenech i větvích). Jejich působení je možné pozorovat i na skládce 
dřeva – vyhnilé středy kmenů jsou způsobeny kořenovníkem vrstevnatým. 
Parazit vázaný na jednu dřevinu – smrk. Víceleté plodnice dřevokazných 
hub můžeme nasbírat a uložit pro pozorování i několik let. Zvláště nápadné 
jsou tvary plodnic, např. troudnatec kopytovitý má plodnici tvaru kopyta.

Přišlo jaro
Na jaře se nabízí široká škála květů různých barev, především pak u jar-

ních bylin, ovocných dřevin, které právě v období jara kvetou. Svými květy 
jsou nápadné a nepřehlédnutelné. Objektů k bádání je více než dost. Stačí 
se vydat na vycházku do volné přírody nebo třeba vyjít jenom na zahradu 
nebo do parku. Vhodnými rostlinami k bádání jsou sněženky, bledule, 
narcisy, tulipány i sasanky. Pozorujeme nejenom barvu květů, ale počítáme 
také květní lístky, sledujeme cesty pylu apod.

• Co způsobuje bílou barvu květů sněženek?
Pomůcky: květy sněženek nebo bledulí, denaturovaný líh nebo jiný de-

stilát.
Postup: Květy sněženek ponoříme cca 15 minut do kádinky s etanolem.
Závěr: Květ sněženky po vložení do alkoholu (etanolu) zešedne, neboť 

byl vytěsněn vzduch, jehož přítomnost dává květu bílou barvu. Dále dojde 
k vysušení květu (alkohol odebere vodu).

• Jarní byliny jsou především cibuloviny
K pozorování stavby cibule, která je někdy považovaná za kořen, může-

me prezentovat na obyčejné cibuli kuchyňské.
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Celá rostlina v cibuli
Pomůcky: cibule kuchyňská
Řešení: V podélném průřezu cibulí kuchyňskou najdeme stonek, zbytky 

kořenů (jsou seschlé) i listy. Cibuli tvoří převážně zdužnatělé listy. Kořeny 
jsou seschlé. Umístíme-li cibuli na několik dní do vody, kořeny vytvoří. 
Jsou drobné svazčité.

Které jarní rostliny se rozmnožují cibulemi?
Řešení: narcisy, krokusy, tulipány …

Které ovocné stromy rozkvétají jako první a jaká je další posloupnost?
Řešení: Kvetení stromů je závislé na průběhu jara, zejména pak na teplo-

tě. Přechází- li zima postupně v jaro bez větších teplotních zvratů, pak mů-
žeme pozorovat postupné rozkvétání. Začínají meruňky, broskvoně, slivoně, 
dalšími jsou třešně a naposled jabloně. Pokud teploty na jaře jsou příliš 
dlouho nízké, pak se může stát, že všechny dřeviny rozkvetou najednou.

Nastal podzim
Ne nadarmo se o podzimu říká, že hýří všemi barvami. V důsledku zkra-

cování dne a snižování intenzity slunečního záření dochází k rozkladu 
chlorofylu, který v létě převládá, a začínají se zviditelňovat i další bar-
viva – žlutá, červená i hnědá. Listnaté stromy začínají měnit svůj vzhled 
a příroda hraje všemi barvami.

• Nasbírejte a vylisujte barevné listy a vytvořte škálu barev podzimu.
Zaměřte se na listy dřevin s bohatou škálou barev, např. listy javoru mléče 

hrají na podzim všemi barvami. Sytě žluté až citronové listy má jinan dvou-
laločný, žlutě zbarvené jsou listy buku. Purpurově červené listy nabízí dub 
červený. Vylisované listy mohou posloužit pro využití ve výtvarné výchově.

• Na co je potřeba dát pozor při lisování listů.
Listy nesmí zaschnout, jinak se zkroutí a lámou. Pokud nemáte čas 

je hned založit k vylisování, ponechejte je v igelitovém sáčku. Ne však 
dlouho, neboť jinak zplesniví. Dobré je založit nasbírané listy do savého 
papíru (postačí noviny) a umístit je do desek, které zatěžkáte něčím těž-
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kým, třeba knihami. Můžeme lisovat také vložením do knih, ale pozor 
na umazání listů.

Jdeme do ZOO
V zoologické zahradě máte na celkem malém prostoru velké množství 

objektů k pozorování. Je možné se zaměřit na poznávání zvířat, ale také 
zjištění, odkud pocházejí, kde je jejich domov v přírodě?

• Školní projekt: Za zvířaty kolem světa
Nejprve je potřeba zjistit, na kterých kontinentech zvířata žijí a která kde 

žijí? Použijte encyklopedie nebo i jinou tištěnou literaturu, informace lze 
najít též na internetu. Podle obrázků se s živočichy nejprve seznamte. Při 
práci použijte mapu světa a jednotlivé kontinenty na ní vyhledejte a zvířata 
umístěte, kde je jejich domov.

Živočichové světadílů (příklady):
Jižní Amerika:  lama, kondor, mravenečník, anakonda, chápan (opice), 

nandu
Severní Amerika: puma americká, bizon, medvěd grizzly, skunk
Afrika:  plameňák, žirafa, slon africký, buvol, nosorožec, lev pustinný, 

velbloud
Evropa:  medvěd hnědý, jelen evropský, zubr evropský, zajíc polní,  

liška obecná
Arktida: medvěd lední, liška polární, sob polární, tuleni
Antarktida: tučňáci
Austrálie: klokani, ptakopysk podivný, emu, dikobraz
Asie: levhart, tygr usurijský, velemlok čínský, slon indický

Další zajímavé oblasti planety Země:
Madagaskar: lemur
Galapágy:  želva sloní, leguán galapážský, leguán mořský,  

racek galapážský



Příklad záznamového listu exkurze (výletu) do ZOO

ZA ZVÍŘATY KOLEM SVĚTA

Světadíl: Austrálie
 

Tým (doplňte jména): ...................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

1) Označte podtržením zvířata, která v Austrálii žijí:
medvěd lední, anakonda, liška polární, klokani, ptakopysk podivný, tuč-
ňáci, jaguár, bizon, králík divoký, pes dingo

2) V průběhu exkurze zapisujte (vyfotografujte) zvířata Austrálie, 
která jste v ZOO viděli:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

3) Které zvíře nejvíce zaujalo? Pokuste se je po návratu z exkurze 
nakreslit.

Obrázek 60 – Mravenečník velký – kresba.
Autor: Nela Pavelková (2019).

Obrázek 61 – Medvěd lední – kresba. 
Autor: Kristýna Skoumalová (2019).
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Náměty na jednoduché pokusy
Pokus je charakterizován jako sledování přírodovědných objektů za uměle 
vytvořených podmínek, které umožňují záměrný zásah zvenčí. Pokus je 
stěžejní metodou především pro experimentální obory (chemie, fyzika, 
biologie, geologie). Pro MŠ a ZŠ jsou vhodné pokusy nenáročné z hlediska 
provedení i materiálního zázemí. Pokusy musí probíhat rychle, musí být 
akční, průkazné s využitím jednoduchých pomůcek.

• Dejme napít lišejníkům
Lišejníky jsou organismy, které jsou přizpůsobeny životu v extrémních 

podmínkách. Jsou vystaveny nadměrnému slunečnímu záření, ztrátě 
vody apod. Avšak oproti jiným organismům tuto ztrátu velice rychle 
doplní.

Nevěříte? Přesvědčte se sami.

Pomůcky: keříčkovitý lišejník, kádinka (sklenička s vodou)

Postup: Vyschlý lišejník ponoříme cca na 1 minutu do vody a pozorujeme 
změny.

Závěr: Lišejníky na rozdíl od mechů mohou velmi rychle doplnit nedo-
statek vody, přijímají vodu a další živiny celým povrchem těla. Vlastnost 
rychlé obnovy jim umožňuje růst v místech, kde by jiné organismy žily 
velmi těžko (střechy domů, skály aj.).

Zajímavosti a metodické pokyny k úkolu
Všechny stromy nemají borku stejně vhodnou (úživnou) pro růst lišejní-

ků. Příznivější podmínky jsou na borce listnáčů, kdy především na starých 
javorech, jasanech, jabloních či hrušních lze najít zajímavé druhy i četnější 
populace lišejníků. Naproti tomu jehličnany mají borku méně úživnou, 
často se objevuje ronění pryskyřice, která není vhodným médiem pro růst 
stélek (kyselé prostředí).

Rozmístění typů stélek na stromě má také svá pravidla. Na větvích v ko-
runě spíše najdeme lišejníky s keříčkovitou stélkou, lupenité lišejníky 
bývají častěji na kmeni. Souvisí to s nároky na světlo a s citlivostí lišejníku 
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vůči znečišťujícím látkám v ovzduší. Velmi často jsou lišejníky nesmyslně 
odstraňovány seškrabáváním.

Lidé se domnívají, že lišejníky stromy poškozují. Mohou být příčinou 
odumírání stromů? Jde o epifytické organizmy, jejichž „kořínky“ (správ-
ně příchytná vlákna) neprorůstají do živých pletiv, ale přichycují stélku 
lišejníku k borce a tu tvoří odumřelé buňky. Jak často činnost člověka řídí 
mylné domněnky.

• Vyzkoumej, zda se mohou rostliny také hýbat?
Pohyb u rostlin je oproti živočichům omezený. Pohyby částí rostlin je 

však možné docela dobře pozorovat.

Pomůcky: šišky (nasbíráme při vycházce do lesa), slaměnky (napěstujeme 
na zahradě)

Postup: Části těla rostlin umístíme do kádinky, vaničky, misky. Musíme 
počítat, že pohyb nebudeme moci pozorovat ihned.

Závěr: Rostliny se mohou pohybovat částmi svého těla (např. listy, květ-
ními lístky). Důvodem pohybu je buď ochrana částí těla, které jsou život-
ně důležité (hlavně rozmnožovací orgány, lepší využití pozice pro příjem 
světla, vody apod.).

Voda patří k základním podmínkám života na Zemi a bez ní by života 
nebylo. Živočichové, rostliny i člověk mají ve svém těle poměrně velké 
množství vody. U člověka je to 75 %, medúza pak obsahuje až 90% vody. 
Voda živými organizmy musí být doplňována.

• Nápoje mají různou chuť a také kyselost. Přesvědčme se, co tedy 
vlastně pijeme?
Pomůcky: voda, kola, džus, ocet, indikátorové papírky, barevná škála 

pH na porovnání

Postup: Do zkumavek odlijeme z každého vzorku cca 2 cm vysoký sloupec. 
Do každé ze zkumavek ponoříme indikátorový papírek a ponecháme několik 
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minut vzorek ve zkumavce působit. Poté porovnáme zbarvení jednotlivých 
papírů s barevnou škálou. Práce s indikátorovými papírky.

Závěr: Nejkyselejší roztok (bude mít intenzivní červenou barvu), zása-
dité zase naopak budou modré. Bylo stanoveno pH, které může být kyselé, 
zásadité a neutrální.

• Měníme barvu lentilek
Barevné lentilky jsou velmi oblíbené u dětí. Jsou barevné, čokoládové, 

nejsou tak velké a dobře chutnají. Méně se asi ví, že je můžeme použít 
jako badatelský objekt.

Pomůcky: několik krabiček lentilek, stojan na zkumavky, malé kádinky 
nebo jiné obdobné nádoby (umělohmotné kalíšky)

Postup: Vybereme fialově zbarvené lentilky. Děti si zopakují poznávání 
barev a určují i další barvy. Je potřeba vzít v úvahu, že fialových lentilek 
není v krabičce mnoho.

Fialové lentilky dáme do malého množství vody cca 5 -10 ml. Voda rychle 
zfialoví. Vznikne roztok barviva smytého z lentilek.

Fialově zbarvenou vodu rozdělíme rovnoměrně do třech zkumavek 
a umístíme je do stojanu. Do jedné přidáme ocet, do druhé jedlou sodu 
a třetí ponecháme v původním stavu. Pozorujeme barevné změny v jednot-
livých zkumavkách.

Závěr: Roztok ve zkumavce s přidáním octa zčervená (je kyselý), roztok 
ve zkumavce s přidáním jedlé sody zmodrá (je zásaditý), roztok ve zkumav-
ce, kam jsme nic nepřidali, barvu nemění.

Pozn.: Můžeme jako v předešlé úloze změřit pH indikátorovými papírky.

• Hrozinky v pohybu
Hrozinky jsou usušené plody (bobule) révy vinné. Dáme-li je na misku, 

nehýbou se. Pokusme se je uvést do pohybu.
Pomůcky: hrozinky případně i jiné sušené plody např. brusinky
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Postup: Naplníme skleněnou nebo plastovou nádobu octem (může být 
i ředěný). Nádoba musí být průhledná, abychom mohli pohyb pozorovat. 
Přisypeme malé množství hrozinek. Přidáme po malých částech cca lžičku 
jedlé sody a pozorujeme.

Závěr: Přidáním sody se vytvořily bublinky (oxid uhličitý), který začal 
hrozinky nadlehčovat, a ty se začaly po nádobě pohybovat. Průběh reakce 
můžeme ovlivnit množstvím jedlé sody nebo neředěním octa.

Pozn.: Můžeme tímto způsobem uvést do pohybu i vajíčko. Musíme však 
použít větší nádobu a budeme potřebovat více octa a jedlé sody.

• Cukry pokaždé jinak
Rádi mlsáte? Sladkou chuť pokrmů, bonbonů, lízátek a jiných pamlsků 

způsobují cukry. Jsou pro nás důležitým zdrojem energie. Zahrajme si 
na badatele chemiky a pokusme se je dokázat.

Jednoduché cukry: fruktóza (v ovoci), sacharóza (řepný cukr), laktóza 
(mléčný cukr)

Složité cukry: škrob

Pomůcky: chuťové pohárky jazyka (enzym ptyalin), jód, chléb, jablko 
(kyselejší, sladší), banán, těstoviny (lépe vařené), rohlíky, mouka, zralý 
a nezralý banán, bramborová hlíza

Postup: Při důkazu jednoduchých cukrů si vystačíme s vlastní laboratoří, 
tedy laboratoří lidského těla, tou je jazyk. Dáme dětem ochutnat jablko 
sladké i kyselejší (obsahuje méně cukru), banán (zralý i nezralý – liší se 
obsahem cukrů). Důkaz (škrobu) provedeme jednoduše jódem nebo lát-
kami obsahujícími jód. Kápneme jód na těstovinu, chléb, rohlík, mouku, 
bramborovou hlízu aj.

Řešení: Jednoduché cukry dokážeme orientačně senzorickou analýzou, 
využijeme jeden ze smyslů – chuť. Potravina obsahující cukry jednoduché 
(fruktóza, galaktóza aj.) nebo sacharózu je sladká. Složité cukry, jako je 
škrob, se v jednoduché mění (žvýkáním chleba dochází k přeměně škrobu 
na jednoduché cukry a chleba se zdá sladký). Totéž se děje při zmrznutí 
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bramborových hlíz (nízkou teplotou se škrob rozloží a brambory jsou slad-
ké).  Potraviny obsahující škrob v místě, kde působí jód, zmodrají nebo až 
zčernají. V některých případech musíte chvíli počkat.

• Proč sýkorkám a dalším ptáků máme dávat semena a plody?
Pomůcky: semena a plody různých druhů rostlin, filtrační papír, tlouček 

z hmoždíře nebo třecí miska s tloučkem
Postup: Mezi dva filtrační papíry dejte semena (pokud jsou velká, nakrá-

jejte na menší). Rozmačkejte, nejlépe tloučkem ze třecí misky, a pozorujte 
změny na papíře.

Závěr: Semena a plody obsahují velké množství tuku, energeticky bohaté 
organické látky, Ty jsou zdrojem energie pro ptactvo.

• Když někdo loupe mandarinku, všichni o tom víme. Co je příčinou 
tak rychlého šíření informace?
Pomůcky: kůra mandarinky, pomeranče, citronu (pokud možno kůra 

silná)
Postup: Oloupanou kůru smáčkneme a okamžitě ucítíme vůni. Smáčknutím 

vstříkněte silice do plamene svíčky, zajiskří.
Závěr: Rychlé šíření způsobují látky – silice, které jsou v siličných kanál-

cích ve slupce obsaženy (pozorujeme lupou). Silice jsou nejenom vonné, 
ale také hořlavé, pokud je vstříkneme do plamene svíčky, zajiskří jako 
prskavka.

• Zkusme si udělat mumii z jablka
Co jsou mumie, jistě víte. V počítačových hrách se to jimi jenom hemží. 

Nemusí však být jenom smyšlené nebo v pyramidách faraonů v Egyptě 
nebo v kryptách kostelů. Pokusíme si je vytvořit z ovoce.

Pomůcky: malé jablko nebo švestka, dvě plastové nádoby podle velikosti 
(cca 150 – 200 ml) nůž, kalibrovaná kádinka, lžíce

Chemikálie: kuchyňská sůl (NaCl), jedlá soda (NaHCO3
)

Postup:
• Rozřízněte jablko (švestku) na čtvrtky a do každé ze dvou připravených 

plastových nádob vložte po jedné čtvrtce.
• Kádinku naplňte do jedné třetiny jedlou sodou (hydrogenuhličitan 
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sodný NaHCO
3
). Následně pokračujte v plnění kádinky kuchyňskou solí 

až do dvou třetin. Lžící jemně promíchejte užívací sodu a kuchyňskou  
sůl.

• Vzniklou směs dejte do jedné ze dvou plastových nádob tak, aby byla 
čtvrtka jablka do směsi ponořená, nádobu přikryjte. Jablko volně uložené 
ve druhé plastové nádobě je váš kontrolní vzorek.

• Obě nádoby umístěte vedle sebe na suchém místě (ne na přímém slu-
nečním světle).

• Po sedmi dnech obě jablka porovnejte. Poté oba vzorky zlikvidujte. V žád-
ném případě je nekonzumujte.
Závěr: Kuchyňská sůl a jedlá soda způsobily zakonzervování a vysušení 

ovoce.

• Sopku si můžeš udělat i sám
Máte rádi dobrodružství? Sopečná činnost je sice dobrodružstvím ne-

bezpečným, ale v prostředí laboratoře je možné mít sopku pod kontrolou. 
Přesvědčíte se, že ta vaše sopka je napodobeninou té skutečné. Bude chrlit 
„magma“ a bude činná, jak ji budete ovládat a řídit.

Jak na to?
Nejprve se podívejte, jak sopky ve skutečnosti vypadají? Jsou všechny 

stejné? Co vám připomínají?
Pomůcky: plastelína, malá kádinka nebo jiná skleněná nádoba, saponát, 

ocet, jedlá soda, potravinářské barvivo, kyselina citronová, cola
Postup:

• Vymodelujte si takovou malou napodobeninu sopky. Sopouch nahradí 
malá lahvička (kádinka) a kuželovitý tvar (horu) vymodelujeme z plas-
telíny.

• Do lahvičky (kádinky) dáme kávovou lžičku jedlé sody (hydrogenuhliči-
tan sodný – NaHCO

3
) a 1/3 lžičky kyseliny citronové. Směs promícháme.

• Vedle toho malou nádobu naplníme teplou vodou cca 15 ml a do ní při-
dáme saponát.

• Podívejte se, jakou barvu má magma. Můžeme něčím napodobit? Ano, 
přidáme potravinářské barvivo (smícháme žluté a červené, abychom 
dostali oranžovou barvu, barvu magmatu).
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• Pak už jenom směs teplé vody, saponátu a barviva přiléváme do našeho 
modelu sopky.

Pozn.: Další varianta je, že do modelu sopky dáme jedlou sodu (cca 
jednu malou lžičku) a přidáme ocet.

Závěr: Činná sopka chrlí oranžové, červenožluté magma. To na zemském 
povrchu různě rychle tuhne. Vzniká láva (utuhlé magma). Stejně tak chrlí 
model sopky zbarvenou pěnu.

Zajímavosti
Činné sopky vyvolávaly u lidí strach odedávna. Jméno Vulkán (latinsky 

Vulcanus) přisoudili lidé bohu ohně, jehož dílna se nacházela na jednom 
z ostrůvků blízko Sicílie. Odtud pochází označení vulkán. Z nevědomosti 
lidí pochází i řada dalších mýtů o sopkách a s nimi spojené sopečné čin-
nosti. Na Zemi je známo asi 1400 sopek. Za činné považujeme pouze ty, 
které projevily svou aktivitu v posledních 10 000 letech. Patří k nim ze-
jména sopky v Rusku (171), Indonésii (161), USA (146), Japonsku (119) 
a Chile (110).

Nejvyšší evropskou sopkou je Etna s výškou 3 350 m. Je přibližně 2,5 
mil. let stará a první záznam o jejím pozorování pochází z období před 
2 500 lety. Největší erupce nastala roku 1669 a trvala 122 dnů. Obnovená 
její aktivita byla pozorována nedávno v roce 2001 a 2002.

Největší aktivní sopka na světě je Mauna Loa a nachází se na Havajských 
ostrovech. Od mořského dna vystupuje do výšky téměř 9 000 m.

Historicky nejznámější sopkou je Vesuv, který v roce 79 n. l. zničil 
Pompeje. Jeho aktivita se obnovuje každých 50 let.

Produkty sopečné činnosti jsou velmi bohaté na minerální látky a sklo. 
Vznikají na nich úrodné, dobře zemědělsky využitelné půdy. Např. vin-
né révě se daří v suché, ale úrodné půdě sopečného původu na ostrově 
Lanzarote, na Sicílii jsou spodní svahy Etny obdělávány po několik tisíc 
let, na Jávě díky zvětralé sopečné půdě je možné uživit jednu z nejhustších 
populací na světě.
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Přehled použitých zkratek
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MŠ – mateřská škola



PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Příroda – místo pro badatele
Autor: Milada Švecová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Cíl:
• Pozorovat změny v přírodě v průběhu ročních období.
• Posilování prvků polytechnické výchovy (senzomotorické  

dovednosti).

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Vytvořit dovednosti spojené s používáním přístrojů a nástrojů 

(lupy, mikroskopy, dalekohledy, fotoaparáty, mobily, pinzety, 
laboratorní vybavení).

• Motivovat děti k pobytu v přírodě, zájem o přírodniny,  
jejich pozorování a poznávání.

• Seznámit děti se zásadami pokusnictví, vytváření návyků  
pro práci v terénu.

• Prezentovat přírodu jako místo pro život organizmů, poukázat  
na vhodné i nevhodné zásahy člověka.

Vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Vycházka, exkurze.
• Experimenty s materiálem a předměty.
• Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí,  

poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.).
• Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí,  

sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, 
přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz,  
podnebí, počasí, ovzduší, roční období).

• Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje  
s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém 
okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich  
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace  
s různými materiály a surovinami).

• Ekologicky motivované herní aktivity (ekohry).
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Uvedení do tématu
Vycházky do přírody se zohledněním ročních období jsou vhodnou for-

mou pro využití badatelských metod práce s dětmi předškolního věku. 
Metodicky lze uplatnit pozorování, jednoduché pokusy, dokumentaci 
v podobě přírodnin, fotografií i videozáznamů. Z hlediska organizačních 
forem výuky jde o uplatnění vycházky (krátkodobý pobyt mimo školu), 
exkurze (dlouhodobější pobyt v přírodě), uspořádání výstavky ve škole.

Nejlépe pozorovatelné jsou změny v přírodě na jaře a na podzim. Ani 
zimu však nelze opominout, kdy je také vhodné se s dětmi do přírody 
vypravit. Uvedeny jsou příklady námětů pro jednoduchá pozorování. Je 
vhodné vést děti také k dokumentování pozorovaných jevů prostřednictvím 
fotodokumentace, případně videozáznamů. Děti mají už v předškolním 
věku bohaté zkušenosti s použitím fotoaparátu, mobilu. V rámci polytech-
nické výchovy je tedy možné moderní digitální technologie využít jako 
efektivní didaktickou techniku.

Očekávané výstupy MŠ:
• Vytvoření základních senzomotorických dovedností práce  

s přístroji a nástroji používanými při pozorování přírody.
• Znalost přírodnin v okolí bydliště a školy.
• Chápání významu vztahů mezi organismy a nebezpečí narušení 

rovnováhy v přírodě.
• Seznámení se zásadami pobytu v přírodě.

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Lupy, dalekohledy, misky, pinzety.

Klíčová slova: příroda, pozorování, pokus, roční období
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Vycházky je potřeba předem připravit a trasu si projít. Neméně důležitý 
je výběr přírodnin, které k pozorování vybereme. Měly by být dětem pře-
devším známé z jejich okolí, nicméně je možné postupně zařadit i přírod-
niny méně známé, ale něčím zajímavé. Pozorované jevy musí být názorné 
a dobře pozorovatelné (např. změny barvy listů, květy, zajímavé tvary listů).

Vyučovací metody: řízený rozhovor, pozorování, pokus.

Metodické postupy:
Co a jak pozorovat v přírodě?
• pozorování tvarů (koruny stromů, pupeny),
• pozorování barev – červená barva je v přírodě signální (různé odstíny), 

bílá barva – způsobená plyny, po jejich odstranění, např. ponořením 
do alkoholu květy zešednou, černá barva se u květů nevyskytuje, žlutá 
barva láká hmyz, kombinace žluté s černou znamenají výstrahu,

• pozorování pohybu – vlaštovku neuvidíme chodit (loví za letu), husy, 
kachny sbírají potravu na zemi, jsou dobří chodci,

• sledování chování – např. příjem vody (důležitá pítka pro ptáky zejména 
v létě), péče o tělo, např. koupání nebo u vodních ptáků promaštění peří, 
námluvy, péče o mláďata, sezonní zdroje potravy (důležité přikrmování 
ptáků v zimě).

Ptáci v blízkosti lidských obydlí
V blízkosti lidských obydlí najdeme široké spektrum druhů ptáků. Patří 

mezi ně např. kos, pěnkava, sýkora koňadra, kavka, vrána, havran, sojka, 
straka, hrdlička. Obecně se jedná o pěvce a ptáky ze skupiny krkavcovi-
tých. Zástupce ptačí říše lze pozorovat v blízkosti lidských obydlí fyzicky, 
ale také je možné naslouchat jejich hlasovým projevům (např. hrdlička, 
kos, straka). Zajímavé je také hnízdění ptáků, místa, kde si hnízda stavějí, 
tvar a uspořádání hnízda (nejčastěji hnízda otevřená, tvořená poskláda-
nými větvičkami, listím, mechem. Zvláště dobře je vidět hnízda v zimě. 
Zajímavostí je, že pěvci si hnízda staví každý rok nová, někdy i na každou 
snůšku vytvářejí nová hnízda. Hnízda najdeme i v dutinách stromů (např. 
datel, strakapoud).
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Úkoly pro pozorování
• Naučit se pozorovat ptáky na krmítku.
• Naslouchat hlasům ptáků.

Ptáci na rybníku
Vodní ptáci hnízdí v rákosinách či křovištních porostech v blízkosti vod. 

Potápky si dokonce staví hnízdo na vodní hladině. Na jaře tvoří páry, jed-
notlivá pohlaví rozeznáme (např. kachna divoká) nebo odlišení pohlaví 
je obtížnější (např. labutě). Pokud je v blízkosti školy řeka, rybník nebo 
nějaká vodní plocha, lze v rámci exkurze (vycházky) provádět pozorování 
i v zimě. Optimální období pro pozorování je jaro, kdy peří ptáků je pěkně 
vybarvené.

Náměty pro pozorování 
• lyska černá, potápka roháč, kachna divoká, labuť velká, racek chechtavý

Listnatý les na jaře
Listnatý les je nejpřirozenější společenstvo v oblasti střední Evropy. Je 

výsledkem dlouhodobého vývoje a v případě poškození má schopnost se 
opět obnovit. Listnatý les mění v průběhu roku svůj vzhled (jaro nejbo-
hatší a nejpestřejší bylinné patro). Velké rozdíly mezi jarním a podzimním 
aspektem. Na jaře, kdy listnaté dřeviny nemají listy a světlo proniká až 
do nejnižších pater, jsou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj jarních 
bylin: bledule, sněženky, sasanky, jaterník podléška, plicník lékařský, or-
sej jarní, hrachor jarní, kopytník, dymnivka dutá, olše, vrba, javor, líska 
(samčí květenství jehnědy). Později na jaře kvetou konvalinky, kokoříky, 
břízy, jilmy, duby.

Náměty pro pozorování
• Sněženka, bledule – rostliny „schované“ v cibuli (možné ukázat i na oby-

čejné cibuli – zdužnatělé listy, podpučí = stonek, kořeny připomínající 
svazek). Cibule jsou často považovány za kořen rostlin (cibulovin), ale 
jsou to zdužnatělé listy.

• Sasanka – stěhovavá rostlina díky podzemnímu stonku – oddenku. 
Rostlinu najdeme každý rok na jiném místě, jako by se pohybovala. Její 
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Shrnutí

pohyb je právě důsledkem růstu podzemního stonku. Bílá barva květu 
sasanky, bledule či sněženky je dána přítomností plynu (kyslíku). Při 
jeho vytěsnění (např. alkoholem) květy zešednou.

• Plicník lékařský – rostlina s květy mnoha barev. Barva se mění se stářím 
květu. Zvláštnost způsobuje barvivo (antokyan), který reaguje na změnu 
na pH. V prostředí kyselém jsou květy růžové, v zásaditém modrá.

• Vrba jíva – považována za jednoho z poslů jara. Zajímavostí jsou vizu-
álně odlišná květenství. První náznaky rašení pupenů jsou tzv. kočičky. 
Postupně se z nich vyvinou tzv. „kocouři“. Ti mají buď žluté zbarvení 
(květy samčí) nebo zbarvení nazelenalé (květy samičí „holky“).

Polytechnickou výchovu lze velmi dobře propojit i s výchovami (např. 
environmentální). Používání přístrojů včetně moderních technologií 
(mobil, tablet) zejména v přírodovědné složce environmentální vý-
chovy přispívá k posilování senzomotorických dovedností. Efektivním 
prostředkem k naplňování cílů environmentální výchovy mohou být 
vycházky, exkurze spojené s aplikací problémových metod – pozoro-
vání, pokus.



Obrázek 62 – Práce s přírodninami – MŠ Čtyřlístek Mnich, pilotáž

Obrázek 63 – Práce s přírodninami,
MŠ Čtyřlístek Mnich, pilotáž



160

Slovo o polytechnice aneb Několik slov závěrem…
Pro zajímavost nabízíme čtenáři srovnání vzdělávacího obsahu a postave-

ní poly/technického vzdělávání v mateřských školách v České a Slovenské 
republice. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE 
V MATERSKEJ ŠKOLE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Viera Tomková

V Slovenskej republike sú deti predškolského veku vzdelávané podľa 
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzde-
lávanie v materských školách (iŠVP), ktorý bol schválený Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 
pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 
2016.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 
školách ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucio-
nálneho predprimárneho vzdelávania v materských školách a predstavuje 
garanciu kvality inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania vo všet-
kých materských školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky. 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnu-
tie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne 
ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spo-
ločnosti. 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa realizuje cez stanovené vzdelá-
vacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, 
Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kul-
túra, Zdravie a pohyb.

V súčasnosti vo vzdelávaní detí v materskej škole nie je zaradené pracov-
ná výchova tak, ako to bolo do schválenia školského zákona č. 245 z roku 
2008. Rozvoj pracovných návykov a zručností je obsahom vzdelávacej 
oblasti Človek a svet práce.  
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Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je utváranie 
a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa 
a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Dôraz je 
kladený najmä na rozvíjanie tých zručností, ktoré sú v rámci vývinového 
hľadiska pre dieťa dôležité. Z hľadiska pracovných činnosti máme na my-
sli rozvoj vizuomotoriky (napr. pri obkresľovaní šablóny, vystrihovania 
a pod.), predstavivosti (orientácia v mikro a makropriestore) a osvojenie 
si správnych postupov a techniky pri práci s jednoduchými nástrojmi. 

Učiteľ má ku každému tematickému celku v iŠVP pre predprimárne 
vzdelávanie v materských školách k dispozícii výkonové a obsahové štan-
dardy. Novinkou sú tzv. evaluačné otázky, ktoré učiteľovi pomáhajú hod-
notiť osvojenie si vedomostí a zručností a ich mieru osvojenia (napr.: Ako 
zdôvodňuje svoje postupy práce? Ako skúma predmety – má tendenciu 
skúmať ich funkčnosť? Ako efektívne využíva materiály?). Za nevýhodu 
pokladáme skutočnosť, že nie je špecifikované, ktoré činnosti a témy sú 
určené pre ktorú vekovú kategóriu detí materskej školy.

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa skladá 
z nasledovných podoblastí:
• Materiály a ich vlastnosti,
• Konštruovanie,
• Užívateľské zručnosti,
• Technológie výroby,
• Remeslá a profesie.

Všetky tieto podoblasti predstavujú štruktúrovanú propedeutiku tech-
nickej gramotnosti a s ňou súvisiacich zručností včítane úvodu do sveta 
práce, pracovných činností a vzťahu k práci. 

Na základe iŠVP si každá škola vytvára vlastný školský vzdelávací pro-
gram, ktorý je prispôsobený zameraniu materskej školy vo vzťahu k vlast-
ným podmienkam a možnostiam, ku konkrétnemu personálnemu zabezpe-
čeniu materskej školy, tradíciám v danej oblasti a materiálno-technickému 
zabezpečeniu materskej školy.

Úlohou učiteľa v materskej škole je vytvárať dostatočný priestor s dosta-
točným materiálnym zabezpečením na to, aby každé dieťa malo rovnakú 
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možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované vzdeláva-
cími štandardmi. V snahe viesť deti od útleho veku k pozitívnemu vzťa-
hu k technike a pracovným činnostiam, významnú súčasť vzdelávacieho 
obsahu tvorí rozvíjanie elementárneho technického myslenia. Dieťa po-
čas vzdelávania v materskej škole spoznáva vlastnosti materiálov a učí 
sa využívať to, čo o materiáloch vie. Aby bolo v technických zadaniach 
dieťa úspešné, musí byť vnímavé voči prostrediu, pozorovať vlastnosti 
predmetov, pokusom a omylom skúšať rôzne riešenia, tvorivo pristupovať 
k využívaniu dostupných materiálov a nástrojov. Pracovné činnosti pris-
pievajú k rozvoju hrubej a jemnej motoriky dieťaťa, ktorá je potrebná pri 
rozvoji grafomotoriky dieťaťa.

Učiteľky materskej školy využívajú rôzne výtvarné techniky na rozvoj 
jemnej motoriky dieťaťa, ale nezastupiteľné miesto majú praktické činnosti 
detí s rôznymi materiálmi a výroba vlastných produktov. V uvedenom 
procese nie je učiteľkinou úlohou zadávať nemenné postupy, ale viesť deti 
k tvorbe vlastných postupov, resp. k spontánnej modifikácii zadávaných 
postupov. 

Uvedené hodnotíme ako prínos pre technické vzdelávanie, nakoľko 
v školskom zákone č. 245/2008 nebola danej oblasti venovaná pozornosť 
zámernému rozvoju technického myslenia. 
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ne a doplnení niektorých zákonov. Dostupné z: https://www.vedatech-
nika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/245_2008_ skolsky_zakon.
pdf.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (NEJEN) 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE V ČESKÉ REPUBLICE

Ivana Bečvářová

Tato stať si neklade za cíl postihnout celou problematiku technického 
vzdělávání v mateřských školách v České republice, ale je zamyšlením nad 
postavením technické výchovy i klíčových kompetencí dětí v preprimárním 
a primárním vzdělávání v komparaci se Slovenskou republikou.

V České republice je základním kurikulárním dokumentem pro oblast 
předškolního vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání (RVP PV), jehož poslední úpravy byly vytvořeny MŠMT a na-
byly účinnosti od 1. 1. 2018, na Slovensku jde o Štátny vzdelávaci pro-
gram pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Oba kurikulární 
dokumenty vymezují požadavky a pravidla institucionálního vzdělávání 
dětí předškolního věku a vycházejí z dlouhodobých vzdělávacích strategií 
daného státu.

Přestože se technická gramotnost stává fenoménem doby i díky rychle se 
proměňujícím technologickým vymoženostem společnosti, školský systém 
v České republice nemá technickou výchovu jednoznačně pojmenovánu 
a definovánu jako Slovenská republika. Technické vzdělávání v ČR je dává-
no do širší vazby s environmentální a přírodovědnou tematikou s akcentem 
na badatelství. Proto je označováno pojmem polytechnická výchova, kdy 
předpona „poly“ znamená „mnoho“, což směřuje ke všeobecnému pojetí 
technické výchovy a technického vzdělávání. Tento celostní přístup se 
může zdát sympatický a má svá pozitiva, přesto však terminologická ne-
jednotnost pro označení poly/technické výchovy v ČR je stále diskutabilní. 
Vyvstávají otázky, co je a není polytechnikou, zda jsou cíle a metodiky 
polytechnických činností jiné, specifičtější či obecnější, co chceme poly-
technickým zaměřením děti naučit. 



Souhlasně s Dostálem a Prachagool (2016) tvrdíme, že název samotný 
pravděpodobně nikdy nebude přesně vystihovat to, co vše se v jeho rámci 
odehrává – vzdělávání, výchova; rovina znalostí o technice/artefaktech, 
činnosti s technikou, rozvoj řemeslného umu, vytváření kladného vztahu 
k práci, rozvoj zájmů, profesní orientace. Polytechnická výchova v ČR 
má výrazný přesah do výtvarné výchovy, ICT, přírodovědných oborů, ale 
samostatným vyučovacím předmětem není.

Honzíková (2015) definuje termíny pracovní činnosti, pracovní a poly-
technická výchova následujícím způsobem. Za pracovní činnosti považuje 
práci s materiály (např. s papírem, textilem, přírodninami, hlínou, umělými 
materiály, následně stříhání, lepení, trhání, modelování aj.). Pracovní vý-
chova podle ní obsahuje vedle pracovních činností také získávání základ-
ních dovedností a návyků při práci s materiály, jejich poznávání, bezpeč-
nost při práci, výchovu ke kladnému vztahu k práci. Polytechnická výchova 
pak zahrnuje nejen pracovní výchovu, ale také výchovu environmentální 
a ekologickou, činnosti badatelské, poznávání výrobních technologií, po-
užívání multimédií a nových technologií. Technická výchova je v jednot-
livých kurikulárních dokumentech obou zemí charakterizována odlišně.

Srovnejme pro zajímavost terminologickou shodu/rozdílnost při označení 
vzdělávacích oblastí preprimárního a primárního vzdělávání na Slovensku 
a v České republice s akcentem na poly/technické vzdělávání.

Štátny vzdelávaci program pre predpri-
márne vzdelávanie v materských ško-
lách – vzdělávacie oblasti:

Inovovaný Štátny vzdělávací program 
pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň 
ZŠ – vzdělávacie oblasti:

Jazyk a komunikácia Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda Človek a príroda

Človek a spoločnosť Človek a spoločnosť

Človek a svet práce Človek a svet práce

Človek a svet práce Umenie a kultúra

Umenie a kultúra Zdravie a pohyb

Zdravie a pohyb Človek a hodnoty

Tabulka 1 – Porovnání vzdělávacích oblastí preprimárního a primárního vzdělávání v SR. 
Zdroj: Štátny vzdelávaci program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 
a Inovovaný Štátny vzdělávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ, vlastní 
zpracování.
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Terminologická podobnost vzdělávacích oblastí preprimárního a primár-
ního vzdělávání na Slovensku svědčí o kontinuitě vzdělávání a jednotné 
označení pomáhá přehlednosti, přičemž pracovní (technická) výchova od-
povídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v mateřské i v základní škole.

Vzdělávací oblasti RVP PV jsou širokospektrální, tvoří kompaktní ce-
lek, obsahově se prostupují, jejich realizace se uskutečňuje pomocí inte-
grovaných tematických bloků. Polytechnické vzdělávání je realizováno 
především prostřednictvím vzdělávací oblasti Dítě a svět. Také v ostatních 
vzdělávacích oblastech najdeme ale dílčí cíle, které napomáhají polytech-
nickému vzdělávání.
• Dílčím vzdělávacím cílem vzdělávací oblasti Dítě a svět je osvojování 

poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností. 
Dosažitelný je prostřednictvím praktických a smysluplných činností. 
Nejvíce je spojen s environmentální a přírodovědnou tematikou a ba-
datelstvím.

• Dílčím vzdělávacím cílem vzdělávací oblasti Dítě a tělo je zdokonalování 
jemné a hrubé motoriky a osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností. Dosažitelný je prostřednictvím manipulačních činností, 

Rámcový vzdělávací program pro před-
školní vzdělávání (RVP PV) – vzdělávací 
oblasti:

Rámcový vzdělávací program pro zá-
kladní vzdělávání (RVP ZS) – 1. Stupeň 
ZŠ – vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo Jazyk a jazyková komunikace

Dítě a jeho psychika Matematika a její aplikace

Dítě a ten druhý Informační a komunikační technologie

Dítě a společnost Člověk a jeho svět

Dítě a svět Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Tabulka 2 – Porovnání vzdělávacích oblastí preprimárního a primárního vzdělávání v ČR. 
Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, vlastní zpracování. 
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konstruktivních a grafických činností i jednoduchých pracovních a se-
beobslužných aktivit.

• Dílčím cílem vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika je rozvoj komu-
nikativních dovedností, osvojování si některých poznatků a dovedností 
předcházejících čtení a psaní, rozvoj tvořivosti, posilování přirozených 
poznávacích citů a rozvoj poznatků a schopností. Dosažitelný je prostřed-
nictvím záměrného pozorování běžných objektů a předmětů, určováním 
a pojmenováváním jejich vlastností, charakteristických znaků a funkcí, 
estetických a tvůrčích aktivit.

• Dílčím cílem vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý je rozvoj kooperativních 
dovedností. Dosažitelný je prostřednictvím her a činností, které vedou 
děti k ohleduplnosti k druhému.

• Dílčím cílem vzdělávací oblasti Dítě a společnost je rozvoj estetického 
a společenského vkusu. Dosažitelný je prostřednictvím tvůrčích činností 
podněcujících tvořivost a estetické vnímání dětí.

Obsah vzdělávacích oblastí základního vzdělávání (RVP ZS) je více 
diferencovaný a polytechnické vzdělávání se realizuje pomocí vzděláva-
cí oblasti Člověk a svět práce s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda.

V SR je pracovní vyučování autonomním vyučovacím předmětem pri-
márního vzdělávání, který je pevně zakotven ve Státním vzdělávacím 
programu. V České republice pracovní výchova není konstituována jako 
autonomní předmět a je více na úrovni volitelnosti. S ohledem na význam 
techniky ve společnosti je žádoucí, aby byla oblast vzdělávání zahrnují-
cí techniku v rámci kurikula pojata jako samostatný předmět provázaný 
s přírodovědnými předměty, matematikou, fyzikou, výtvarnou výchovou 
aj. (Dostál, Prachagool, 2016).

V důsledku toho se v ČR prohlubuje krize v oblasti deficitu technické 
gramotnosti u mladé generace a zájem o technická povolání klesá. Tato pu-
blikace je jednou ze snah inspirovat učitele mateřských škol k rozmanitým 
pracovním činnostem, které pomáhají dětem získat praktické dovednosti, 
zvyšují jejich kompetence a přinášejí radost i poznání.
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8  INDIVIDUALIZOVANÝ PŘÍSTUP K DÍTĚTI 
POMOCÍ GRAFOMOTORIKY

Ivana Bečvářová

Grafomotorický projev chápeme jako součást biopsycho-sociálního 
rozvoje dítěte. Narušenost v oblasti grafomotoriky signalizují výkyvy op-
timálního vývoje, a to v oblasti somatické (únava, nemoc, bolest), psy-
chické (strach, úzkost, zlost), sociální (vztahy s rodiči, kamarády, postoje, 
prožitky). Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny. Při zvládnutí běžných 
výkyvů můžeme u dítěte sledovat optimální vývoj motoriky: jeho sou-
lad, koordinaci, harmonii, rytmus, uvolněnost, pohybovou jistotu, paměť 
a přesnost. Nápadné omezení grafomotorického vývoje lze očekávat v pří-
padě celkové motorické opožděnosti, mentální retardace, lehké mozkové 
dysfunkce, dětské mozkové obrny, dyspraxie. Tyto děti vyžadují speciální 
péči ve speciálních podmínkách (Pavelová, 2005).

Pojem grafomotorika je složený z řeckých slov grafó – píši a motus – 
pohyb (Mlčáková, 2009). Termín grafomotorika v širším slova smyslu 
označuje úroveň pohybové způsobilosti pro grafický výraz. Pro srovnání 
uveďme několik definicí. Grafomotorika je cizí slovo, které nemá jedno-
slovný český ekvivalent – označuje pohyby nutné pro psaní (Kutálková, 
2005). Dvořák (1998) v Logopedickém slovníku vysvětluje termín jako 
specifickou motoriku, koordinovanou pohybovou aktivitu při grafických 
projevech (kreslení, psaní apod.).

Grafomotorika je v Pedagogickém slovníku definovaná jako soubor 
psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení 
(Průcha, Walterová, Mareš, 2009). Grafomotorika je ovlivněna úrovní 
hrubé motoriky, nepostradatelnou úlohu má také pohybová koordinace, 
senzomotorická koordinace a úroveň vývoje psychiky (Šimíčková, 2008). 
Hrubá motorika v sobě zahrnuje pohyby velkých svalových skupin, ce-
lého těla, včetně lokomoce (schopnost pohybovat se v prostoru pomocí 
svalové soustavy). Jemnou motoriku pak tvoří pohyby malých svalových 
skupin včetně oromotoriky nebo například motoriky ruky. Kvalita vývoje 
jemné motoriky je nezbytným předpokladem školní úspěšnosti, přičemž 
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vývoj jemné motoriky vychází z motoriky hrubé (Šimíčková, 2008). Pro 
rozvoj jemné motoriky Szabová (2001) jsou doporučovány stimulační hry, 
které zlepšují manuální zručnost i pohyblivost mluvidel. Často také odstra-
ňují křečovitost a napětí a přinášejí celkové psychické a fyzické uvolnění. 
Mezi aktivity poukazující na úroveň jemné motoriky patří různé rukodělné 
aktivity, konstruktivní hry (práce se stavebnicemi). K rozvoji jemné mo-
toriky přispívají každodenní činnosti, sebeobsluha, manipulační hry atd. 
Spolu s jemnou motorikou dochází často také k rozvíjení vizuomotorické 
koordinace, prostorové orientace, koncentrace pozornosti či estetického 
vnímání (Bednářová, Šmardová, 2007).

Vývoj grafomotoriky v předškolním věku
Grafomotorický vývoj neprobíhá rovnoměrně a odchylky jsou zapříči-

něny individuálními rozdíly, které jsou dány geneticky a biologicky, tj. 
žádné dvě děti se nevyvíjejí stejným tempem. Matějček (2005) uvádí, že 
pro dětský vývoj jsou typická střídání období rychlých pokroků a obdo-
bí stagnace. Při psaní je pak zapotřebí vykonávat účelné pohyby, které 
jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato 
koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a poz-
ději i psaní. Dítě předškolního věku dokáže uchopit psací/kreslicí náčiní 
a graficky ztvárňovat poznatky o světě. Kvalita grafického projevu se po-
stupně zdokonaluje, ruka se uvolňuje. Dítě se postupně učí koncentrovat, 
aby dokázalo uskutečnit své záměry. Grafomotorika limituje technickou 
kvalitu projevu dítěte, vyvíjí se individuálně, avšak fyziologicky daným 
postupem. Proto se u dětí stejného věku objevují přibližně stejné znaky 
kresby, někdy s individuálními zvláštnostmi, kdy vývoj probíhá rychleji, 
či pomaleji.

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný 
špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky. Úroveň 
grafomotorického vývoje pak můžeme také vypozorovat ze spontánní kres-
by (Bednářová, Šmardová, 2007).

První kresebné pokusy se začínají objevovat kolem prvního a druhého 
roku života. Pomocí bezobsažných čáranic se děti učí ovládat jednotlivé 
klouby a svalstvo ruky. Prvním kloubem, který děti ovládnou, je kloub 
ramenní a kyvadlový pohyb. Záznamem tohoto pohybu jsou dlouhé čáry 
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s ostrými obraty. Dítě nemá v tomto věku vyvinutou psychomotorickou 
inhibici, tj. pohybový útlum, to znamená, že nezvládá svůj projev v ohra-
ničeném daném formátu, kreslí i mimo něj (na stůl, po stěnách). Výtvarná 
experimentace ho fascinuje a přináší dobrodružství a radost ze stopy, kterou 
zanechává. Čáry se postupně zkracují v souvislosti s ovládnutím loketního 
kloubu. K největší změně dochází s ovládnutím zápěstí, kdy děti začnou 
opakovaným krouživým pohybem kreslit zamotaná klubíčka, sluníčka aj.

Looseová (2001), Pavelová (2005) zdůrazňují individuální vývoj dítěte 
ve velkém rozpětí a popisují stádia grafomotorického vývoje takto:

2 – 4 měsíce – náhodné uchopení předmětu,
4 – 6 měsíců – dlaňový úchop (uchopení oběma rukama),
11 – 13 měsíců – pinzetový (klíšťový) úchop, ukazováček je používán 
izolovaně s palcem,
16 – 18 měsíců – první (většinou náhodné) zkušenosti s kreslením – 
úchop dlaňový s palcem nahoře nebo dole. Sevřená ruka je většinou 
kolmo k podložce a pohyb vychází z lokte a ramene. Jde o úchop fyzio-
logický, při němž dítě neovládá jemnou motoriku prstů, jde o mechanický 
pohyb. S přibývajícími zkušenostmi přechází na úchop prstový.
18 – 24 měsíců – koordinované pohyby, první záměrné pokusy o zanechání 
výtvarné stopy, strukturalizace papíru, dítě začíná jíst lžící, listovat knihu,
2 – 3 roky – jemnější a koordinovanější pohyby při kreslení, intenziv-
nější čárání, objevují se hranaté i kulaté formy, pastelku dítě uchopuje 
do prstů, často se objevuje nesprávný hrstičkou úchop (tj. úchop čtyřmi 
prsty – palec, ukazováček, prostředníček a prsteníček),
2 – 4,5 roku – kontinuální pohyby, zlepšení plynulosti tahů, cvičení 
špetkového úchopu, často vznik nesprávných úchopů, které se fixují,
4,5 – 5 let – pravidelné pohyby při kreslení, tvarové variace, příčný 
úchop s nataženým ukazováčkem, kreslení izolovaných čar orientované 
určitým směrem, diferencovanější linie, pohyby se cíleně vrací k výcho-
zímu bodu. Charakteristická je kresba hlavonožce. Dítě spojí dva body 
čárou, umí nakreslit kříž, uchopit štětec. Vytváří se špetkový úchop, 
který je směrodatný pro psaní a je součástí školní zralosti dítěte. Měl by 
se objevit kolem pátého roku, aby se mohl začít fixovat. Účastní se ho 
tři prsty – palec a ukazováček jsou bříšky prstů proti sobě, prostředníček 
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hranou bříška podpírá psací náčiní zespodu. Prsteníček a malíček jsou 
přitisknuté k prostředníčku, dlaň zůstává volná. Tento úchop je nejpřiro-
zenější, všechny ostatní úchopy znesnadňují grafický projev.
5 – 6 let – špetkový úchop je fixovaný, kresba panáka s detaily, po šestém 
roce zobrazení postavy se všemi náležitostmi a vztahující se k pohlaví 
a charakteristice kresby, písmo se zmenšuje.

Základní pohyby při kreslení a psaní vycházejí z hrubé motoriky, tj. 
z pohybu velkých kloubů. Pokud se dítěti kreslení nedaří, je hrubá motorika 
první oblastí, na kterou bychom se měli individuálně zaměřit. Aby se jem-
ná motorika rychleji rozvíjela, poskytujeme dětem dostatek příležitostí 
k různým pracovním činnostem (navlékání korálků, skládačky, puzzle) 
a výtvarným činnostem (především malba prsty, kresba alternativními 
pomůckami, práce s materiálem). Dítě musíme povzbuzovat, oceňovat 
i dílčí úspěchy, a to zvláště u dětí, u nichž se grafomotorické zkušenosti 
nerozvíjejí (Bednářová, 2006).

Grafomotorické poruchy je zapotřebí rozpoznat včas již v předškolním 
věku a vyhnout se tím pozdějším potížím. Úchop tužky je v předškolním 
vzdělání stále diskutabilní. Pro výtvarné činnosti můžeme využít různé 
úchopy, protože samotný materiál je různorodý. Pro počáteční psaní využí-
váme špetkový úchop, který je pro dítě nejpřirozenější, a ten také cvičíme. 
Pro lepší pochopení problematiky úchopu tužky je zapotřebí zmínit také 
ty úchopy, které jsou nesprávné:
• špetkový úchop se silným přítlakem na psací náčiní (prsty jsou sevřené, 

v napětí a omezeny v pohybu),
• špetkový úchop se sevřenými prsty v dlani (správně vytvořená špetka, 

malíček a prsteníček jsou sevřené v dlani),
• hrstičkou úchop (úchop čtyřmi prsty – palec, ukazováček, prostředníček, 

prsteníček),
• úchop s vysoko položeným ukazováčkem (prsty vytvářejí tlak, ukazová-

ček se prohýbá a je v nesprávném položení, ruka je v napětí, bolí, snižuje 
se rychlost a kvalita),

• úchop s palcem přes psací náčiní (palec a prostředníček na správném 
místě, palec není proti ukazováčku, ale vysunutý přes psací náčiní, vzniká 
drápovitý úchop, znemožňuje při psaní pohyb zápěstím),
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• klarinetový úchop (bříška prstů se opírají o tužku, palec je v opozici),
• cigaretový úchop (tužka leží mezi ukazováčkem prostředníčkem, palec 

na tužce nebo přes tužku).
Úchop nemusí být jediným problémem při psaní. Na psaní se podle 

mnohých studií podílí až pět set svalů.

Optimální (správná) poloha těla při psaní
Poloha těla při psaní ovlivňuje pohyblivost jednotlivých kloubů paže 

a jejich vzájemné propojení. Při sezení by měla být chodidla opřená o zem 
nebo podložku, aby byla zajištěna stabilita. Výška pracovní desky by měla 
dítěti dosahovat asi do půlky hrudníku, tělo mírně nakloněné dopředu, ale 
nemělo by se o desku opírat, je rovnoběžně s hranou stolu. Jedna ruka drží 
tužku, druhá je volně položená na stole rovnoběžně s tělem a hranou stolu 
a přidržuje papír. Dítě by mělo mít ramena ve stejné výšce, hlavu mírně 
skloněnou v ose páteře, oči ve vzdálenosti od papíru asi 25–30 cm.

Optimální (správná) výška držení psacího náčiní
Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. Pokud dítě drží 

tužku níže, pohyb prstů je omezen, prsty se nemůžou pohybovat a vzniká 
v nich napětí. Při vysokém úchopu je tužka špatně ovladatelná. Problém 
s výškou úchopu může vyřešit jednoduchá pomůcka – navléknout slabou 
gumičku do správné výšky na tužku.

Pozn. autorky:
Špetkový úchop tužky bývá často „noční můrou“ učitelů MŠ. Je logické, 

že ve snaze připravit dítě předškolního věku na zápis a školní nároky, se 
mohou učitelé snadno uchýlit k dennímu drilu nácviku správného držení. 
Drilová metoda bezesporu pomáhá k zautomatizování pohybu a činností 
i k následné fixaci pohybu, ale nadmíra stereotypních úkonů může směřo-
vat k omezení tvořivosti dětí a strachu. Nezaměňujme proto dvě rozdílné 
činnosti:
•  výtvarnou činnost (např. kreslení/malování, při níž je možno využívat 

alternativních pomůcek a při jejich používání není nutné bazírovat 
na špetkovém úchopu), cílem je zvýšit obratnost dětí a cvičit svaly 
ruky,
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•  počáteční psaní (grafomotorická cvičení se provádějí v pozici správ-
ného sedu, tj. na celé ploše sedačky, s oporou plosek nohou, s opřením 
obou loktů, vzdálenost očí od papíru 25–30 cm, podložka hladká, světlo 
dopadá tak, aby nestínilo na psací plochu, tj. u praváků zleva, u leváků 
zprava, intenzita osvětlení úměrná, aby nepoškozovala zrak, natočení 
papíru u praváků doleva, u leváků doprava či rovně).

Obrázek 64 – Počáteční psaní – natočení papíru. 
Zdroj: archiv autorky.  

Dítě ve věku 1,5 – 3 let při kresbě neudrží tužku ve špetkovém úchopu, 
úchop je dlaňový, protože nemá dostatečně vyvinuty svaly ruky. Proto vy-
trvale posilujme svalstvo dlaně a prsty (např. prstovou malbou, pracovní 
činností – navlékáním korálků, trháním, mačkáním papírů aj.). Teprve 
posílené svaly ruky dovolují vytvořit předpoklady pro počáteční psaní 
a správný úchop fixovat mezi 4. a 6. rokem. Při kreslení a malování využí-
vejme dostatek netradičních způsobů tvorby, pomůcek a materiálů (kresba 
klacíkem, rákosem, malba kartáčkem, stěrkou, houbičkou, gestickou tvor-
bu a techniku drippingu, empaketáže aj.). Odstraníme tak strach i obavu 
z nesprávného držení tužky, posílíme chuť tvořit a obratnost dětí. Pro volné 
čárání využijme raději olejové pastely (zn. Gioconda), voskovky, které jsou 
kratší a dovolují svůj osobitý způsob držení. Volba výtvarných materiálů, 
pomůcek i námětů vyžaduje individualizovaný přístup učitele, který si 
uvědomuje, že vývoj dítěte probíhá ve vývojových „skocích“ a že další 
zvláštnosti kresby mohou být dány specifickými fyzickými i psychickými 
předpoklady.
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Při potížích s úchopem a pro  rozvoj správného držení psacích po-
třeb v počátečním psaní se využívají různé kompenzační pomůcky. 
Trojhranný program obsahuje psací potřeby s přesným ergonomickým 
tvarem, které usnadňují nácvik a rozvoj grafomotoriky. Jedná se o moli-
tanové či plastové nástavce pro žáky s těžšími úchopovými vadami, pera 
s ergonomicky tvarovým úchopem, psací potřeby pro děti levoruké, dále 
pak trojhranné nástavce z plastu nebo dřeva na tužky a různé držáky 
na psací potřeby. Zvláště pak u spastiků jsou v hojné míře využívány 
protismykové podložky, různé fólie, těžítka na zatížení papíru a sešitů 
a speciální psací deska s magnetickým pravítkem, která usnadňuje při-
držení sešitu nebo papíru. 
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Obr. 64 Kreslicí kulička (Zdroj: SES Creative)

Na základě pilotážního ověření některých grafomotorických postupů s dětmi předškolního 

věku a na základě názorů učitelů MŠ, které zazněly na diskuzních platformách, jsme dospěli i

Obrázek 65 – Kreslicí kulička. Zdroj: SES Creative, 
dostupné z: https://products.ses-creative.com/en/ses-
-my-first-colorball.

Na základě pilotážního ověření některých grafomotorických postupů 
s dětmi předškolního věku a na základě názorů učitelů MŠ, které zazněly 
na diskuzních platformách, jsme dospěli i s podporou odborné literatury 
k souhrnu projevů, které by rodiče i učitele mohly včas upozornit na po-
třebu dítěti pomoci. Jde o:
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• nerovnoměrný a opožděný vývoj (dítě se nachází na nižší úrovni vývoje 
grafomotoriky, málo a nerado kreslí a jeho grafický projev odpovídá 
projevům mladšího dítěte),

• poruchy pozornosti (dítě se obtížně soustředí, odbíhá od činnosti, mění 
způsoby polohy těla při kreslení/psaní),

• logopedické problémy (často se zrcadlí v grafomotorickém vývoji, 
motorika artikulačních orgánů a motorika ruky jsou navzájem spojené, 
vyvíjejí se společně jako psychika a nervový systém),

• orientace v prostoru (dítě se neumí v prostoru orientovat – vlevo, vpra-
vo, nahoře, dole),

• zkřížená lateralita (nemá-li dítě souhlasnou lateralitu pravá ruka a pravé 
oko, levá ruka a levé oko, mohou se objevit se vstupem do školy různé 
problémy),

• nevyhraněnost dominance ruky,
• leváctví,
• nezájem o kreslení.

Uvolňovací a grafomotorické cviky
Uvolněná ruka se velkou měrou podepisuje nejen na grafickém výkonu 

dítěte, ale také na chuti kreslit a tvořit. Pokud dítě při kresbě vyvíjí přílišný 
tlak psacího náčiní na podložku, výsledkem je unavená a bolestivá ruka. To 
vede často ke ztrátě motivace a nechuti vyhledávat grafické činnosti. Dítě 
by mělo kreslení vnímat ideálně jako hru. Na uvolnění má vliv také celková 
koordinace pohybů, zapojení ramenního (později loketního a zápěstního) 
kloubu a svalstva. Při psaní přispívá k uvolnění rytmizace pohybů, kdy kres-
bu doprovázíme instrumentálním doprovodem, písničkami či rytmickými 
říkankami. Začínáme pohybem vestoje vycházejícím z ramenního kloubu 
na velkou svislou plochu papíru před tělem dítěte. Při prvních nácvicích je 
vhodné používat tabule a křídy a postupovat od velkých formátů papíru (A1, 
A2, A3). Až po zvládnutí cviků celou paží a posléze prstem, zaznamenáme 
pohyb na papír. Uvolňovací grafomotorické cviky řadíme do tří skupin podle 
obtížnosti. První skupina uvolňovacích cviků obsahuje nejméně náročné 
prvky. Jde o tzv. závodní dráhy, kdy dítě v prostoru mezi dvěma liniemi 
udržuje směr a rychlost. Dítě se snaží o plynulý, nepřerušovaný tah tužky. 
Tato skupina grafomotorických cviků vede ke zmírnění tlaku na podložku.  



176

Druhá skupina staví na cvicích obtahovacích, jednotažných, které jsou řa-
zené podle obtížnosti. Využíváme kreslení kruhů a oválů. Třetí skupina 
předpokládá zručnost a zvládnutí grafomotorických prvků. Z těchto prvků 
se skládá písmo, proto již neslouží plně jako cviky uvolňovací, protože 
jde o koordinované pohyby. Na uvolňovací cviky pro mateřské a speciální 
školy se zaměřuje publikace Šimonovy pracovní listy 3 (Mlčochová, 2015).

Znalost sledu vývoje grafických prvků je předpokladem k tomu, abychom 
byli schopni dítěti, v případě nerovnoměrného zrání v oblasti grafomotori-
ky, pomoci. K tomu se nám nabízí několik desítek pracovních listů a publi-
kací. Při jejich výběru je nutné nabídnout dítěti takové prvky, které budou 
citlivě podporovat jeho aktuální úroveň a posouvat jej v jeho vývojových 
možnostech dále. Pokud zvolíme náročnost nepřiměřeně vyšší, výsledek 
bude pravděpodobně opačný. Jestliže dítěti dopřejeme dostatečnou dobu 
na zautomatizování a zacvičení prvků základních, vývojově nižších, jeho 
chuť ke zvládání obtížnějších prvků bude mnohem vyšší. Je nesmyslné 
nacvičovat s dítětem, které nezvládlo některý ze základních prvků, grafo-
motorický cvik vyššího řádu.

Obrázek 66 – Grafomotorická cvičení a pracovní činnost,
MŠ Čtyřlístek Mnich, pilotáž
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Pro přehled uveďme několik uvolňovacích grafomotorických cviků, které 
je možné s dětmi procvičovat:

• volné čáraní všemi směry – děti provádí volné tahy tužkou/pastelkou, 
kreslí všemi směry, čára by neměla být přerušovaná, ale svižná, rytmická, 
děti by měly využít celý formát papíru,

• kružnice kolem středu – děti krouží tužkou kolem jednoho předmětu 
oběma směry, následuje kroužení kolem dvou předmětů, závěrem mohou 
děti provádět cvik bez středové opory,

• ovály kolem středu – úkolem tohoto cviku je, aby děti rozlišily oválný 
tvar od kruhového, ovál procvičujeme stejně jako předchozí cvik,

Obrázek 67 – Grafomotorická cvičení a pracovní činnost,
MŠ Čtyřlístek Mnich, pilotáž
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Obtáhni prstem, tužkou míčky. Rozvesel bílé míčky a vybarvi je.

• horní oblouk – děti nejdříve pohybují rukou zleva doprava a zpět, zkouší 
napsat velký oblouk, poté malé, k sobě připojené obloučky,

• dolní oblouk – děti začínají od velkého oblouku zleva doprava a zpět, 
zkouší psát malé, k sobě připojené obloučky, cvik se procvičuje na ne-
omezené ploše papíru, později na ohraničené ploše,

• dotyky hrotem tužky – děti si nejdříve cvik procvičují na velkém for-
mátu papíru (A1, A2), později na menší ohraničené ploše,

• vodorovné čáry – děti si nejdříve procvičují neomezeně dlouhou čáru 
zleva doprava, později stanovíme cíl,

Byl jeden míč, 

v tom míči klíč,

v tom klíči dírka, 

v té dírce sirka,

v té sirce plamen,

skočil do kamen.

V. Nezval
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 svislé čáry shora dolů – děti nacvičují čáry nejdříve neomezeně, později stanovíme 
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 svislé čáry shora dolů – děti nacvičují čáry nejdříve neomezeně, později stanovíme 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

   

 

Obrázek 68 – Grafomotorické cvičení – vodorovné čáry.  Zdroj: archiv autorky.
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• svislé čáry shora dolů – děti nacvičují čáry nejdříve neomezeně, později 
stanovíme cíl, 

171 
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Obtáhni kapičkám jejich cestu do vody, z mraku prší…

Obrázek 69 – Grafomotorické cvičení – svislé čáry.  Zdroj: archiv autorky.

• svislé čáry zdola nahoru – postupujeme stejně jako u předchozí řady,
• svislé čáry přerušované – u této metodické řady dbáme, aby děti psaly 

stejně dlouhé přerušované čáry a aby byly ve stejném sklonu,
• šikmé čáry shora dolů – děti píší nejdříve z levého horního okraje, po-

tom z pravého horního okraje, tj. začínají nejdříve z rohů papíru, později 
určíme dráhu,

• šikmé čáry shora dolů – začínáme nácvikem z levého dolního okraje, 
potom z pravého dolního okraje, tj. děti začínají psát z rohů papíru, 
potom je cíl předkreslen,

• šikmé čáry přerušované – dbáme na to, aby děti psaly stejně dlouhé 
přerušované čáry, nejdříve zkoušíme psát z levého sklonu a následovně 
z pravého,

• přímé čáry různým směrem – nacvičujeme přímé čáry různým směrem 
od určeného bodu (obrázku), potom čáry vedeme k pevnému bodu,
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• dolní klička – začínáme volně v neomezeném prostoru, následuje ohra-
ničený prostor, do kterého děti dolní kličku vepisují,

• horní klička – začínáme v neomezeném prostoru a potom přejdeme 
k ohraničenému prostoru,

• spirála – začínáme z určeného bodu, který je nakreslen v levém rohu pa-
píru, a cvik směřujeme dovnitř spirály, pak zopakujeme z pravého rohu 
papíru, u spirál od středu ven dětem nakreslíme začáteční bod do středu 
papíru, zkoušíme psát na levou stranu a potom na stranu pravou,

• vlnovky – nejdříve poskytneme dětem neomezený prostor na papíře, 
potom zkusíme vlnovku přerušit a znovu navázat,

• horní zátrh – děti mají stanovený cíl cesty, pokud se cvik nebude dařit, 
můžeme ho zpočátku předkreslit,

• dolní zátrh – postupujeme stejně jak u předchozího cviku.

Diagnostika grafomotoriky a kresby
Diagnostika grafomotoriky je v úzkém vztahu ke zralosti senzomotoric-

kých funkcí a je důležitá z hlediska školní zralosti a specifických poruch 
učení. Při zjišťování úrovně grafomotoriky se zaměřujeme na:

• kvalitu úchopů a držení psacího nástroje,
• manipulaci s kresebným nástrojem,
• pohyb prstů a ruky,
• uvolnění ruky a plynulost pohybů při kreslení nebo psaní,
• sklon čar při kreslení či psaní,
• schopnost dotahovat kresbu k základní obrysové linii,
• zaplnění plochy papíru,
• správné sezení.
Grafomotorický projev a kresba dítěte se rozvíjí úměrně možnostem 

dítěte. Abychom mohli využít kresbu pro účely diagnostiky, musíme mít 
přehled o jejím vývoji a zvláštnostech. Základní etapu ve vývoji dětského 
výtvarného projevu tvoří bezobsažné čáranice. K těmto prvním grafo-
motorickým projevům dochází většinou v období mezi 1. a 2. rokem. Jde 
o náhodné uchopení kresebného nástroje a různorodou manipulaci, kdy si 
dítě všímá, že jeho pohyb zanechává stopy. Období volného čárání (dva až 
dva a půl roku) se postupně proměňuje v období náhodných zdarů, při 
němž dítě čárá a pak přiřazuje k čáranicím obsah. Období bývá provázeno 
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výtvarným vyprávěním. Dítě převypráví příběhy, které se v kresbě ode-
hrávají, nepřistupuje ale ke kresbě s obsahovým záměrem, obsah teprve 
hledá. Nejde tedy o obsahovou kresbu. 

Znaková obsahová kresba, tedy záměr nakreslit objekty, lidi, zví-
řata, se objevuje kolem 3. roku, podle některých zdrojů kolem 4. až 6. 
roku. Jde o období obsahové kresby, tj. zlatý věk „dětského naivního 
realismu“. Dítě kreslí ne to, co vidí, ale co o věci ví. Proto je důležité 
mu poskytnout dostatek vjemů (jablíčko si prohlédnout, osahat, přivonět 
k němu, ochutnat), vést s dětmi rozhovor na dané téma, vzpomenout si 
na zážitky spojené s předmětem, zvířetem, člověkem, které chceme ztvár-
nit. Proto smyslová i sociální zkušenost jsou důležitými zdroji a ukazateli 
dětské tvorby. Kolem 3. roku se začíná objevovat i první kresba lidské 
postavy – tzv. hlavonožec.

Obrázek 70 – Volné  čárání – období náhodných zdarů, dívka, věk 2,5 roku. 
Zdroj: archiv autorky.
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Mezi charakteristické vývojové znaky dětské kresby 
v tomto věku patří

• deformace tvarová a proporční,
• automatismus,
• transparentnost,
• antropomorfismus – personifikace,
• grafické spojení časových rovin,
• R princip (pravoúhlost),
• perspektiva obrácená, rotační, ptačí, pásová,
• vícepohledovost,
• psychogenní pojetí,
• difúzní kresba.

V tomto období dítě začíná uzavírat kruhový tah, kreslí ovály, začíná ob-
jevovat pravé úhly, postupně kreslí svislé a vodorovné čáry. Grafomotorický 
projev již nevychází z ramenního kloubu, ale účastní se na něm i ostatní 
klouby a svaly ruky.

Náměty dětských prací bývají lidé, zvířata, rostliny. Podle Vágnerové 
(2001) je možno dětskou kresbu využít diagnosticky následujícím způso-
bem takto:
• kresba jako orientační informace o celkové vývojové úrovni (výkon 

v kresbě je nutno posuzovat v souvislosti s výsledky dosaženými v in-
teligenčních testech), kresba jako nástroj zjištění úrovně senzomotoric-
kých dovedností,

• kresba jako informační zdroj o způsobu citového prožívání,
• kresba ozřejmující určité specifické vztahy a postoje dítěte.

Při zjišťování školní zralosti lze využít kresbu lidské postavy. Diagnostika 
vychází z předpokladu, že čím více je dítě zralejší, tím více obsahuje 
kresba informací a detailů. Hodnocení obsahové i formální stránky kres-
by má vývojovou i diferenciální diagnostickou hodnotu. Kresebné testy 
jsou v oblasti klinické psychologie velmi oblíbené a široce využívané. 
V roce 1962 byl vytvořen Goodenoughovou Test kresby lidské postavy. 
Při konstrukci testu autorka vycházela z předpokladu, že se dětská kresba 
vyvíjí, že v průběhu vývoje přibývá detailů a zvyšuje se správnost prove-
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dení. Kresebný vývoj odráží úroveň specifických dílčích funkcí i úroveň 
mentálního rozvoje dítěte. Test byl v roce 1982 upraven a standardizován 
pro českou populaci Šturmou a Vágnerovou. Pomocí testu lze hodnotit:

• vývoj percepce,
• senzomotorické koordinace,
• jemné motoriky,
• orientačně i úroveň mentálního vývoje.
Kresba postavy je hodnocena ze dvou hledisek, obsahového a formální-

ho, kdy obsahový skór zachycuje kvalitu a počet detailů kresby a formální 
skór je zaměřen na zpracování tématu (Říčan, Krejčířová, 1997). 

Dalším testem, který se využívá v rámci diagnostiky, je Test obkreslování 
(Matějček, Vágnerová 1987). Dítě obkresluje podle předloh geometrické 
tvary. Tato schopnost nápodoby je závislá na zralosti nervového systé-
mu a na dosavadních zkušenostech dítěte. Vývoj kresebné nápodoby je 

Obrázek 71 – Antropomorfismus – polidšťování, dívka, 5 let.  Zdroj: archiv autorky.
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podmíněn rozvojem motoriky, zrakové percepce a také senzomotorické 
koordinace. K podobným účelům také slouží tvarová škála, která hodnotí 
tytéž funkce jako test obkreslování, ale používá zcela odlišných předloh.

Kresba rodiny je projektivní metodou, která pomáhá v orientaci v oblas-
ti citového prožívání, vztahů a postojů dítěte k jednotlivým členům rodiny. 
Sledujeme celkové pojetí rodiny, realistické zobrazení rodiny a způsob 
ztvárnění jednotlivých postav. Kresbu začarované rodiny, kdy kouzelník 
proměnil na okamžik jednotlivé členy rodiny do zvířat, která je nejlépe 
vystihují, můžeme hodnotit podle:

• psychických vlastností a projevů chování (maminka je pilná jako včel-
ka),

• vnějších, viditelných znaků (tatínek je mohutný jako slon),
• vztahem dotyčného člověka k dítěti (maminka mě ochraňuje, proto 

je kvočna).
Po nakreslení obrázku je potřeba s dítětem vést rozhovor a využívat třetí 

osoby jednotného čísla (co dělá zvíře, jaké je…). Vždy je nutné získané 

Obrázek 72 – Panák – dívka, 4 roky. 
Zdroj: archiv autorky.
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informace dát do vzájemných souvislostí s ostatními poznatky o dítěti. 
Metoda se využívá v klinické a poradenské praxi a je třeba při ní velké 
opatrnosti. Téma rodiny je citlivé a i ve figurální podobě má rovněž vypoví-
dající funkci. Učitel MŠ může na základě metodických znalostí vývojových 
zvláštností dětského výtvarného projevu zachytit první kresebné příznaky 
„budoucích možných problémů“ dítěte, ale k diagnostice si přizve vždy 
odborníka, tj. arteterapeuta nebo psychologa.

S grafomotorickými dovednostmi souvisí i hodnocení laterality dítěte, 
zejména v období před nástupem do školy. Test laterality obsahuje dvanáct 
zkoušek pro ruce, čtyři pro nohy a dvě pro oči. Zkřížená lateralita, nevyhra-
něná lateralita rukou nebo očí jsou často spojeny s drobnějšími poruchami 
senzomotorických dovedností a menší zručností, což může vést k obtížím 
při psaní, čtení či kreslení (Říčan, Krejčířová, 1997). Rozvoj grafomotoriky 

Obrázek 73 – Kresba figurální rodiny – dívka, 6 let. Zdroj: Grafický typ – archiv autorky – 
postavy mají všechny náležitosti včetně krku a detailů (zleva doprava: holčička, maminka, 
tatínek, babička, děda – umístění podle vazeb, dítě je „chráněno“ v levé části obrázku, 
má oporu v rodině, rodiče i prarodiče tvoří pár a jsou optimálně vedle sebe, děda vede 
celou skupinu).
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bývá součástí různých stimulačních programů, které jsou určeny pro děti 
předškolního věku nebo s odkladem školní docházky. Využívá se například 
Metoda dobrého startu, která se realizuje v mateřských školách, pedagogic-
ko-psychologických poradnách, speciálně-pedagogických centrech apod. 
(Přinosilová, 2007).

Odborné publikace a rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku
Pro dokonalejší orientaci v grafomotorice jmenujme ještě několik od-
borných publikací, které rozšíří pohled na tuto problematiku a pomohou 
učitelům MŠ k inspiraci a ke grafomotorické experimentaci.

Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní (Svobodová. 2001) 
je zaměřena na rozvoj grafomotoriky před výukou psaní písmen. Autorka 
svou koncepci rozdělila do několika oblastí. Základem je ohleduplný a indi-
viduální přístup k dítěti, jeho naladění a zjištění jeho potřeb. Činnosti jsou 
podpůrné, nikoliv nápravné. Do činností je zapotřebí zapojovat co nejvíce 
smyslů a rytmus. Rytmizace má podpůrnou a relaxační funkci, zlepšuje 
plynulost a koordinaci pohybů i řeči. Rytmické nástroje (Orffovy nebo 
improvizované) i variace her na tělo (tleskání, pleskání, dupání) významně 
napomáhají grafomotorickému výcviku. Říkadla mají svůj osobitý rytmus 
a podporují pohybovou i tvůrčí aktivitu dětí. Jejich pomocí také děti pro-
nikají do struktury a tajemství řeči.

Pro úspěšný grafomotorický výcvik i počáteční psaní nelze opomenout 
součinnost rodičů se školou, volbu metod individividualizovaného přístupu, 
vhodných učebních pomůcek a vytváření podnětného edukačního prostředí 
pro konkrétní dítě. Mnoho autorů se v souvislosti s grafomotorickým vý-
vojem odvolává na Metodu dobrého startu, která spojuje grafomotorický 
výcvik, tedy pohyb ruky i těla, s koordinací oka, slova v rytmu písničky, 
říkadla. Také střídání psacích ploch i náčiní jsou důležitou podmínkou 
grafomotorického výcviku dětí, postupujeme od velkých formátů (A1, A2) 
k malým (A4), od známého k neznámému, od lehčí formy ke složitější.

Inspirativní didaktickou pomůckou se pro učitele může stát publika-
ce Grafomotorika pro děti předškolního věku (Looseová, Piekertová, 
Dienerová, 2011), která v teoretické části analyzuje psychomotorický vý-
voj dítěte, praktickou část opírá o příběhy Franty Nosáče a jeho přátel. 
Součástí jsou průpravná cvičení s využitím přírodních a dalších dostupných 
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materiálů, která rozvíjejí nejen hrubou a jemnou motoriku, vizuomotori-
ku, ale i vestibulární a taktilně-kinetické vnímání. Metodickou příručku 
doplňují grafomotorické listy, kde si děti procvičují prvky psaní a spojují 
různé prvky písmen. Kniha je zaměřena na prevenci vzniku různých poruch 
psaní, každodenní procvičování psaní, je doplněna popisem metodických 
postupů při existujících poruchách motoriky. Jde o podpůrnou koncepci, 
která je určena dětem s grafomotorickými nedostatky i dětem bez těchto 
nápadností, je založena na hře a nevyvolává strach a obavy. Autorky také 
zdůrazňují důležitost spolupráce rodiny a vytváření příznivé atmosféry, 
která je založena na radosti z tvůrčí výtvarné činnosti i psaní. Rozvoj 
grafomotoriky spojují s Metodou dobrého startu.

Metoda dobrého startu je syntézou cvičení a postupů zaměřených 
na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utváření sociálních vztahů. 
Přispívá k lateralizaci vnímání tělesného schématu a k pravolevé orien-
taci na vlastním těle i v prostoru. Její vývoj, experimentální ověřování 
a aplikace probíhají v řadě evropských států více než padesát let. Vznikla 
jako metoda zaměřená na reedukaci psychomotoriky. Základy této metody 
položila francouzská fyzioterapeutka Theá Bugnet v letech 1945 – 1950. 
Zpočátku byla využívána v reedukaci motorických obtíží, později ji autorka 
přizpůsobila k rehabilitaci psychomotorických vývojových poruch u dětí. 
Snažila se během hry u dětí navodit základní pohyby potřebné pro psaní. 
Z francouzského originálu ji přeložila a upravila Marta Bogdanowicz. 
Autorka ve srovnání s originálem změnila strukturu zaměstnání, formu 
a uspořádání cvičení. Nově byly sestaveny grafické vzory. Metoda dob-
rého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky. Tento termín znamená 
spojení motoriky s procesy poznávání a sférou emocionálně motivační, 
přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou 
úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně 
se rozvíjející funkce (Bogdanowicz, Swierkoszová, 1998).

Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky v součin-
nosti se sférou emociálně motivační a sociální. Osvědčila se jako vstupní 
etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské 
školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ. Je vhodná před zahájením výuky 
čtení, psaní a počtů. Splňuje nároky na práci s dětmi ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch 
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učení, specifických poruch chování nebo mentální retardace, a to jak 
v rámci jejich integrace, tak ve speciálních třídách. MDS reaguje na po-
žadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Individualizované přístupy a metodické rady pro rozvoj jemné motoriky 
najdeme také v publikacích Bednářové Mezi námi pastelkami (2018), Co 
si tužky povídaly (2018), Mezi námi předškoláky (2011), Brzy budu psát 
(2015). Publikace Na návštěvě u malíře (2006) obsahuje také metodický 
návod pro dospělé, který upozorňuje na možná úskalí při nácviku jed-
notlivých prvků a pomáhá překonávat obtíže. Tyto metodické materiály 
přinášejí podněty k získání dovedností, procvičování a fixaci.

Rozvojem grafomotoriky se zabývá také Heyrovská, jejímž cílem je 
podpora nápravy grafomotorických potíží u dětí předškolního věku. Snaží 
se naučit děti vnímat a ovládat své tělo, uvolňovat svalové skupiny, které se 
účastní procesu psaní. Pozornost věnuje zrakovému a sluchovému vnímání, 
slovnímu projevu a posiluje vazbu rodič a dítě.

Inspirací pro učitele MŠ mohou být rovněž výtvarné lekce s grafomoto-
rickým obsahem, které najdeme v publikaci Bečvářové Výtvarná dramatika 
v pedagogické praxi (2015).

Metodické publikace však nejsou účinné bez vhodně a reálně využitých 
metod a individualizovaného přístupu učitele, který respektuje specifické 
zvláštnosti dítěte a vnáší do každodenního vzdělávání v mateřské škole 
radostnou tvůrčí atmosféru. 
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PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž
Kresebné mozaiky
Autor: Ivana Bečvářová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností 

v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace pohybu,  
koordinace ruky a oka).

• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 
sebevyjádření).

Využitá vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, 

lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů 
těla na místě).

• Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování  
a pojmenovávání jejich vlastností.

• Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty.

Očekávané výstupy:
• Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, 

běžné způsoby pohybu v různém prostředí.
• Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb 

s rytmem a hudbou.
• Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku  

(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami,  
s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým  
a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami,  
papírem, apod.).

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.
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Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Moment překvapení – pozorování barev a tvarů podzimu (z okna, na te-

rase, na zahradě – podle prostorových dispozic třídy, popř. vzpomínka 
na podzimní procházku).

• Brainstorming na téma „Podzim“ – hledání slovních asociací, slov 
a slovních spojení k tématu.

• Pohybová hra „Na procházce“ – střídání chůze, běhu se změnami směru 
podle rytmu, využití narativní pantomimy podle tvořivosti učitele, vy-
tváření živých obrazů na téma „Podzim“.

Hlavní část
Grafomotorické cvičení – prstem/pastelkou/voskovým pastelem v ruce, 

ve stoje, kreslíme imaginárně ve vzduchu. Motivace – „Hledáme cesty 
k podzimu“ – chodíme rovně, do kruhu, spirály, rychle, pomalu, utíká-
me, otáčíme se, skáčeme… ruka individuálně kopíruje pohyb. Postupně 
z imaginární podoby přecházíme k reálné kresbě podle hudby na balicí 
velkoformátový papír (pohyb vychází zpočátku z ramene, postupně pře-
chází k lokti a zápěstí).

Výtvarná hra – volné čárání podle hudby Čtvero ročních období – 
individuální nebo skupinová práce – individualizace (práce podle svých 
možností a ve svém tempu).

Variace
• Hledání zajímavých tvarů a jejich zvýrazněné obtahy.
• Hledání plošek v protnutých liniích a jejich barevné vykrývání kres-

Pomůcky:
Balicí papír hrubší struktury, pastelky, papírové kukátko, CD 
Čtvero ročních období.

Klíčová slova: čárání, kresba, mozaika
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bou – dekorativní kompozice „Barvy podzimu“ (variace na barvy jara, 
léta, zimy…).

• Využití papírových „kukátek“ ve tvaru podzimních motivů (jablíčko, 
hruška…) a jejich barevné zpracování (variace kukátka kytiček, sněho-
vých vloček, stromů…).

• Vytváření podzimních koberců v přírodě – prostorová práce.

Závěr
• Výtvarná výstava v podzimní přírodě – happening.
• Reflexe – pomocí podzimních plodů – děti si v kruhu vzájemně sdělují 

své pocity z tvorby, předávají podzimní artefakt hráči, který je potěšil.

Obrázek 75  – Kresebná mozaika 1.  Zdroj: archiv autorky.
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Obrázek 76 – Kresebná mozaika 2.  Zdroj: archiv autorky.

Obrázek 77  – Kresebná mozaika 3.  Zdroj: archiv autorky.



196

Obrázek 78 – Kresebná mozaika 4.  Zdroj: archiv autorky.
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PRAKTICKÁ LEKCE – pilotáž

Xerokopie – Cesty k jaru

Autor: Ivana Bečvářová

Čas výuky: 2 vyučovací hodiny

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV:
• Rozvoj tvořivosti.
• Zdokonalit dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky ruky 

(koordinace ruky a oka).

Vzdělávací nabídka podle RVP PV:
• Manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, nástroji 

a materiálem.
• Experimenty s materiálem a předměty.
• Výtvarné hry a etudy.

Očekávané výstupy:
• Zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály.
• Ovládat koordinaci ruky a oka.
• Zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby,  

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem,  
zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
nůžkami, papírem, apod.).

Cílová skupina:
Děti předškolního věku 5–6 let.

Pomůcky:
Kopírovací stroj, prádelní šňůra, papír bílý, papír barevný, pastelky, 
nůžky, lepidlo na papír.

Klíčová slova: kresba, grafomotorika
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Metodický postup:

Úvod (motivace)
• Rozhovor na téma Jarní příroda a její probouzení, barvy, počasí, na-

rození mláďat.
• Pohyb po prostoru – „Hledáme cesty k jaru“ – pohyb podle rytmu 

„po cestičkách“ vytvořených z prádelní šňůry, 
na signál změna směru – orientace v prostoru, rytmické cvičení.

• Hra v roli zvířátek – chůze po vymezených „cestách“ v roli zvířátek 
(pohyb uzpůsoben charakteristice zvířete) – cvičení hrubé motoriky, 
koordinace, orientace v prostoru, souhra těla a rytmu.

• Grafomotorické cvičení motivované jarním počasím –„déšť“ (vertikální 
pohyby rukou, prstů), „vítr“ (volný pohyb rukou vycházející z ramenního 
kloubu), „sluníčko“ (vzpažené ruce, prsty se chvějí), aprílové střídání 
počasí – střídání pohybů v daném pořadí a opakování činností.

Hlavní část
(Pokud dovolí materiální podmínky školy, můžeme s dětmi vytvářet xe-

rokopie na kopírovacím stroji, rovněž je možné si kopie předem připravit. 
Kopie prádelní šňůry, tj. cestiček k jaru. Lze vytvářet na bílý papír, efekt 
bude zajímavější na barevném či tónovaném papíře.)
• Kresba pastelkami – barevné vykrývání „cest k jaru“, tj. otisků prádelní 

šňůry – dekorativní barevná kompozice se smyslem pro detail.
• Práce s papírovým kukátkem (ve tvaru jarních motivů – např. motýl – 

viz obrázek 84), hledání a ohraničení zajímavých barevných kombinací.

Variace
• Vykreslováním „cest“, tj. kopie prádelní šňůry, vytváříme samotný obraz.
• Trhání barevně vykreslených xerokopií a vytváření koláže.
• Volné čárání na bílou plochu, vsazování xerokopie do kresby.
• Slepení dvou xerokopií na sebe a postupným strháváním horní vrstvy 

vytvoříme prostorový efekt (prvky dekoláže).
• Vystříhávání geometrických či nepravidelných tvarů z xerokopií, jejich 

sestavování v celek (koláž) a barevné vykrývání.
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Závěr
• Brainstorming – hledání názvů společného díla.
• Tvořivá hra – výtvarný artefakt může být motivací pro improvizaci, 

vymýšlení rytmické skladby, příběhu aj.
• Reflexe, diskuze.

Obrázek 80 – Vytrhávané jablíčko. 
Zdroj: archiv autorky.

Obrázek 81 – Strom. 
Zdroj: archiv autorky.

Obrázek 79 – Podzimní xerokopie. 
Zdroj: archiv autorky.
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Obrázek 82 – Jarní květina ve xerokopii.  Zdroj: archiv autorky.

Obrázek 83 – Kolik barev má červená – xerokopie.  Zdroj: archiv autorky.



201

Další praktická inspirace pro cvičení grafomotoriky
Grafomotorická řada

Rozvoji grafomotorických schopností se každá mateřská škola věnuje 
v průběhu celého školního roku. Podpůrné činnosti jsou zařazeny do škol-
ního vzdělávacího programu. Soubor grafomotorických cviků bývá sesta-
ven vždy od nejjednoduššího k složitějším tak, aby děti postupně získávaly 
správné návyky (uvolnění svalstva horní končetiny, držení a vedení tužky, 
orientace na ploše, zdokonalení zrakově-pohybové koordinace a harmo-
nizace pohybu).

Obrázek 84 – Kombinace volného čárání a xerokopie.  Zdroj: archiv autorky.
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Lekce grafomotoriky
• Úvod – vhodná motivace k danému grafomotorickému cviku a dále zařa-

zujeme cviky na rozvoj hrubé motoriky: běh volným prostorem, běh přes 
překážky, opičí dráha, chůze běžná, po špičkách, po patách, podle rytmu, 
poskoky, přeskoky, udržování rovnováhy – stoj na jedné i druhé noze, 
holubička, klek, plazení po břiše, předklony, úklony, kroužení rukou atd.

• Kruh – sed na koberci – hrou na tělo rytmizujeme říkadlo, slovo, slovní 
spojení k danému cviku z metodické řady.

• Na tabuli nebo na velkém formátu papíru je předem připravený tvar. 
Necháme jej vystavený tak, aby jej děti stále viděly. Pomocí nejrůz-
nějších pomůcek (drátky, stužky, provázky, špejle atd.) si s dětmi tvar 
společně sestavíme.

• Na svých místech si pak děti individuálně zkusí tvar sestavit samy (po-
mocí již uvedených pomůcek).

• Cvičení na rozvoj jemné motoriky: masáže pomocí drátěnek a masážních 
ježků, následují cviky na rozcvičení prstů: drápky kočičky – pokrčit 
prsty, vousky kočičky – roztáhnout prsty, věšáček – skrčit ukazováček, 
pojď sem – kývat ukazováčkem, nůžky – přiblížit a oddálit ukazováček 
a prostředníček, strouhání mrkvičky atd.

• Alternativní možnosti osvojování si grafomotorických dovedností – psaní 
prstem do písku či krupice, vymodelovat si tvar z hlíny, kresba mokrou 
houbou, pastelem, malba prstovou/temperovou barvou aj.

• Imaginární kresba prstem do vzduchu podle názorné ukázky učitele.
• Skupinová práce – první skupina opisuje tvar ve svislé ploše (tabuli), 

druhá skupina opisuje tvar na vodorovné ploše (podlaze), poté si pozice 
vymění – procvičení.

• Individuální psaní na základě připravených grafomotorických listů – opi-
sování tvaru, samostatná tvorba tvaru (cviku) na formát A3, poté zmen-
šení na formát A4. Všechny cviky jsou neustále doprovázeny říkadlem.
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Shrnutí

 
Grafomotorická cvičení jsou stěžejním metodickým základem kvalit-
ní kresby i počátečního psaní. Před každou výtvarnou činností bychom 
na ně neměli zapomínat. Upevňují svalstvo ruky a zvyšují obratnost. 
Proto jejich přípravě a motivaci musíme věnovat náležitou pozornost.

Volné čárání je alternativní kresebnou metodou, která dovoluje dětem 
posilovat svalstvo ruky, spontánně vést čáru různými směry, hledat 
ve spleti čar zajímavé tvary a barevně je vykrývat. Volné čárání je 
přirozenou činností pro děti již od dvou let. Podporuje rytmus ruky, 
dětskou přirozenost a radost z tvorby.

Obrázek 85 – Barevné světy – xerokopie. 
Zdroj: archiv autorky.
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ZÁVĚR

 
„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec 
být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost na mě nečekala na vrcholu 
hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“ 

Robert Fulghum

Myšlenka mateřských škol je stará asi dvě stě let. Původně to byly spíše 
„opatrovny“, jejichž hlavním úkolem byl dozor, zaopatření dětí a ochrana 
jejich zdraví. Současná mateřská škola je orientovaná především na dítě, 
jeho individuální potřeby, vzdělávací, citové i sociální. Také je více ote-
vřena rodinám a dává prostor alternativním směrům. Smyslem a cílem 
dnešních mateřských škol by neměla být pouze příprava dítěte na základní 
školu, ale měla by být místem, kde se dítě cítí dobře a kam se těší. Měla 
by být místem, kde je možná naposled v životě na všechno čas. Čas se 
zastavit, popovídat si, pohrát si, čas být spolu.

Mateřská škola budoucnosti by měla být i nadále místem pedagogic-
ké vřelosti, vstřícným a respektujícím prostředím společného vzdělávání 
a radostného soužití. Vypůjčíme si příměr Evy Opravilové (1992), která 
přirovnává mateřskou školu k rodinnému domu s útulnými zákoutími pro 
hru, odpočinek, práci i plnění povinností. Každé dítě by v něm mělo najít 
své místo, kam se rádo vrací a kam se může uchýlit s vědomím, že je 
nablízku dospělý, který umí pomoci a poradit. Budeme-li tuto myšlenku 
rozvíjet dále, uvědomíme si, že základy domu by měly být pevné a solid-
ní, jde o jistoty uspokojování základních potřeb jídla, spánku a bezpečí. 
Do přízemí domu jsou situovány výchovné cíle, které jsou uskutečňovány 
spontánně tvořivými herními aktivitami. První poschodí pak patří vzdě-
lávacím cílům, jejichž oporami jsou Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání a osobnost učitele, který jako rádce, pomocník, 
experimentátor a inspirátor dokáže diferencovat výuku podle potřeb dětí. 

Především učitelům mateřských škol, kteří chtějí takový dům stavět, je 
určena tato publikace.

PaedDr. Ivana Bečvářová
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Recenze metodiky pro učitele mateřských škol (1)

Kreativita v pedagogické praxi 
s ohledem na individualizaci ve výchovně vzdělávacím procesu

Je až překvapující, jak pedagogičtí odborníci hledající globální řešení 
metodických problémů se shodují, jak důležitá je kreativní pedagogická 
praxe. Což v profilu předškolního vzdělávání platí dvojnásobně. Jan Amos 
Komenský se ve Velké didaktice zmiňuje: „Nekvapit tedy s žádnou věcí 
v počátcích než pomalu, znenáhla povlovně, toliko ať dobře“ a „Všemu 
budiž vyučováno postupně: v jednom čase vždy dej jednomu“. Do třetice: 
„Při každé věci se máme držet tak dlouho, až bude pochopena.“

Předkládaná publikace Kreativita v pedagogické praxi s ohledem na in-
dividualizaci ve výchovně vzdělávacím procesu, jejímž cílem je zkvalitňo-
vání profesní kompetence pedagogů MŠ v oblasti individualizace výuky, 
která se bude realizovat pomocí alternativních zážitkových metod a bude 
respektovat specifika dítěte, na výše uvedené myšlenky plně odpovídá. 
Vedle základního metodického poučení obsahuje doporučená schémata 
praktických lekcí pro děti předškolního věku s akcentem na prostředky 
individualizace výuky. 

Záměrem nově vzniklé metodiky je pomoc pedagogům MŠ postihnout 
a naučit se prakticky využívat metody práce při vzrůstající potřebě in-
dividualizace výuky, která se stává v dnešní době nutnější a žádanější. 
Reaguje tak na změny ve společnosti, klima v rodině, kvalitativní a rychlé 
změny v oblasti vzdělávání a stoupající potřebu diferencovaných přístupů 
ve školní výuce. Na učitele jsou kladeny vyšší kreativní nároky a „pomy-
slná svoboda“ volby možných postupů a témat může vést k bezradnosti 
při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Publikace je velmi dobře strukturovaná. V úvodu je zařazeno vymezení 
pojmů „individualizace“, „individuální přístup“ v kontextu MŠ, prostředky 
individualizace v předškolním vzdělávání. Následují prostředky individu-
alizace ve výtvarné výchově. Využívání výtvarné hry, etud, výtvarného 
experimentu, který dovoluje individuální volnost a kreativitu při vyjádření 
vlastních pocitů a názorů. Přechází se dále k prostředkům individualizace 
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v hudební výchově. Přiblížení hudební hry jako zvukové, rytmické, hudeb-
ně-pohybově-poslechových a instrumentálních činností, hudební impro-
vizace, které dovolují spontánnost a podporují kreativitu dětí. Využívání 
dramatické hry. Modelové hry stavící na zážitku a umožňující se dítěti 
spontánně projevovat, vyjadřovat se, komunikovat – pohybová i verbální 
improvizace, hromadná improvizace, hra v situaci, hra v roli, narativní 
pantomima, dramatizace, rozhovor, monolog. Využívání her s polytechnic-
kým zaměřením směřujícím k upevnění pracovních dovedností na základě 
individuálních možností dětí. Využívání grafomotorických her a cvičení, 
které rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku ruky. Práce s individuálními 
potřebami dětí. Důležité je využívání besed, rozhovorů, diskuzí odborníků 
s učiteli MŠ, konfrontace názorů, která vyústí v metodická doporučení při 
práci s dětmi se specifickými poruchami.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že k recenzi předkládaná publikace 
má kromě specifického zaměření, vysokého odborného vkladu velké 
plus v modernosti pojetí, což zajistí dlouhodobější životnost i efektivní 
spolupráci se širokou pedagogickou veřejností.

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.
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Recenze metodiky pro učitele mateřských škol (2)

Kreativita v pedagogické praxi 
s ohledem na individualizaci ve výchovně vzdělávacím procesu

Hodnocení příspěvku: Metodika splňuje všechna kritéria k vydání.

Obsahová kritéria
• Text dostatečně vysvětluje danou problematiku a umožňuje pochopit 

motivaci autorů k jejímu řešení. Kvalita a množství údajů jsou dosta-
čující.

• Použité statistické zpracování dat je účelné a použité postupy jsou správ-
ně aplikovány.

• Interpretace výsledků odpovídá požadavkům kladeným na recenzované 
statě.

Formální kritéria
• Struktura rukopisu je v souladu s členěním standardních vědeckých statí.
• Rozsah grafického doprovodu (fotografie, tabulky, grafy atp.) je ade-

kvátní.
• Doporučuji k uveřejnění v předložené podobě bez připomínek.

Závěrečné hodnocení
Předkládaná publikace, jejímž cílem je zkvalitňování profesní kompe-

tence pedagogů MŠ v oblasti individualizace výuky, plně odpovídá zamýš-
lenému cíli s využitím alternativních zážitkových metod s respektováním 
specifických zvláštností osobnosti dítěte. Vedle základního metodického 
poučení obsahuje doporučená schémata praktických lekcí pro děti před-
školního věku s akcentem na prostředky individualizace edukačního pro-
cesu. Přidanou hodnotu odborné publikace spatřuji v aplikačně orientované 
metodice, která má pomoci učitelům MŠ využívat inovativní metody práce 
zaměřené na individualizaci výuky. 

Využívání výtvarné hry, etud, výtvarného experimentu, které dovoluje 
individuální volnost a kreativitu při vyjádření vlastních pocitů, přiblížení 
hudební hry jako zvukové, rytmické, hudebně-pohybově-poslechových 



a instrumentálních činností, hudební improvizace, implementace dramatic-
ké hry a modelových her do edukačního procesu, staví na zážitku a umož-
ňuje se dítěti projevit a vyjádřit spontánně, improvizovat.

doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D.
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