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Anotace  

Tématem bakalářské práce je využití dvou literárních textů zahrnující výchovně-

vzdělávací činnosti pro rozvoj dětí předškolního věku.  

Odborná práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje 

literární výchově v předškolním vzdělávání, projektu, vývojové psychologii, dramatické 

výchově a jejím metodám.  

Obsahem praktické části bakalářské práce je popis metodických listů, dále 

vyhodnocení projektů metodou strukturovaného rozhovoru a návrh úprav.  

Cílem bakalářské práce je vytvoření a zrealizování dvou týdenních programů, které 

budou následně ověřeny v praxi.  

Klíčová slova: literární výchova, projekt, předškolní vzdělávání, metodický list, mateřská 

škola, strukturovaný rozhovor 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

Annotation  

This bachelor’s thesis uses two literary texts and educational activities with the aim to 

develop preschool children’s literary skills.  

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to 

literary education in pre-schools, project teaching, developmental psychology and dramatic 

education and its methods. 

The content of the practical part of the bachelor thesis is the description of the worksheets 

created, as well as to the evaluation of projects using structured interviews, and it also 

suggests some changes.  

The aim of bachelor thesis is to create and pilot two weekly sessions on the topic "Literary 

Project", which will be verified in practice. 

 

Keywords: literary education, project, pre-school education, worksheet, kindergarten, 

structured interview 
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Úvod  

Téma bakalářské práce „Literární projekt“ jsem si vybrala proto, že pohádky jsou mi 

velmi blízké již od dětství. Známý spisovatel dětských knih Petr Horáček říká: „Každá chvíle 

s knížkou stojí za to.“ A to si myslím i já. V dnešní době lidé opouští od čtení knih a raději 

svým dětem pustí pohádky skrze technologie. Literární výchova se opomíjí a vytrácí se tak 

kouzlo čtení pohádek před spaním s rodičem.  

Pomocí tohoto projektu chci dětem přiblížit dvě známé pohádky, ve kterých si děti 

vyzkouší zábavné, prožitkové aktivity, které je seznámí s jejich poutavým dějem.   

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze čtyř 

kapitol. V teoretické části se vyskytují kapitoly týkající se literární výchovy a její propojeností 

s RVP PV, projektového vyučování, vývojové psychologie a dramatické výchovy.  

Cílem praktické části je vytvořit, zrealizovat a ověřit dva týdenní programy na téma 

„Literární projekt“. Metodou strukturovaného rozhovoru s učitelkami z mateřských škol 

program zhodnotit a následně navrhnout úpravy.  

Oba projekty v praktické části mohou posloužit jako inspirace učitelkám mateřských 

škol při tvorbě třídních vzdělávacích programů. Dále mohou být přínosné a inspirativní 

pro studenty předškolní pedagogiky.   
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1 Literární výchova v předškolním vzdělávání  

Styk s literární výchovou ovlivňují vnitřní a vnější činitelé člověka. Vnitřní pramení 

z vlastní iniciativy dítěte a zájmu o dětskou literaturu. Mezi vnější činitele patří především 

rodina, škola, kulturní instituce, masová média atd. (Bednářová 2014, s. 10) 

Pedagog by se měl při volbě literárního textu zaměřit na jeho obsahově stylistickou 

a estetickou kvalitu. (Gebhartová 2011, s. 8) 

Hlavní postavy příběhu by měly mít jednoznačné charakteristické vlastnosti, které jsou 

pro dítě snadné pro pochopení textu. Prostřednictvím předčítání textu si dítě rozšiřuje slovní 

zásobu a komunikační schopnosti, které vedou k rozvoji kritického myšlení. Četba je pro dítě 

oddychovou činností, u které se uvolní a zrelaxuje. Literární výchova vede k vytváření 

pozitivních životních hodnot, podílí se na emocionálním zrání a zároveň napomáhá 

k sebepoznání dítěte. (Bednářová 2014, s. 10, 12) 

Pro děti předškolního věku, bychom měli vybírat takové literární texty, 

aby korespondovaly s věkem dítěte, byly poutavé svým zajímavým dějem, obsahovaly živý, 

přiměřený jazyk, bez výskytu obtížných slov a vazeb, stručně popisovaly postavy a scény 

z příběhu. Dále bychom si měly dát pozor na to, aby byl obsah literárních textů aktuální 

a směřoval ke konkrétní události, a aby byl učitel při čtení příběhu jistý a dokázal ho číst 

dětem. (Doláková 2015, s. 18) 

 

1.1 Literární výchova a RVP PV  

Přestože kapitolu Literární výchova v Rámcovém vzdělávacím programu 

nenalezneme, i přesto je chápána jako důležitá součást při rozvoji řečových a jazykových 

dovedností dítěte. Literární texty mají pozitivní vliv na rozvoj komunikativních schopností a 

ovlivňují sociálně kulturní chování dítěte. (Gebhartová 2011, s. 7)  

Dobře zvolený literární text se může podílet na rozvoji všech vzdělávacích oblastí, a proto 

může přispět při dosažení cílů, zejména v oblasti Dítě a jeho psychika. (Gebhartová 2011, s. 

8)  
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Obsah předškolního vzdělávání je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně 

prolínají:  

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická 

2. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická 

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální 

4. Dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní 

5. Dítě a svět – oblast environmentální (MŠMT 2018, s. 9, 14) 

 

Literární výchova nejvíce postihuje a rozvíjí dítě v oblasti Dítě a jeho psychika, kterou 

dělíme na tři podoblasti. První z nich se zaměřuje na jazyk a řeč, druhá na poznávací 

schopnosti a funkce, představivost fantazie, myšlenkové operace a poslední na sebepojetí, city 

a vůle.  

V podoblasti Jazyk a řeč si děti rozvíjí řečové a jazykové dovednosti, tj. vnímání, 

naslouchání, porozumění, výslovnost, mluvený projev a vyjadřování. Dále také rozvoj 

komunikačních schopností atd.  

Očekávaným výstupem z této podoblasti z hlediska literární výchovy může být 

vyjadřování myšlenek, pocitů, úsudků ve vhodně zformulovaných větách, vedení rozhovoru, 

schopnost naslouchání druhému, porozumění literárnímu textu, učení se nových slov, 

sledování a převyprávění děje pohádky či příběhu, porozumění slyšenému, správné 

formulování otázek, projevení zájmu o knížky, učení se zpaměti krátkých textů (písničky, 

básničky, říkanky), poznávání některých písmen a číslic z knížky, sledování očima zleva 

doprava při obrázkovém čtení, soustředěné poslouchání četby. (MŠMT 2018, s. 17, 18) 

Druhá podoblast nabízí dítěti rozvíjet si smyslové vnímání, myšlení, paměť, pozornost, 

fantazii, tvořivost, tvořivé myšlení, poznávací city (zvídavost, zájem a radost z objevování) 

atd. 

Očekávaným výstupem z této podoblasti, z hlediska literární výchovy, může být 

záměrné soustředění při čtení, udržení pozornosti při čtení příběhu, přemýšlení a zamýšlení se 

nad dějem pohádky, vedení úvah, využívání zkušeností hlavních postav k samostatnému 

učení, osvojení elementárních časových pojmů (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 

podzim, zima, rok), zapamatování si děje příběhu, vyjadřování své představivosti a fantazie v 

tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

i ve slovních výpovědích k nim. (MŠMT 2018, s. 19, 20) 
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Podoblast Sebepojetí, city a vůle zahrnuje poznání dítěte sebe samého, získání citové 

samostatnosti, rozvoj schopnosti sebeovládání, vyjadřování prožitků, rozvoj a kultivace 

mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání atd.  

Očekávaným výstupem z této podoblasti, z hlediska literární výchovy, může 

být vyjadřování vlastních názorů a postojů, vyjádření souhlasu či nesouhlasu při rozhovoru 

o pohádce, na základě vlastnostech hrdinů uvědomění si slabých a silných stránek, 

uvědomování si příjemných a nepříjemných citových prožitků (lásky, soucítění, radosti, 

spokojenosti, ale i strachu, smutku, odmítání), rozlišování citových projevů v rodinném a 

cizím prostředí, prožívání a projevování citů (soucitu, radosti, náklonnosti), vyjadřování 

empatického cítění ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, prožitkům z četby 

vyjadřování pomocí slov, dramatické improvizace, výtvarným ztvárněním nebo, pomocí 

hudby. (MŠMT 2018, s. 21, 22) 

Hlavním úkolem předškolního vzdělávání je využití poznatků, názorů, postojů a 

hodnot z mateřské školy v běžném osobním životě dětí. Takový přístup sledujeme především 

při práci s konkrétním příběhem. Skrze vnímání děje se můžeme ztotožnit s hrdinou, vcítit se 

do něj, čímž příběh ovlivní naše postoje v kognitivní, sociální i emocionální oblasti. Kvalitně 

zpracovaný příběh probouzí v dítěti zájem a zvědavost, poskytuje různé situace k řešení 

problémů a k porovnání s vlastní zkušeností. Učitelka může použít příběh jako výchovný 

nástroj, přičemž může jeho vyprávěním zabránit vzniku různých nehod, a proto nemusí stále 

dětem něco vysvětlovat či je poučovat. S příběhem lze při vzdělávání dobře pracovat. Děti 

mohou zkusit vymýšlet, dotvářet či přetvářet jeho děj. Příběh může zasahovat i do dalších 

činností během dne, např. při volné hře, pohybové, výtvarné, pracovní aktivitě nebo 

při grafomotorickém cvičení. (Svobodová 2010, s. 131, 132, 134) 

 

 1.2 Pohádka  

Pohádka dětem nabízí využít svou fantazii při utváření představ o daném příběhu. 

Děj příběhu by neměl postrádat napětí, které však vždy končí s dobrým koncem. Dobro vítězí 

nad zlem, hrdinové se špatnými skutky budou potrestáni a všechno dobře dopadne. 

V pohádkovém světě vystupují nadpřirozené bytosti, které mají lidské vlastnosti. 

Díky pohádkám si dítě může uvědomit své kladné či záporné vlastnosti na sobě samém 

i na druhých. Význam pohádek je především v tom, že nám přináší poučení. (Svobodová, 

Švejdová 2011, s. 107-109) 
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Prostřednictvím pohádek dítě poznává svět a jeho okolnosti. Situace z příběhu nám 

dávají možnost uvědomit si, jak bychom se mohli zachovat v realitě. Čtení a vyprávění 

podněcuje tvořivé myšlení, obohacuje slovní zásobu, upevňuje znalost a používání 

gramatických frází. Při poslechu pohádek se děti účastní děje, porovnávají vlastnosti hrdinů, 

přičemž je mohou porovnat i se svými vlastnostmi. Společné prožívání emocí při poslechu 

příběhu směřuje k budování sebedůvěry a pocitu sounáležitosti. (Doláková 2015, s. 10) 
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2 Projekt  

 „M. Kubínová nahlíží na projekt jako na typ vzdělávací strategie. Projektové 

vyučování je podle ní specifická vzdělávací strategie založená na aktivním přístupu žáka 

k vlastnímu učení. Umožňuje naplňovat potřeby a zájmy žáků, rozvíjet jejich schopnosti, 

posilovat seberegulaci při učení, změnu rolí učitele a žáka, týmovou spolupráci, aktualizaci 

školních podnětů, interdisciplinaritu a orientaci na prezentaci výsledků.“ (Kubínová 2002 in 

Tomková, Kašová, Dvořáková 2009, s. 13) 

„Projekt můžeme vymezit jako komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou 

se životní realitou, kterou je nutné řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k 

vytvoření adekvátního produktu.“ (Maňák, Švec 2003, s. 168) 

Slovo projekt je v různých publikacích vymezen jako úloha, problém, metoda 

vyučování, organizační forma, obsah vyučování. Je patrné, že se jedná o činnost, při které žáci 

něco vykonávají, pozorují, řeší a komunikují. Projekty se uskutečňují ve třídách, prostorách 

škol, nebo na výletech či v přírodě. Projekt je dlouhodobější plánovaná činnost, jehož časový 

úsek může trvat po dobu jednoho dnu, týdnu až po celý rok. (Tomková, Kašová, Dvořáková 

2009, s. 9, 13, 14) 

V rámci projektového vyučování spatřujeme několik výhod. Přináší nám nové 

poznatky, podílí se na zodpovědnosti žáka a rozvoji jeho samostatnosti. Dále podporuje 

rozvoj klíčových kompetencí, utváření pozitivního klimatu a vzájemných vztahů ve třídě. 

(Tomková, Kašová, Dvořáková 2009, s. 9, 19) 

Valenta (1993, s. 7) hovoří ve své knize o přednostech projektu. Velkým přínosem 

je soustředěnost, motivace, formování celé osobnosti, rozvoj individualizace, kooperace, 

komunikace, tvořivosti, fantazie a mravních hodnot.  

Projektová výuka nám poskytuje výběr organizačních forem, neboť můžeme pracovat 

individuálně či ve skupinách. (Maňák, Švec 2003, s. 169) 

Mezi nedílnou součást každého projektu patří podle Tomkové, Kašové, Dvořákové 

(2016, s. 15) motivace, řešení, produkt projektu a reflexe. Podle Maňáka, Švece (2003, s. 169) 

při vytváření projektového plánu patří: stanovení cíle, vytvoření plánu řešení, realizace plánu, 

vyhodnocení. Další strukturu projektu uvádí ve své knize Valenta (1993, s. 6) podle J. 

Deweyho na: záměr, plán, provedení a hodnocení.  
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Pokud chceme, aby byl projekt úspěšný, musíme žáky dobře namotivovat. Jedinec by 

měl být sám vnitřně motivován, mít sám touhu vyřešit určitý problém a dojít ke konečnému 

výsledku. Učitel se snaží být vždy nablízku a nabídnout případnou pomoc při řešení úkolu.  

Účelem všech projektů by mělo být stanovení a dosažení určitých cílů, které byly 

vytyčeny již na začátku plánování projektu. Projekt všestranně působí na rozvoj osobnosti 

dítěte. Dítě se učí samostatnosti, trpělivost, seberegulaci, kooperaci či vzájemné komunikaci. 

Hodnocení přináší učiteli zpětnou vazbu, což je užitečné při zpracování výsledků práce. 

Při závěrečné reflexi se do hodnocení zapojí i děti, které vyjádří své pocity, prožitky, zhodnotí 

celkovou spolupráci a vystihnou, co jim projekt přinesl. (Tomková, Kašová, Dvořáková 2009, 

s. 15-19) 

Projektová metoda podněcuje k cílené, promyšlené, organizované a praktické činnosti. 

Při jejím provedení musíme brát ohled na potřeby a zájmy dítěte, zaměřovat činnosti 

prakticky a směřovat je k použití v budoucím životě. Skrze vlastní zkušenost může ovlivnit 

osobnost jedince. (Valenta 1993, s. 5) 

 

2.1 Skupinové vyučování  

Valenta (1993, s. 6) uvádí, že projekty mohou být v oblasti počtu účastníků 

individuální, kolektivní (skupinové, třídní, ročníkové, víceročníkové, celoročníkové) a 

hybridní (spojení společných aktivit s individuálními).  

Skupinová výuka je: „komplexní výuková metoda, která je založena na kooperaci 

(spolupráci) žáků mezi sebou při řešení různě náročných úloh a problémů, ale i na spolupráci 

třídy s učitelem.“ (Maňák, Švec 2003, s. 138) 

Skupinové vyučování navozuje spolupráci při řešení nějakého problému, sdílení 

názorů, zkušeností, prožitků ve skupině, prosociální cítění a odpovědnost za své činy. Má tři 

hlavní kroky, které je nutné provést při výběru této metody. Jedná se o přípravnou fázi, 

realizaci a prezentaci výsledků.  

V přípravné části se pedagog zaměří na cíl, učivo, dosavadní znalosti a schopnosti 

žáků. Při rozdělení do skupin nesmí opomenout velikost skupiny a rozřazení dětí do skupin, 

které může být podle znalostních schopností, sociálních vztahů, zájmů či náhodným výběrem. 

Při plánování je potřebné určit funkci učitele při skupinové práci. Učitel může stát 
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v „povzdáli“ a nechat volně žáky pracovat či může koordinovat činnost dětí, přičemž se může 

zapojit nebo pomoct při řešení problému. Celá aktivita by měla být promyšlená z hlediska 

organizace, prostorového uspořádání a využití pomůcek. V druhé fázi provádíme realizaci 

připraveného programu s žáky. V této fázi můžeme rozdělit role žáků ve skupině. Jeden z nich 

může mít funkci vedoucího dané skupiny. V závěrečné (prezentační) fázi zhodnotíme 

skupinovou práci. V předškolním zařízení provádíme reflexi formou ústního sdělení, 

prostřednictvím společné prezentace výsledků skupin či prezentování výsledků prací 

s komentářem vedoucího člena příslušné skupiny. (Maňák, Švec 2003, s. 138-145) 
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3 Vývojová psychologie dítěte v předškolním věku 

3.1 Dítě předškolního věku 

Vágnerová (2000, s. 102) považuje předškolní věk za nejdůležitější období dítěte. Začíná od 

tří let a končí nástupem dítěte do školy okolo šestého až sedmého roku života. Pro toto věkové 

období je důležité, aby se dítě postupně osamostatnilo a bylo schopné prosadit se ve skupině 

vrstevníků. Na konci této etapy by dítě mělo mít přijatelnou úroveň komunikačních 

dovedností, znalost norem chování či obsahu rolí.  

3.2 Motorický vývoj  

Dítě se v oblasti motorického vývoje stále v něčem zdokonaluje, zlepšuje svou pohybovou 

koordinaci a stává se elegantnějším. Tříleté dítě umí chodit, běhat po rovině i nerovném 

terénu, chodit nahoru a dolů ze schodů bez držení. Dítě ve věku 4-5 let dobře utíká, leze po 

žebříku, seskočí z nízké lavičky, vydrží stát po delší dobu na jedné noze atd. V oblasti jemné 

motoriky je pro dítě zajímavé kreslit člověka. Tříleté dítě kreslí tzv. „hlavonožce“, jehož tělo 

je složeno z kruhu a čar, které představují hlavu a končetiny. Postupně se kresba zdokonaluje 

a tím se dítě stává zralé a připravené na školu. (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 88) 

3.3 Kognitivní vývoj  

Myšlení se v tomto období mění ze symbolické etapy na názorné, proto jsou jeho úsudky 

závislé na názoru, konkrétně na vizuálním tvaru. Mezi typické znaky patří egocentrismus, 

antropomorfismus (neživé věci mají lidské vlastnosti), magičnost (poznávání reálného světa 

skrze fantazijní procesy, čímž dochází ke zkreslení) a artificialismus (všechno se děje samo 

od sebe). (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 90, 92) 

3.4 Vývoj verbálních schopností 

Rozvoj verbálních schopností probíhá při vzájemné komunikaci dítěte s dospělým 

nebo s vrstevníky. Mezi nejčastější otázku v tomto období patří otázka typu „proč“. Odpovědi 

na tyto otázky mohou přispět k seznámení se s novými poznatky, obohacení slovní zásoby 

či přispění ke správnému vyjadřování dítěte. Tyto informace přináší dítěti lepší pochopení 

souvislostí mezi určitými objekty. Řeč se postupně vyvíjí také s myšlením dítěte.  
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Při komunikaci s dítětem se z počátku v jeho slovním projevu vyskytují agramatismy 

a nepřesnosti, později se však vlivem nápodoby řeči dospělých učí předcházet těmto chybám. 

(Vágnerová 2000, s. 114) 

3.5 Emoční a sociální vývoj  

V procesu primární socializace rodina odehrává zásadní a hlavní roli, neboť uvádí dítě 

do společnosti. Socializační proces probíhá ve třech vývojových aspektech. První z nich 

je sociální reaktivita. V průběhu sociální reaktivity se vyvíjí emoční vztahy k lidem bližšího 

či vzdálenějšího společenského prostředí. Jako druhý aspekt označujeme vývoj sociálních 

kontrol a hodnotových orientací. V této oblasti se jedinec na základě příkazů a zákazů 

od dospělých seznámí s normami, které později přijme za své a snaží se je plně respektovat. 

Poslední z nich se zaměřuje na osvojení sociálních rolí, kdy se očekává, že jedinec se bude 

chovat na základě vzorců chování a postojů prospěchu k jeho postavení ve společnosti. 

Od dítěte předškolního věku se očekává plnění odlišných rolí doma ve vztahu k rodičům 

či sourozencům a v kolektivu dětí. Socializace je proces začleňování jedince do společnosti, 

neboť probíhá po celý jeho život. (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 93, 94) 

 

3.6 Hra 

Hra je považována za nejčastější i nejdůležitější činnost dítěte předškolního věku. Dítěti 

přináší radost, uspokojení a je považována za jednu ze základních potřeb člověka ve všech 

kulturách. Činnost při hře může být dítěti příjemná, nepříjemná, ale i přesto člověka baví. Hry 

by neměly být řízené a předem naprogramované podle učební osnovy. Jejich účelem by měla 

být spontánnost, objevnost, tvořivost a volnost. Rodič ani učitel by neměl herní činnost dítěte 

organizovat. Pokud to dítě požaduje, může se rodič do hry zapojit, čímž může ovlivnit tak 

průběh a vývoj hry. Tento vstup nám umožní lépe porozumět myšlenkám a chování dítěte, 

ke značnějšímu pochopení jeho obav, konfliktů, starostí, ale i radostí. (Langmeier, Krejčířová 

2006, s. 100, 102) 
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4 Dramatická výchova 

„Dramatickou výchovu lze definovat jako tvořivý proces, při němž dochází ke 

zkoumání a prověřování tématu a vytváření vlastních postojů v konfrontaci s postoji ostatních 

zúčastněných, a to skrze vlastní prožitek a na základě vlastní činnosti. (Svobodová, Švejdová 

2011, s. 9) 

Dramatická výchova uplatňuje prvky a prostředky dramatu a zahrnuje také divadelní 

umění. Řadíme ji do výchovně-vzdělávacího procesu, při němž se děti učí novým 

schopnostem, dovednostem, postojům, komunikaci, jednání, odpovědnosti, tvořivosti, empatii 

a toleranci. Při dramatické hře se děti učí zobrazovat děj příběhu, při kterém navzájem jednají, 

zkoumají ho z různých pohledů a zkouší si možnosti jeho řešení.  

Hlavním cílem dramatické výchovy je prožít příběh v určité roli a přispět vlastním 

tvořivým procesem na jeho průběh, nikoli na výsledek produktu. Účelem dramatické výchovy 

je omezení nežádoucího chování dětí na základě vlastního prožitku. (Svobodová 2010, s. 136) 

Machková (2012, s. 8) ve své knize hovoří o výběru literární látky při dramatické 

výchově podle zájmů, zkušeností, potřeb a charakteru daného kolektivu.  

Dramatická výchova se podílí na všestranném rozvoji osobnosti dítěte, avšak nejvíce 

rozvíjí oblast osobnostní a sociální, neboť se zaměřuje na utváření postojů, hodnot, poznatcích 

o životě, psychických funkcí, schopností a sociálních dovedností. Při výběru literární látky 

klademe důraz na správné zvolení cílů a prostředků pro konkrétní věkovou skupinu dětí, 

ačkoliv nesmíme opomenout jejich aktuální stav cítění, myšlení, postojů, vědomostí a zájmů. 

(Machková 2012 s. 8, 11) 

Mezi charakteristické prvky dramatické výchovy patří následující principy:  

• princip aktivity 

• princip prožitku a zkušenosti 

• princip hry 

• princip hry v roli 

• princip tvořivosti a fikce 

• princip partnerství, princip objevů, zkoumání, experimentace a improvizace 

• princip psychosomatické jednoty a empatie (Svobodová, Švejdová 2011, s. 47-57) 
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4.1 Metody dramatické výchovy 

Svobodová a Švejdová (2011, str. 71-90) ve své knize Metody dramatické výchovy 

v mateřské škole popisují metody a techniky využívané při práci s dětmi předškolního věku. 

Metody neboli techniky jimi využívané zahrnují asociační kruh, práci s rekvizitou, 

narativní pantomimu, simultánní pantomimickou ilustraci, diskuzi, hru v roli, improvizaci, 

štronzo, živý obraz, oživlé štronzo, vnitřní hlasy, horkou židli, postojovou škálu, tvůrčí psaní, 

zástupné předměty a loutky, zvukový kruh/zvukovou koláž, zrcadla, navození prožitku 

v simulovaných podmínkách a reflexi. 

V praktické části bakalářské práce jsem při tvorbě programů použila následující 

metody a techniky. Většinu z nich jsem vybrala z knihy Metody dramatické výchovy od 

Svobodové a Švejdové, dále z publikace Hrajeme si s pohádkami od Ulrychové, Gregorové, 

Švejdové. 

Metody a techniky dramatické výchovy: 

• Narativní pantomima – Děti pantomimicky předvádí to, co učitel vypráví. Cokoliv 

si vyzkoušíme na základě pantomimického zobrazení, se uloží v naší paměti. 

Tato technika pramení ze spontánního projevu, při kterém děti předvádějí činnosti 

jiných lidí. Cílem narativní pantomimy je prožít daný moment, porozumět jevu 

a zapamatovat si vyprávěný děj. Každé dítě určitou situaci předvede jiným způsobem, 

což vyústí k různým druhům zobrazení, a tím se projeví originalita projevu každého 

dítěte. Zvolený text by měl obsahovat spoustu situací a činností, které jsou pro děti 

jednoduché a srozumitelné při jejím provedení. (Svobodová, Švejdová 2011, s. 73) 

 

• Hra v roli – Jejím východiskem je spontánní dětská hra. Prostřednictvím této metody 

dítě přijímá roli, se kterou se ztotožní a chová se jako osoba, kterou svojí rolí 

zastupuje. Při této aktivitě si děti vyzkouší různé formy chování a jednání. Hru v roli 

rozlišujeme na tři typy: simulaci, alteraci a charakterizaci (více viz kapitola 3.2.7 Hra 

v roli). Pro vystižení odpovídající role využíváme kostýmy či prvky převleků. Hru 

ve fiktivní roli dětem nevnucujeme, pouze nabízíme. Dítě má právo se samo 

rozhodnout, zda danou roli chce hrát či ne. (Svobodová, Švejdová 2011, s. 77, 78) 

 

• Diskuze – Diskuzi označujeme jako metodu, pomocí níž si ujasníme a utříbíme 

myšlenky, úvahy a pojmy. Pomáhá nám pochopit smysl činnosti a shrnout všechny 
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poznatky do jednoho celku. Při realizaci této techniky dáváme dětem otázky, které 

rozvedeme v diskuzi. Otázky by měly být jak otevřené, tak uzavřené. Děti si při této 

metodě procvičují paměť a zamýšlí se nad smyslem a příčinou určitého jednání. 

(Svobodová, Švejdová 2011, s. 75, 76) 

 

• Zvukový kruh – Ozvučení dané situace navodí atmosféru pro získání prožitku při 

určité činnosti. Tato metoda nám umožní s minimálními prostředky dosáhnout 

obrovských efektů. (Svobodová, Švejdová 2011, s. 89) 

 

• Živý obraz – V této technice jde o zastavení času a pantomimické ztvárnění nějakého 

okamžiku či prvku bez pohybu. V průběhu činnosti děj zastavíme pomocí signálu 

(např. zazvoníme na zvonek, řekneme stop apod.) Následně děti zobrazí živý obraz, 

který však nesmí trvat příliš dlouho, protože děti nevydrží stát na místě po delší čas 

bez pohybu. Živý obraz ohraničíme určitým zvukovým signálem, který nám určí 

začátek a konec zastavení. (Svobodová, Švejdová 2011, s. 84) 

 

• Reflexe – Je prostředkem evaluace. Pomocí reflexe si utříbíme a shrneme podstatné 

informace do jednoho celku. Dále také můžeme zjistit, jak děti pochopily problém, 

kterým se zabývaly. Reflexi můžeme shrnout formou kreslení, diskuzí nebo 

ztvárněním improvizace. (Svobodová, Švejdová 2011, s. 86) 

   

• Kolektivní role – Vychází ze hry v roli, kdy jeden hráč zastává v určité hře jednu roli, 

tudíž zobrazuje jednu postavu v příběhu. Kolektivní role je charakteristická tím, 

že jednu roli zastává společně více hráčů nebo i celá skupina. V tomto případě jde 

o využití mluvního projevu, při kterém děti vzájemně poslouchají a respektují 

odpovědi i názory druhých. Kolektivní roli můžeme vnímat jako „kruh myšlenek“, 

prostřednictvím kterého se celá skupina snaží vcítit do určité postavy, pomocí níž 

vyjádří její vnitřní pocity, názory a myšlenky. (Ulrychová, Gregorová, Švejdová 2000, 

s. 105)  

 

• Učitel v roli – Učitel se zapojí do činnosti dětí a sám je zasazen do určité role. Takto 

se ujme role a stává se se jednou z postav, kdy v interakci s dětmi jedná a komunikuje. 

Učitel může při hře vytvořit problém, se kterým se děti snaží vypořádat a vyřešit jej. 
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Učitel při hře v roli může děti rychle vtáhnout do dramatické akce, přinést jim prožitky 

a měnit způsob vzájemné komunikace. Dále může pokládat otázky k rozvoji paměti 

a myšlení. Děti mohou při interakci s učitelem v roli spontánně jednat a reagovat. 

(Ulrychová, Gregorová, Švejdová 2000, s. 110, 111) 

 

• Pantomima – Označujeme ji jako dramatickou hru, bez použití slov. Hráč má za úkol 

předvést určitou scénku či situaci, s podmínkou využití prostředků neverbální 

komunikace, tj. mimiky, gest či pohybu v prostoru. Pantomima má dobrý vliv na děti, 

které nemají dostatečně rozvinutou slovní zásobu a neumějí se dobře slovně 

vyjadřovat. Tato metoda jim nabízí vyjádřit se pomocí pohybu. (Ulrychová, 

Gregorová, Švejdová 2000, s. 107) 
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5 Cíle a výzkumné otázky  

Pro praktickou část bakalářské práce byly vytyčeny tři hlavní cíle a k tomu 

formulováno pět výzkumných otázek. 

5.1 Cíle  

1. Vytvořit a zrealizovat dva týdenní programy pro děti předškolního věku  

2. Formou projektu pro předškolní děti zpracovat téma pohádka a její využití v mateřské škole  

3. Vytvořit soubor metodických listů na téma literární projekt a ověřit ho v praxi 

 

5.2 Výzkumné otázky  

Splnil program vytyčené cíle? 

Jak se Vám pracovalo s metodickými listy?  

Které aktivity byly přínosné a nejvíce děti zaujaly? 

Byly pro Vás nějaké aktivity neznámé?  

Navrhujete nějaké návrhy na zlepšení? 
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6 Literární projekt  

Praktická část je zpracována na dva literární projekty pro děti předškolního věku, které 

trvají po dobu jednoho týdne. První literární projekt byl vytvořen na pohádku O veliké řepě 

a je určen pro děti ve věku 4-5 let. Druhý z nich je určen pro 5-6leté děti a zaměřuje se na 

pohádku O Červené karkulce.  

6.1 Popis programu 

Oba projekty jsou zpracovány v podobě metodických listů na každý den v týdnu, tedy 

od pondělí do pátku. V obou projektech se vyskytují různorodé činnosti. Pohádka O Červené 

karkulce se více zaměřuje na dramatické aktivity a také na spolupráci dětí ve skupině, která 

je velmi důležitá. Činnosti v programu jsou uspořádány jako řízené činnosti po svačince. 

Zatímco pohádka O veliké řepě se soustředí na jednotlivé oblasti (výtvarné, hudební, 

dramatické, předmatematické, pohybové, literární, rozumové). Činnosti v této pohádce 

probíhají od ranní volné hry až po pobyt venku. Všechny metodický listy obsahují cíle, 

konkretizované cíle, časovou dotaci, organizaci, pomůcky, motivaci a metodický postup. 

V některých aktivitách se vyskytuje i reflexe.  

6.2 Tvorba programu 

Při vytváření programu byly vybrány dvě známé pohádky, které by mělo znát každé 

dítě předškolního věku. Jedná se o pohádku O veliké řepě a O Červené karkulce. S pohádkami 

se setkáváme již od útlého věku a osobně jsou mi tyto dvě velice blízké svým dějem, ale i 

svým ponaučením.  

Při zpracování obou literárních projektů bylo nutné pracovat se základním potřebným 

dokumentem Rámcový vzdělávací programem pro předškolní vzdělávání, který byl 

nápomocný především při vytyčení cílů. K inspiraci posloužily různé publikace, zkušenosti a 

nápady z dosavadní praxe z mateřských škol, spontánní myšlenky a nápady.  

Tvorba programu byla náročná z hlediska výroby pomůcek, především při tvorbě 

stínového divadla a látkové (3D) řepy. Vytvořený program byl průběžně konzultován 

s vedoucím práce. Po dokončení praktické části byla provedena realizace projektů. Oba 

literární projekty byly vyzkoušené v praxi nejen autorkou práce, ale i dvěma dalšími 

mateřskými školami. Po zrealizování programu byla v institucích použita metoda 

strukturovaného rozhovoru (viz kapitola 7.1).  
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6.3 Program pro 4-5leté děti – pohádka O veliké řepě  

Metodický list č. 1 – PONDĚLÍ  

Komunitní kruh  

Cíle: 

• Dítě a jeho svět – seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 

• Dítě a jeho tělo – rozvoj a užívání všech smyslů 

Konkretizované cíle:  

• seznámit děti s červenou a cukrovou řepou – uvědomit si rozdíl (cukrová řepa 

se zpracovává v cukrovaru a vyrábí se z ní cukr, červená řepa se používá při vaření) 

• děti poznají řepu pomocí smyslů – zrak, chuť, hmat 

• děti se seznámí s tvarem a barvou červené řepy 

 

Časová dotace: 15 minut 

Organizace: děti sedí na podsedácích v herně 

Pomůcky: podsedáky, šátek, reálná červená řepa, reálná zavařená červená řepa ve sklenici, 

obrázek cukrové řepy, kostka cukru, zavařená červená řepa na ochutnávku předpřipravená 

na tácku  

Rizika: pozor na alergie dětí (červená řepa, cukrová řepa, kostka cukru)  

Motivace:  

Učitelka položí červenou řepu doprostřed kruhu a zakryje ji šátkem. 

„Děti, podívejte se, co tady máme uprostřed kruhu. Já vám zkusím poradit, co by to mohlo 

být. Je to plodina (zelenina) a jedná se i o známou pohádku, ve které se vyskytuje.“ Pokud 

děti hádanku neuhodnou, poprosíme jedno dítě, aby šátek odkrylo.  

Metodický postup:  

1. Motivace  

2. Ukázka červené řepy 

• Zrak – prohlížení červené řepy 

„Jakou má barvu? Červenou. Jaký může mít odstín? Červenofialový.   
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V jakém ročním období zasadíme řepu? Na jaře.  

V jakém ročním období se řepa sklízí? Na podzim.  

Červená řepa se zasadí na jaře, během léta vyroste a na podzim se sklízí. 

Jaký má tvar? Je hranatá, kulatá? Kulatá.“  

• Hmat 

Posílání červené řepy v kruhu: „Jaký má povrch? Je tvrdá nebo měkká? Tvrdá.“ 

• Chuť 

„Věděl by někdo, jakou má řepa chuť? Slanou, kyselou, sladkou? Sladkou, sladkokyselou či 

kyselou, podle toho, jak ochutíme nálev.“ 

 

3. Ukázka zavařené červené řepy ve sklenici  

„Řepa může být i měkká, když ji maminka uvaří. Poté, co je uvařená a změklá, tak se dává do 

zavařovací sklenice s nálevem. Zavařenou červenou řepu ve sklenici si můžeme dát jako 

přílohu k jídlu. Řepu bychom měli jíst, protože je děti velmi zdravá.“  

„Jaká znáte jídla z červené řepy? Salát z červené řepy, buchta z červené řepy, polévka, …“ 

Učitelka nabídne dětem ochutnávku zavařené červené řepy. Kdo chce ochutná, kdo ne, 

nenutíme ho.  

4. Ukázka cukrové řepy (na obrázku) 

„Co je na obrázku? Učitelka ukazuje dětem bílou řepu. Cukrová řepa. 

Jakou má barvu? Bílou. 

Víte děti, co se z té bílé řepy vyrábí? Cukr. 

Řepa, která vyrostla na poli se odveze do cukrovaru, kde se zpracuje a poté se z ní vyrábí 

cukr. Cukrovar je továrna, kde se vyrábí cukr.  

Ukázka kostky cukru.“ 
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Řízená dramatická činnost – stínové divadlo – pohádka O veliké řepě  

Cíle:  

• Dítě a jeho psychika – rozvoj paměti a pozornosti 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání 

Konkretizované cíle:  

• soustředěně poslouchat pohádku 

• seznámit se s dějem pohádky 

Časová dotace: 25 minut  

Rizika: příliš velké denní světlo (sluníčko)  

Organizace: děti sedí v kruhu v herně 

Pomůcky: krabice s loutkami a se světlem – stínové divadlo, obrázky (stíny postav) – řepa, 

dědeček, babička, vnučka, pejsek, kočka, myš 

Motivace: Stínové divadlo  

Učitelka přehraje dětem pohádku O veliké řepě pomocí stínového divadla, používá k tomu 

loutky a převypráví děj pohádky. 

Metodický postup:  

1. Motivace. 

2. Zopakování děje pohádky pomocí otázek: 

• „Jakou plodinu (zeleninu) jsme zasadily do hlíny?  

• Kdo zasadil řepu? 

• Kdo šel pomoc dědečkovi? Kdo šel pomoc babičce? Kdo byl další za vnučkou? 

Přišlo jim pomoct i nějaké zvířátko?“ 

3. Seřazení postaviček ze stínového divadla podle posloupnosti. Děti si vyberou postavu 

ze stínového divadla a řadí se vedle sebe podle toho, jak šly postavy za sebou. 

 

4. Pohybová aktivita – děti předvádějí zvířata a u toho dělají zvuky zvířat. 

• „Čáry, máry fuk, ať jsou z vás pejsci, kteří štěkají. 

• Čáry, máry fuk, ať jsou z vás kočky, které mňoukají. 

• Čáry, máry fuk, ať jsou z vás myši, které pískají.“ 



 

31 
 

Metodický list č. 2 – ÚTERÝ  

Řízená činnost výtvarná (probíhá od úterý do čtvrtka ráno při volné hře, poté odpoledne 

po odpočinku, dokud děti výkres nedokončí)  

Učitelka dětem neukazuje konečný výsledek výtvoru, jak by to mělo vypadat. Každé dítě 

zkusí kreslit řepu sám podle sebe tak, jak si ji představuje.  

Kresba řepy 

Výtvarnou práci si rozvrhneme na dvě části:  

1. tupování pozadí houbičkou  

2. kresba řepy tuší  

Cíle: 

• Dítě a jeho tělo – rozvoj jemné motoriky 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj tvořivosti 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 

Konkretizované cíle:  

• správný úchop štětce  

• experimentovat s barvami (kombinovat barvy – červená, fialová) podle toho, jak 

dítě vnímá barevnost řepy 

• dítě si osvojí míchání dvou barev – při smíchání červené a modré vznikne fialová 

barva  

 

Časová dotace: 15 minut 1. část + 15 minut 2. část  

Organizace:  

1. část tupování pozadí – 4 děti sedí u stolečku a pracují, ostatní děti si hrají. 

2. část kresba řepy tuší – individuálně s každým dítětem. 
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Pomůcky: ubrus, čtvrtky A4, temperové barvy (červená, fialová, míchání barev – smícháme 

červenou a modrou barvu do sebe), nastříhané houbičky na tupování, černá tuš, malé kulaté 

štětce  

Rizika: 

• převrácení lahvičky s tuší a zašpinění oděvu 

Motivace č. 1 (tupování pozadí) 

Hádanka: (autorská) 

„Kulatá jak sluníčko,  

červená jak jablíčko,  

poté co ji uvaříme, 

sladkou chuť v ní pocítíme. 

Co je to? Řepa.“  

Motivace č. 2 (kresba řepy tuší)  

Prstové cvičení spojené s básničkou. Během básničky kreslíme ukazováčkem kolečka na svou 

dlaň.  

„Kulatá jak sluníčko,  

červená jak jablíčko,  

poté co ji uvaříme, 

sladkou chuť v ní pocítíme.“ 

Poté ukazováčkem kreslíme kolečka na lavici. (Nácvik kreslení červené řepy). 

 

Metodický postup: 

Během činnosti učitelka děti chválí, podporuje a pomáhá, když něco potřebují. Kontroluje 

správný úchop štětce.  

1. část tupování pozadí: 

1. Motivace, příprava pomůcek a míchání barev.  

2. Podepsání výkresu či otisk razítka podle značky dítěte.  

3. Děti si vyplní plochu tupováním temperových barev. 

4. Hygiena – děti si umyjí ruce mýdlem.  
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2. část kresba řepy tuší: 

5. Motivace (prstové cvičení), příprava pomůcek.  

6. Poučení při práci s tuší. Upozorníme děti na to, aby byly opatrné při práci s tuší, 

protože tuš se může lehce převrátit a můžeme si zašpinit oděv. Dbáme na to, aby děti 

otíraly štětec o okraj lahvičky.  

7. Děti nakreslí tvar řepy tuší, poté dokreslí listy.   

8. Hygiena – děti si umyjí ruce mýdlem.  

 

Pohybová řízená činnost – cvičení 

Cíle:  

• Dítě a jeho tělo – vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

• Dítě a jeho tělo – zvládnout základní pohybové dovednosti 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj vnímání 

 

Konkretizované cíle:  

• dítě správně napodobí cvik podle paní učitelky  

• procvičování běhání, lezení, tiché chůze 

• dítě se soustředí na činnost a reaguje na pokyny paní učitelky  

 

Pomůcky: 2x malá červená řepa, 2x lžíce  

Rušnou hru a protahovací cviky můžeme s dětmi opakovat každý den při ranním cvičení, 

pokud daná třída každý den pravidelně cvičí. Poté si můžeme zahrát s dětmi pohybovou hru 

Na kočku a myš či můžeme s dětmi provést narativní pantomimu.  

 

Rušná hra  

Organizace: Učitelka hraje na klavír, dohlíží na děti a dává jim pokyny.  
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Pohyb dětí Učitelka 

děti běhají     učitelka hraje melodii písně Prší, prší, jen se leje 

děti lezou po čtyřech jako kočky  učitelka hraje píseň Kočka leze dírou 

děti běhají po čtyřech jako psi  učitelka hraje píseň Skákal pes 

děti chodí potichu na špičkách jako myšky učitelka hraje na klavíru vysoké tóny 

 

 

Protahovací cviky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cviky Motivace 

stoj rozkročný, paže vztyčené nahoru, 

úklony paží do stran 

Každé ráno, když dědeček vstane, 

protáhne si ruce. 

stoj rozkročný, rotace (kroucení) trupem na 

obě strany  

Vnučka kroutí trupem, aby si rozhýbala 

boky před tancováním.   

sed s roztaženýma nohama, levá ruka se 

snaží dosáhnout na levý kotník, pravá ruka 

na pravý kotník 

Babička si protahuje nohy, protože si 

potřebuje protáhnout svaly před jízdou 

na kole. 

leh, nohy pokrčené ve vzduchu, předvádíme 

jízdu na kole 

Babička jede na kole. 

pozice kočky – klečíme na čtyřech – pohyb 

těla „kočka líže mléko“ 

Kočička líže mléko.  

pozice psa – klečíme na čtyřech, zvedneme 

levou nohu do vzduchu a chvíli ji tam 

držíme (výměna – pravá noha) 

Pejsek čůrá.  

leh, natažené nohy, ruce uvolněné podél těla, 

nádech a výdech 

Myšička celý den běhala a sháněla si 

potravu, ale teď je unavená, tak si lehne 

a odpočívá.  
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Při protažení můžeme další dny cviky proměnit např:  

kočka – klečení na čtyřech – vyhrbení a narovnání zad – kočička si protahuje hřbet 

kočka – leh, schoulení těla do klubíčka – kočka je schoulená do klubíčka a spinká či další, … 

Narativní pantomima (metoda DV) – zasazení semínka  

„Teď budete hrát hrdiny příběhu, o kterém vám budu vyprávět.“ 

„Děti já teď budu povídat příběh a vy k tomu budete předvádět, jak se to dělá, např. když 

řeknu semínko vyskočilo radostí, tak vyskočíte.“ 

Učitelka vypráví příběh a děti k tomu pantomimicky zobrazí děj.  

„Byla jednou jedna chaloupka a v té chaloupce bydlel dědeček s babičkou. Babička 

s dědečkem spali ve své posteli. Najednou dědeček uslyšel budík a vyskočil z postele. Navlékl 

si své kalhoty, tričko a nasadil si zahradnický klobouk. Do ruky si vzal lopatku, otevřel dveře 

a vyšel ven. Když přišel na pole, vytáhl z kapsy semínko červené řepy a rozhodl se, že ho 

zasadí. Pomocí rýče vykopal díru, dal do díry semínko a zahrabal ho hlínou. Každý den 

chodil semínko zalévat vodou z kropičky. Semínko pomalu rostlo, až z něj byla velká červená 

řepa.“ 

Přenášení malé řepy na lžíci okolo kuželů formou slalomu – rozvoj jemné a hrubé 

motoriky. Děti rozdělíme na dvě skupiny a postavíme dva slalomy.  

Pohybová hra Na kočku a myš  

Určíme dvě děti, které budou hrát kočku a myš. Ostatní děti stojí v kruhu a drží se za ruce. 

Myš je uvnitř kruhu, kočka venku. Kočka říká: "Myšičko, myš, pojď ke mně blíž". 

Myška odpovídá: "Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš!" – na to děti zvednou spojené ruce, myš 

vyběhne z kruhu a kočka jí honí. Myš se musí rychle opět schovat do domečku (kruhu). 

Pokud ji kočka chytí, role se mění. V průběhu hry dbáme na to, aby se vystřídaly všechny 

děti.  
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Hudební řízená činnost – zpěv písně O řepě 

Cíle:  

• Dítě a ten druhý – rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a 

prožívání 

• Dítě a ten druhý – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 

(vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 

mluvního projevu, vyjadřování) 

 

Konkretizované cíle: 

• dítě se seznámí s textem a melodií nové písně, dítě se v průběhu týdne naučí novou 

písničku O řepě 

• dítě se seznámí s rytmem písně 

 

Časová dotace: 20 minut 

Organizace: děti sedí na koberci 

Pomůcky: dřívka, noty 

Motivace: Příběh o holčičce na procvičování mluvidel, rozdýchání. 

„Byla jednou jedna malá holčička Anička, která ráda navštěvovala svoji babičku a dědečka. 

Každý víkend za nimi jezdila do hor a pokaždé jim dala na tvář pusu. (Děti si dají na svou 

ruku pusu – políbí ji). 

Vždycky když k nim Anička přijela, snažila se dýchat čerstvý horský vzduch, protože je zdravý 

a čistý. (Děti si zkouší nádech a výdech jako Anička).  

Anička často navštěvovala koně, chodila s nimi na procházku a poslouchala jejich chodící 

kopýtka. Jejich zvuk se jí líbil a zkoušela ho napodobovat. 

(Děti si zkouší dělat zvuky kopýtek – projedeme jazykem po horním patře a poté rychle 

dáme jazyk dolů). 

Mezi další zvířátka patřily slepice, zobající každou chvíli nějaké zrní. (Děti napodobují 

slepice zobající zrní – našpulíme pusu jako když dáváme pusinku a skláníme zobák 

k otevřené dlani). Anička se jich bála a vyplazovala na ně jazyk. Byla to trochu zlobivá 

holčička. (Děti vyplazují jazyk).  

Když bylo teplé počasí, tak se všichni spolu vydali na zmrzlinu. Zmrzlina nejvíc chutnala 

babičce, a proto si začala oblizovat pusu kolem dokola. (Děti si oblizují rty jazykem dokola). 

Za to Anička si začala oblizovat její bílé zoubky. (Děti si oblizují jazykem zoubky). 
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Anička byla trochu divoká, ale jinak to byla hodná a milá holčička. Anička si také ráda 

zpívala písničku O řepě. Poslouchejte, já vám ji zazpívám.“ 

 

Metodický postup: 

Učitelka hraje píseň s rozloženými akordy. Píseň O řepě (viz příloha).  

1. Motivace – procvičení mluvidel, rozdýchání. 

2. Rozezpívání – na dvouslabičná slova řepa, kočka, pejsek, myška (c-e, g-e, g-f, d-e). 

3. Přednes písně – učitelka zazpívá a zahraje píseň na klavír, děti poslouchají. 

4. Nácvik písně po částech: 

a. recitace textu – učitelka přečte dětem první a druhý verš (řádek) a děti 

ho po ní zopakují (forma: imitace = nápodoba) + učitelka hraje 

rytmický doprovod na dřívka 

b. zpěv písně s doprovodem klavíru  

 

Když děti budou nepozorné a nesoustředěné, hudební činnost přerušíme. Místo toho zařadíme 

nějakou pohybovou činnost, pomocí které si děti odpočinou a poté budeme dále pokračovat 

v hudební činnosti. Můžeme skákat jako žáby, běhat jako sportovci, předvádět padající kapky 

deště, …  

Během celého týdne si zpíváme s dětmi písničku O řepě, aby si písničku děti zapamatovaly  

a naučily se ji. Můžeme si ji zopakovat v průběhu dne podle toho, jak je daná MŠ zvyklá (v 

šatně, v umývárně, před svačinou, po úklidu hraček, při komunitním kruhu). 
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Metodický list č. 3 – STŘEDA  

Řízená činnost – dramatizace pohádky, hra v roli (metoda DV) 

Cíle: 

• Dítě a ten druhý – rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních, rozvoj kooperativních dovedností  

• Dítě a jeho psychika – rozvoj paměti a pozornosti 

 

Konkretizované cíle:  

• zapojit se při dramatizaci, navázat kontakt a vzájemně komunikovat s určitým 

dítětem při dramatizaci, spolupracovat s ostatními  

• děti se soustředí na činnost a opakují si děj pohádky prostřednictvím dramatizace  

 

Časová dotace: 35 minut 

Organizace: děti sedí v kruhu v herně 

Pomůcky: knížka O veliké řepě, kostýmy na role postav v pohádce, vyrobená látková řepa, 

zvoneček 

Motivace: Společně si s dětmi převyprávíme pohádku O veliké řepě podle obrázků z knížky. 

Metodický postup:  

1. Motivace. 

2. Rozhovor – jak se chovat v divadle. 

Otázky:  

• „Co si oblékneme na sebe za oblečení, když jdeme do divadla? Slušné oblečení – šaty, 

sukni, košili, společenské kalhoty, sako.  

• Můžeme v divadle křičet? Ne. 

• Jak bychom se měli chovat? Slušně, mile, přátelsky. 

• Můžeme během představení v divadle mluvit? V divadle bychom si neměly povídat, 

protože tím rušíme herce a ostatní diváky. 

Na druhou stranu, ano můžeme, ale jen když potřebujeme opravdu něco důležitého, 

např. říct mamince, že potřebujeme na záchod.   

Teď si zkusíme nemluvit vůbec a soustředit se na představení, které vám kamarádi 

zahrají. Až zazvoním na zvoneček, tak už budou všechny děti potichu.“ 
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3. Dramatizace pohádky. Hra v roli (metoda DV) 

Učitelka rozdělí dětem role (diváci a herci). Šest dětí předvádí dramatizaci a jsou v roli 

herců. Ostatní děti jsou v roli diváků, sledují představení a poslouchají děj pohádky.  

Učitelka je v roli vypravěče a vypráví děj pohádky. Na začátku zazvoní na zvoneček a tím 

začíná pohádka.  

 

Text při dramatizaci jednotlivých postav:  

Textu se nemusíme striktně držet, může to být převyprávěné trochu jinak, ale koncept bude 

stejný.  

„Dědeček zasadil řepu. Na poli vyrostla řepa veliká, převeliká.  

Dědeček táhl, táhl, ale řepu nevytáhl. Na pomoc si zavolal babičku. 

Babičko, pojď mi pomoct! 

Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Babička si na pomoc zavolala vnučku Aničku.  

Vnučko, pojď nám pomoct! 

Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Vnučka si na pomoc zavolala pejska. 

Pejsku, pojď nám pomoct! 

Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Pejsek si na pomoc zavolal kočičku. 

Kočičko, pojď nám pomoct! 

Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Kočička si na pomoc zavolala myšku. 

Myško, pojď nám pomoct! 

Táhli, táhli, rup a řepu vytáhli.“ 

 

Dramatické ztvárnění:  

Jednotlivé postavy chodí k řepě, tahají za řepu, komunikují spolu tím, že na sebe navzájem 

volají. Role psa, kočky a myšky mohou děti napodobit pantomimicky a k tomu vydávat zvuky 

těchto zvířat.  
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Metodický list č. 4 – ČTVRTEK 

Řízená činnost – předmatematická činnost + dramatizace pohádky, hra v roli (metoda 

DV) 

Cíle: 

• Dítě a jeho psychika – chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 

matematické souvislosti a dle potřeby je využívat 

• Dítě a jeho společnost – rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků 

a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, 

prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny  

Konkretizované cíle:  

• chápe a správně porovnává matematické pojmy – velký x malý  

• děti přijmou roli diváka a herce, kterou plně respektují, učí se trpělivosti 

při ztotožnění dané role, kterou určí učitelka 

• děti se vžijí do dané role a podle toho se pantomimicky vyjádří  

 

Časová dotace: 30 minut 

Organizace: děti sedí v kruhu v herně 

Pomůcky: loutka holčičky, kostýmy na role postav, řepa, zvoneček, obrázky řep 28 kusů 

Motivace:  

Učitelka v herně schová všechny obrázky řepy.  

Loutka holčičky: „Ahoj děti, já se jmenuju Anička. Představte si, co se mi stalo. Včera jsem 

se s babičkou a dědou vydala na výlet do zoologické zahrady. Brzy ráno jsme vyjeli a večer 

jsme se vrátili. Zatímco jsme byli pryč, pejsek, kočička a myška zůstali doma a hlídali náš 

dům. Ale v tom dostali nápad schovat nám všechny naše vypěstované řepy. Pomůžete mi je 

prosím najít?“  

Děti budou hledat schované obrázky řep ve třídě.  

Loutka holčičky: „Děti, moc vám děkuji za pomoc, moc jste mi pomohly. Bez vás bych to 

nezvládla. Pomůžete mi je rozdělit? Vlevo budeme dávat velké řepy a vpravo malé řepy.“  

Organizace: Děti sedí v kruhu, každý zkusí sám zařadit svou řepu, zda je malá či velká. 

Děti dávají řepy postupně v kruhu, jak sedí vedle sebe po směru hodinových ručiček. 
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Loutka holčičky: „Paní učitelka mi říkala, že jste se včera učily hrát pohádku. Zkusíte mi tu 

pohádku teď zahrát prosím? Ráda sleduji hrané divadlo.“  

 

Metodický postup:  

1. Motivace, hledání řep, rozdělení na dvě kupičky – malé a velké řepy. 

2. Dramatizace pohádky. Probíhá stejným způsobem jako předchozí den. Rozdělíme 

dětem role (herci, diváci), a prostřídáme role.  

3. Reflexe (metoda DV).  

 

Pobyt venku na zahradě MŠ či v lese  

Cíl: 

• Dítě a ten druhý – rozvoj kooperativních dovedností 

Konkretizovaný cíl:  

• spolupracovat ve skupině, vzájemně se domluvit  

 

Pomůcky: křídy nebo lano (záleží na volbě učitelky a možnost využití prostředí poblíž MŠ, 

aktivitu můžeme udělat v lese či na betonu)  

Společná práce dětí: 

Učitelka vytvoří pomocí lana či nakreslí křídou tvar řepy. Úkolem dětí je vyplnit tvar řepy 

pomocí přírodnin, které naleznou v okolí zahrady MŠ či v lese.   
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Metodický list č. 5 – PÁTEK  

Pracovní list (ráno při volné hře) 

Cíle: 

• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti 

a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj 

a kultivace představivosti a fantazie 

Konkretizované cíle:  

• dítě dokáže poskládat posloupnost postav z pohádky O veliké řepě podle daného 

pořadí, jak šly za sebou  

• dítě chápe prostojové pojmy před, za a dokáže jej ukázat na obrázku  

Organizace: 4 děti sedí u stolu a vyplňují pracovní list, ostatní děti mají volnou hru  

Časová dotace: 15 minut 

Pomůcky: pracovní list (viz obrázek 2), lepidlo  

Motivace: „Děti, pamatujete si pohádku O veliké řepě? Podívejte se, co se stalo. Všechny 

obrázky se Aničce pomíchaly. Pomůžete jí poskládat postavy, jak šly za sebou?“ 

Metodický postup:  

1. Motivace. 

2. Seřazení posloupnosti postav. Děti poskládají postavy tak, jak šly v řadě za sebou. 

Po kontrole paní učitelky obrázky nalepí.  

3. Určování před, za. Učitelka se ptá jednotlivých dětí, kdo stojí před a za další postavou.  

 

Řízená činnost – rozumová – shrnutí pohádky  

Cíle: 

• Dítě a jeho společnost – rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

(spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, 

k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
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Konkretizované cíle:  

• vést děti k tomu, aby doma pomáhaly a aby věděly, že pomoc je dobrý skutek  

• mluvit ve větách 

Časová dotace: 20 minut 

Organizace: děti sedí v kruhu v herně 

Pomůcky: míček, knížka (obrázky z knížky) 

Motivace:  

Převyprávění pohádky O veliké řepě. S dětmi si po kruhu posíláme míček a každý řekne 

jednu větu. Při vypravování nám pomohou obrázky z knížky.  

Metodický postup:  

1. Motivace – převyprávění pohádky pomocí obrázků z knížky  

2. Reflexe (metoda DV) 

 

Otázky k reflexi:  

„Myslíte děti, že bylo dobré, když se všichni zapojili, aby řepu vytáhli?  

Co dědeček potřeboval, když mu nešla vytáhnout řepa? Pomoc babičky. 

Co by se stalo, kdyby dědečkovi babička nepřišla pomoct?  

Myslíte si, že je dobré si pomáhat, když nám něco nejde? Pomáháte doma mamince?“ 

 

Smysl pohádky: Musíme si pomáhat. Pokud děti nepřijdou samy na smysl pohádky, 

vysvětlíme jim to.  

„Když nám při nějaké práci něco nejde, tak si můžeme na pomoc zavolat maminku, tatínku, 

bratříčka. Když všichni zapojíme své síly, tak se nám to určitě povede.“ 
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Obrázek 1 – Text písně O řepě (autorská píseň)   

Obrázek 2 – Pracovní list k pohádce O veliké řepě (Linc 2011). 
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Obrázek 3 – Text pohádky 1 (Jechová 2014, s. 81) 

 

 



 

46 
 

 Obrázek 4 – Text pohádky 2 (Jechová 2014, s. 82) 
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Obrázek 5 – Text pohádky 3 (Jechová 2014, s. 83)  
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6.4 Program pro 5-6leté děti – pohádka O Červené karkulce  

Metodický list č. 1 – PONDĚLÍ 

„Jak to bylo v pohádce O Červené karkulce“ 

Cíle: 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

Konkretizované cíle:  

• soustředit se na text pohádky a správně doplnit slovo se správným skloňováním, 

odpovídat na otázky rozvitými větami 

• vymyslet, jak by mohl příběh skončit  

Časová dotace: 30 minut 

Organizace: děti sedí v kruhu v herně 

Pomůcky: knížka, barevné kolíčky (barvy kolíčků: červená, modrá, žlutá, zelená)  

Motivace: hádanka (autorská) 

„Chodím lesem sem a tam,  

před vlkem se schovávám. 

Mám červený čepeček,  

pozor, nejsem chlapeček.  

V košíku bábovku mám,  

musím spěchat, pospíchám. 

Kdo jsem?“ Červená karkulka.  

„Tento týden jsem si pro vás přinesla pohádku, která se jmenuje O Červené karkulce. Během 

tohoto týdne si zkusíme různé aktivity, které jsou spojené s touto pohádkou. Když je všechny 

splníte, tak na konci týdne na vás bude čekat poklad. Během týdne budete při nějakých 
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aktivitách pracovat ve skupinkách, a proto si vás rozdělím na čtyři skupiny podle barev, které 

vám určím. Skupiny budou po celý týden stejné.“  

Rozdělíme děti do skupin a na trička jim připneme barevné kolíčky. S kolíčky si děti nebudou 

hrát, pokud ano, sebereme jim kolíček a budou si muset pamatovat zpaměti barvu svého týmu. 

Metodický postup:  

1. Obrázkové čtení – čtení z knížky doplněné obrázky, učitelka čte text a děti ho doplňují 

obrázky, děti skloňují podstatná jména (obrázky v knížce). 

o Učitelka přečte větu: „Vešel dovnitř a v babiččině posteli našel vlka 

s obrovským břichem.“ Poté děti mají za úkol ve skupinkách domyslet, jak by 

mohl příběh skončit.   

o Po různých variantách dokončení příběhu, učitelka přečte zbytek příběhu tak, 

jak to v knížce dopadlo.  

 

2. Diskuze (metoda DV) – děti odpovídají na otázky z knížky – viz knížka str. 7 (např. 

Jak se jmenovala holčička?)  

 

3. Pohybová hra – „Vlk chytá Karkulky v lese“ 

Určíme dítě, které bude hrát roli vlka. Ostatní děti budou Karkulky. Vlk má za úkol 

pochytat všechny Karkulky. Když vlk chytne první Karkulku, ta se k němu připojí, 

chytne ho za ruku a chytají spolu ve dvou. Chycené děti se připojí k vlkovi, až vznikne 

velký had. Hra končí tím, když jsou všechny Karkulky chyceny.   

 

  



 

50 
 

Metodický list č. 2 – ÚTERÝ 

Pracovní list – počítání věcí na obrázků (ráno při volné hře) 

Cíle: 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj předmatematických představ 

Konkretizované cíle:  

• dítě umí počítat do 6 a nakreslit k danému obrázku nakreslit správný počet puntíků  

Časová dotace: 10 minut 

Organizace: u stolečku 

Pomůcky: pracovní list (viz příloha), obyčejné tužky, pastelky  

Motivace: „Karkulka přišla do lesa a chtěla si spočítat kolik je v její blízkosti mravenců, 

kytek, mráčků, ptáků, hub a stromů. Pomůžeš Karkulce s počítáním a kreslením puntíků podle 

počtu věcí na obrázku?“ 

Metodický postup: Děti mají spočítat dané věci na obrázku a poté k nim udělat puntíky podle 

jejich počtu. Poté si obrázek mohou vybarvit.  
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„Den Karkulky“ 

Cíle: 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj představivosti 

• Dítě a ten druhý – rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních 

i neverbálních 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj sluchové vnímání, rozvoj představivosti 

Konkretizované cíle:  

• pantomimicky se vžít do role Karkulky 

• vymyslet radu pro Karkulku, upozornit děti, aby se nebavily s cizími lidmi (prevence 

styku s neznámými osobami – maminčiny rady) 

• poslouchat zvuky, které by se mohly vyskytnout v lese a představit si v hlavě, co by to 

tak mohlo být, čemu je zvuk podobný, co nám, jaký zvuk připomíná  

Časová dotace: 30 minut 

Organizace: v herně, v prostoru i v kruhu 

Pomůcky: Orffovy nástroje, igelitové pytlíky, flašky s vodou, barevné kolíčky 

Motivace: Učitelka zazvoní na zvoneček – „Čáry, máry fuk a teď jsou z vás všech Karkulky.“ 

Metodický postup:  

1. Pohybově-dramatická aktivita – Narativní pantomima (metoda DV)  

„Je sedm hodin ráno a Karkulka spí ve své posteli. Najednou zazvoní budík, Karkulka vstane 

z postele a postaví se na nohy. Jako každý den se jí nechce vstávat do školky, a tak si musí 

pořádně protáhnout ruce a nohy. Poté si na sebe navlékne kalhotky, punčocháče a červené 

šaty. Jde do koupelny, vezme si do ruky kartáček, dá si na něj pastu a začne si čistit zuby. 

Vezme si hřeben a učeše si vlasy. Za chvíli slyší volat svou maminku, aby se šla nasnídat. 

Karkulka seběhne dolů ze schodů, sedne si na židli, do ruky si vezme lžíci a začne jíst svou 

oblíbenou ovesnou kaši. Když dojí kaši, jde do koupelny a tam si umyje pusu. Na hlavu si dá 

čepec a v tom ji zastaví u dveří maminka a začne ji dávat rady. Všechny Karkulky se chytnou 

za ruce a sednou si na zem do kroužku. Dneska ale Karkulka nejde do školky, je totiž sobota a 

má za úkol jít k babičce na návštěvu.“ 

„Kdo si pamatuje, co nesla Karkulka babičce v košíku?“ Víno, bábovku, kytku.  

„Maminka dala Karkulce na cestu lesem několik rad.“  
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2. Komunikace, city, emoce – Maminčiny rady, kolektivní role (metoda DV) 

 Jedno dítě sedí uprostřed kruhu a představuje Karkulku. Ostatní děti jsou maminky, které, 

dávají Karkulce rady. Každé dítě řekne Karkulce jednu radu, po směru kruhu. Děti mohou 

použít i emoce (např. ustaraná maminka, přísná maminka, rozzlobená maminka, usměvavá 

maminka).  

např. „Karkulko, ne aby ses bavila s vlkem, běž rychle k babičce, s nikým se nebav, chovej se 

slušně, pozdravuj babičku.“ 

Rozhovor: „Děti, myslíte si, že by se Karkulka neměla bavit s cizími lidmi? Co by se mohlo 

stát?“  

 

„Karkulka přijde do lesa a najednou uslyší mnoho zvuků.“  

3. Hudební činnost – Zvuková podoba lesa – zvukový kruh (metoda DV) 

Učitelka rozdělí děti na čtyři skupinky. Každá skupinka má za úkol napodobit zvuky lesa. 

Mohou k tomu použít Orffovy nástroje, igelitové pytlíky, flašky s vodou. Dále mohou dělat 

zvuky ptáků, zvířat či jiné zvuky, např. pípání, ťukání, šustění, bublání vody. Poté jedna 

skupinka činnost předvádí a ostatní děti mají zavřené oči a přemýšlí, co by to mohlo být 

za zvuky.  
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Metodický list č. 3 – STŘEDA 

„Den vlka“ 

Cíle: 

• Dítě a jeho společnost – rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků 

a dovedností dítěte 

• Dítě a jeho psychiky – rozvoj cítění a prožívání  

• Dítě a jeho psychika – rozvoj mluvního projevu  

• Dítě a jeho psychika – rozvoj neverbální komunikace (pantomima) 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj schopnosti sebeovládání 

• Dítě a ten druhý – rozvoj kooperativních dovedností 

 

Konkretizované cíle:  

• vžít se do role vlka 

• mimicky vyjádřit náladu (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, zaleknutí) 

• vymyslet otázky pro vlka, přirozeně a bez zábran komunikovat s vlkem  

• pantomimicky se vyjadřovat, vyjádřit děj pohybem (pantomima)  

• pomocí dramatické improvizace se vžít do role postav a přehrát děj pohádky, 

komunikovat s ostatními dětmi  

• spolupracovat v dané skupině při improvizaci  

 

Časová dotace: 30 minut 

Organizace: děti jsou v herně, stojíme v kruhu 

Pomůcky: triangl, maska vlka, zelený klobouk pro myslivce, čepec pro Karkulku, bílý šátek 

pro babičku, sukně pro maminku, barevné kolíčky 

Motivace: básnička s pohybem (autorská) 

„Včera jsme končili tím, že Karkulka přijde do lesa a uslyší tam mnoho zvuků. V lese se ale 

prochází i vlk, který se s Karkulkou později potká. Děti, teďka se z nás stanou vlci. Čáry, máry 

fuk, ať jste vlci.“ 

Básnička s pohybem – při recitaci básně použijeme hluboký tón hlasu vlka, tváříme se vážně 

jako vlk  
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„Já jsem chytrý vlk,  (vztyčíme ruce, ukazujeme drápy a u toho se pohupujeme 

na místě) 

dupy, dupy dup.    (2x dupneme) 

Po lese se procházím,    (pochodujeme na místě) 

občas houby nacházím.   (předpažíme levou a pravou dlaň) 

Koukám zleva, koukám zprava,  (dáme ruku na čelo a rozhlížíme se vlevo a vpravo 

Karkulka už na mě mává,   mávám) 

hezky se jí představím,   (dáme ruku na hruď a ukloníme se) 

potom si ji možná sním.“   (dupeme a hladíme si břicho) 

 

„Děti, jaký byl vlk?“ zlý, vychytralý. 

„Myslíte, že bychom se k sobě měly chovat hezky, mile, přátelský a nebýt na sebe zlý jako vlk 

v pohádce?“ 

Metodický postup:  

„Vlk má v průběhu děje pohádky různé nálady a my si je spolu zkusíme vyjádřit.“  

 

1. V těle vlka s jeho emocemi, živý obraz (metoda DV) – emoce vyjádřené mimikou, 

gestikou.  

Děti ztvárňují pohyby vlka, poté učitelka cinkne na triangl a děti se musí zastavit a předvést 

danou emoci ve štronzu. 

Vlk chodí po lese po čtyřech. CINK. Smutný vlk.  

Vlk se postaví a jde po dvou nohách (chůze). CINK. Naštvaný vlk s vyceněnými zuby. 

Vlk přeskakuje přes pařezy. CINK. Veselý vlk.  

Vlk běhá po čtyřech. CINK. Zamyšlený vlk. (Přemýšlí o něčem).  

Vlk chodí po lese po čtyřech. CINK. Vyděšený vlk.  

Vlk si poskakuje do vzduchu. CINK. Šťastný, jásající vlk.  
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„Karkulka už jde pomalu lesem a za chvíli se setká s vlkem. Ale vy se s vlkem setkáme dřív 

než ona, a proto se ho můžete zeptat na nějaké otázky.“ 

Učitelka si navlékne masku vlka a je v roli vlka – děti dávají vlkovi otázky. 

2. Rozhovor s vlkem v lese (s použitím masky vlka) (úmysly vlka, život vlka), učitel 

v roli (metoda DV) 

„Ahoj děti, já jsem vlk z pohádky O Červené karkulce. Máte na mě nějaké otázky?“ 

• „Kampak jdeš vlku? 

• Sníš Karkulku?  

• Co rád jíš?  

• Máš nějaké kamarády? 

• S čím si nejradši hraješ?“ 

 

„Vlk došel až k chaloupce, kde bydlela Karkulky babička. Babička před příchodem Karkulky 

uklízela, ale také odpočívala. Uhádnete, co všechno dělala?“ 

3. Pantomima (metoda DV) – babička – učitelka pošeptá jednomu dítěti, co babička 

dělala. Poté dítě pantomimicky vyjádří pohyb a ostatní děti se snaží činnost uhádnout.   

• babička zametala smetí 

• babička míchala polévku 

• babička jedla polévku 

• babička spala 

• babička šila 

• babička si četla noviny  

• babička si česala vlasy  

• babička si oblékla kalhoty  

 

„Vlk zaklepal na dveře, vešel dovnitř a překvapenou babičku spolkl. Pak si nasadil na hlavu 

její čepec, na nos brýle a lehl si do její postele. Zanedlouho dorazila k chaloupce i Karkulka. 

Zaklepala na dveře a vlk ji změněným hlasem pozval dovnitř. Karkulka přistoupila k posteli, 

ale babička se jí zdála nějaká divná.“ 
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4. Dramatizace, hra v roli (metoda DV) 

Děti zkusí dokončit příběh pohádky pomocí dramatizace. Dramatizace začne od toho, kdy vlk 

leží v posteli a Karkulka se ho ptá: „Proč máš tak veliké oči, babičko? To abych tě lépe 

viděla.“ V dramatizaci děti budou hrát role: vlka, myslivce, Karkulky, babičky a maminky. 

Při dramatizaci pohádky mohou děti vymyslet vlastní konec příběhu.  

Děti rozdělíme na skupinky. Každá skupinka si připraví svou dramatizaci pohádky. 

Děti dostanou k dispozici masky, které budou moci využít, aby se mohly lépe vcítit do své 

role. Děti si dramatizaci nacvičí a poté ji zkusí předvést před ostatními dětmi. 
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Metodický list č. 4 – ČTVRTEK 

„Výtvarný den“  

Cíle: 

• Dítě a ten druhý – rozvoj kooperativních dovedností 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, 

tvořivého sebevyjádření) 

• Dítě a jeho tělo – rozvoj jemné motoriky  

• Dítě a jeho psychika – rozvoj tvořivosti 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj mluvního projevu 

 

Konkretizované cíle:  

• spolupracovat při kreslení, vzájemně komunikovat a dohodnout se  

• výběr techniky – kresba pastelkami, voskovkami, fixy 

• osvojení úchopu psacích potřeb (pastelky, fixy, voskovky)  

• rozvoj tvořivosti – dotvoření pozadí (děti mohou dokreslit, co chtějí)  

• převyprávět pohádku, mluvit ve větách  

Časová dotace: 60 minut 

Organizace: děti sedí v kruhu v herně, každá skupina pracuje u jednoho stolečku  

Pomůcky: 4x čtvrtka A2, pastelky, voskovky, fixy, obyčejné tužky, gumy, míček, dětské 

knížky, barevné kolíčky 

Motivace:  

„Dneska se z nás stanou malíři a zítra se z naší školky stane galerie, kde budou vystavené 

vaše společné práce. Byl někdo z vás v nějaké galerii? Co to je galerie? 

Místnost, kde jsou vystavené obrazy umělců – malířů. Malíři kreslí obrázky na plátna 

a ilustrátoři kreslí obrázky do dětských knížek. A my si dnes na ilustrátory zahrajeme. 

Můžeme si prohlédnout obrázky z knížek, které nám pomůžou jako inspirace. Všimněte si, že 

každý ilustrátor namaloval obrázky do knížek jinak, protože každý člověk maluje či kreslí 

jiným způsobem.“ 
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Metodický postup:  

1) Motivace, prohlížení ilustrací v dětských knížkách 

2) Rozdělení dětí do skupin 

3) Výtvarná skupinová práce dětí 

Společně ve skupinkách zkusíme nakreslit, co se stalo v pohádce O Červené karkulce. 

Aktivitu zahájíme před svačinkou, kdy děti motivujeme a vysvětlíme jim zadání úkolu. 

Rozdělíme děti do 4 skupin. Každá skupina dostane čtvrtku o rozměru A2, na kterou mají děti 

společně nakreslit dějový obraz z pohádky. Děti dostanou námět, co mají nakreslit a zbytek 

věcí si domyslí a dokreslí samy. Cílem této práce je rozvoj spolupráce ve skupině, společná 

domluva a dohoda.  

Každá skupinka má za úkol nakreslit obraz, který jim určí paní učitelka.  

1. obraz – „Maminka s Karkulkou.“ 

2. obraz – „Karkulka s vlkem v lese.“ 

3. obraz – „U babičky v chaloupce – babička, vlk.“ 

4. obraz – „Myslivec se spícím vlkem.“  

4) Reflexe (metoda DV) výkresů  

V herně na koberci si prohlédneme práce ostatních skupin. Každá skupinka představí 

svůj výkres a zhodnotí práci ve skupině. 

 

Poslední dva body se nemusí stihnout při řízené činnosti. Můžeme je s dětmi zařadit 

později, např. před obědem nebo před odpočinkem.  

5) Sestavení posloupnosti výkresů podle děje pohádky.  

6) Převyprávění pohádky podle výkresů.   
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Metodický list č. 5 – PÁTEK 

„Pohádkový den“ – návštěva pohádkových postav  

Cíle: 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj řečových schopností a dovedností  

• Dítě a společnost – rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, 

spolupodílet se) ve skupině dětí 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj zrakového vnímání  

• Dítě a jeho tělo – rozvoj hrubé motoriky 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj paměti  

• Dítě a jeho tělo – koordinace ruky a oka 

• Dítě a jeho psychika – rozvoj tvořivého myšlení 

 

 Konkretizované cíle:  

• rozvoj slovní zásoby – vymyslet vlastnosti lidí a přiřadit je k postavám z příběhu 

(přídavná jména)  

• spolupracovat v dané skupině při plnění úkolů na stanovištích, požádat o pomoc při 

řešení složitějšího úkolu 

• složit obrázek Červené karkulky  

• překonat překážky  

• vzpomenout si, co dala maminka Karkulce do košíku  

• správně proplést tkaničkou břicho vlka (zašít vlkovi břicho) 

• vymyslet básničku či písničku pro babičku  

Časová dotace: 45 minut 

Organizace: skupinová práce dětí, stanoviště jsou umístěna v herně a ve třídě u stolečku, 

učitelka pomáhá dětem u stanoviště myslivce se zašíváním břicha 

Pomůcky: obrázky postav na označení daného stanoviště, míček, upečená bábovka, puzzle 

Červené karkulky, pomůcky na překážkovou dráhu, košík, papír se správnými odpověďmi, 

forma na bábovku, víno, čokoládový tyčinka, papírová krabička od léků, kapesníky, kytka, 

tkaničky od bot břicho vlka z kartonu, Orffovy nástroje  

Motivace: Rozhovor (diskuze – metoda DV) o vlastnostech postav  
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„Děti víte, co jsou vlastnosti? Lidé mají určité vlastnosti. To je např. když já o sobě řeknu, že 

jsem hodná, náladová, lakomá. Zkuste nějaké další vyjmenovat.“ 

Např. ohleduplný, spolehlivý, sympatický, lakomý, milý, chytrý, odvážný, zbabělý, náladový, 

nepříjemný, milý, přátelský, obětavý, statečný, vytrvalý 

„Jaká si myslíte, že byla Karkulka, …?“ 

1) Karkulka – hodná, odvážná, dobrosrdečná, statečná  

2) vlk –zlý, vychytralý  

3) myslivec –odvážný, chytrý, nápomocný, hodný  

4) babička – hodná, laskavá, milá  

 

„Dneska máme děti pohádkový den. Víte někdo, co by to mohlo znamenat? Byly jste děti 

někdy na pohádkové cestě? Co se tam dělá? Na každém stanovišti se plní jeden úkol. 

Každá pohádková bytost z pohádky O Červené karkulce si pro vás připravila jeden úkol, který 

musíte splnit, abyste všichni mohli získat poklad.“ 

Metodický postup:  

1) Motivace. 

2) Prohlídka stanovišť a vysvětlení úkolů.  

3) Rozdělení dětí do skupin. Každá skupina chodí po stanovištích společně a také 

se společně přesouvá na další stanoviště. 

4) Plnění úkolů na stanovištích. 

 

Stanoviště: 

Karkulka – složit obrázek puzzle Červené karkulky. K pomoci slouží obrázek vcelku.   

Vlk – překonat překážkovou dráhu (pomůcky podle výběru paní učitelky), např. podlézt 

překážku, běžet slalom. U vlka je překážková dráha, protože vlk byl rychlý obratný a překonat 

překážky pro něj bylo lehké.    

Maminka – Co dala maminka Karkulce do košíku? Děti zkusí dát správné věci do košíku. 

Pomůcky: forma na bábovku, víno, čokoládový tyčinka, prášky, kapesníky, kytka. Správnou 
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odpověď děti najdou zezadu papíru, kde jsou nakreslené správné obrázky. 

Správná odpověď: víno a bábovka. 

Myslivec – zašít vlkovi břicho. Pomůcky: tkanička od bot, břicho z kartonu.  

Babička – vymyslet písničku či básničku pro babičku, která babičce udělá radost a zapomene 

myslet na nemoc, možnost použití jemných, ne příliš hlučících Orffových nástrojů. Děti také 

mohou použít básničku, kterou znají z mateřské školy.  

 

5) Reflexe (metoda DV) – zhodnocení probíhá v kruhu, přičemž si posíláme míček. 

Kdo mluví, má míček, ostatní děti jsou potichu. Každé dítě řekne, jaké stanoviště se 

mu líbilo nejvíce, s jakým úkolem děti měly problém. Dále zhodnotí práci ve skupině 

(skvělá spolupráce x neporozumění, skvělá spolupráce, hádky).  

 

Zhodnocení celého týdne: V kruhu si posíláme míček. Každé dítě řekne, co se mu nejvíce 

líbilo, co se mu nelíbilo, která aktivita byla složitá.  

Hledání pokladu (poklad – upečená bábovka) 

Rizika: pozor na alergie dětí (vejce, olej, mléko, vanilkový cukr, polohrubá mouka, prášek do 

pečiva, kakao, cukr krupice, případně oříšky) 

Učitelka ve třídě schová zabalenou upečenou bábovku, kterou děti mají hledat. Poté si 

řekneme, jaká je spojitost upečené bábovky s pohádkou O Červené karkulce. Nakonec si 

bábovku rozkrájíme a sníme.  

  



 

62 
 

Obrázek 6 – Pracovní list k pohádce O Červené karkulce (autorský)   
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Obrázek 7 – Text pohádky 1 (Jechová 2014, s. 4) 
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Obrázek 8 – Text pohádky 2 (Jechová 2014, s. 5) 
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Obrázek 9 – Text pohádky 3 (Jechová 2014, s. 6) 
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Obrázek 10 – Otázky k pohádce O Červené karkulce (Jechová 2014, s. 6) 
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7 Metodologie  

Cílem praktické části bakalářské práce s názvem „Literární projekt“ je sestavení 

a ověření programu. K zjištění kvality programu byla zde použita metoda strukturovaného 

rozhovoru, pomocí níž byly ověřeny předpoklady projektu a stanoveny jejich výsledky.  

 

7.1 Metoda strukturovaného rozhovoru 

Pokud chceme získat informace o názorech, postojích a záměrech respondenta 

a porozumět určitému jevu či situaci, použijeme metodu zvanou rozhovor. (Ferjenčík in Skutil 

a kol. 2011, s. 89) 

Rozhovor dělíme na tři typy: strukturovaný, polostrukturovaný či nestrukturovaný. 

(Skutil, 2011, s. 90) Při ověření programu jsem použila strukturovaný rozhovor.  

Strukturovaný rozhovor probíhá ústní formou dotazníku. Tazatel má předem 

připravené otázky a alternativy odpovědí. Sled otázek však nemění. Důležitou roli při 

rozhovoru hrají podmínky a prostředí. Prostředí by mělo být izolováno od jiného dění a 

v místnosti by mělo být ticho a klid. (Skutil, 2011, s. 90, 92) 

Touto metodou byl zhodnocen program ve vybraných mateřských školách. 

Respondentky byly vždy seznámeny se záměrem rozhovoru i způsobem zpracování jejich 

odpovědí (nahrávání na mobilní telefon). Dotazované vždy pravdivě a výstižně odpovídaly 

na předem připravené otázky. Rozhovor probíhal v klidné místnosti.   
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7.2 Charakteristika výzkumných souborů  

Mateřská škola A  

Budova mateřské školy leží v menší části obce a je součástí základní školy. Mateřská 

škola má tři třídy s kapacitou 81 dětí a je pavilónového typu. Všechny třídy obsahují sociální 

zařízení, umývárnu, šatnu a kuchyňku k výdeji jídla. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku 

(3-4leté, 4-5leté a 5-6leté). Každá třída má hernu, která se využívá k herním aktivitám, 

ale i tělesným cvičením. Po obědě se z herny stává ložnice, kde se rozkládají lehátka určená 

k odpočinku dětí. Součástí MŠ je i zahrada, která je využívána při pobytu venku přes celý rok. 

Je vybavena průlezkami, skluzavkami, kolotoči, houpačkami a pískovišti které jsou plně 

využívány při hře dětí. 

Paní ředitelka A1 – délka praxe: 41 let – Pohádka O veliké řepě 

Paní učitelka A2 – délka praxe: 28 let – Pohádka O Červené karkulce 

 

Mateřská škola B  

Mateřská škola se nachází v centru malého města mezi panelovými domy s kapacitou 

100 dětí. Tato MŠ je čtyřtřídní s homogenním uspořádáním. V suterénu nalezneme saunu 

s bazénem pro děti. V přízemí se nachází čtyři šatny pro jednotlivé třídy, kuchyň a ředitelna. 

V prvním patře jsou dvě třídy pro mladší děti, dále kuchyňka a kancelář vedoucí školní 

jídelny. Ve všech třídách je sociální zařízení, herna a kabinet. Hračky a pomůcky pro 

vzdělávání jsou dostatečně pestré, nezávadné a přizpůsobené věku dítěte.  

Paní učitelka B1 – délka praxe: 3 roky – Pohádka O veliké řepě 

Paní ředitelka B2 – délka praxe: 38 let – Pohádka O Červené karkulce 

 

Mateřská škola C  

Mateřská škola je umístěna v klidné části města. Budova MŠ je vilového typu 

s přístavbou.  Třída mateřské školy jsou heterogenní a navštěvují ji děti ve věku zpravidla 

od 3 do 6 let. Dohromady má mateřská škola maximální kapacitu 109 dětí, které jsou 

rozděleny do pěti tříd. Kolem zahrady se rozprostírá lesopark se vzrostlými stromy a keři. 

V zahradě děti mohou pozorovat ptactvo, veverky, koroptve, zajíce, ještěrky. Dále se tu 
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vyskytují průlezky, houpačky, pískoviště a altán. Všechny třídy jsou vybaveny sociálním 

zařízením, kuchyňkami a šatnami pro děti. V každé třídě se dále vyskytují notebooky, klavíry, 

nové stolky s židličkami, ale i nová lehátka pro odpolední odpočinek. V jedné z tříd je 

interaktivní tabule, která je určena pro všechny děti z celé MŠ.  

V této mateřské škole ověřila program autorka bakalářské práce. Program byl realizován 

heterogenní třídě, kde se vyskytovaly děti ve věku ve věku 4-5 a 5-6 let. V průběhu celého 

týdne se účastnilo projektu přibližně 20 dětí. 
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8 Výsledky šetření 

Na základě pozorování a strukturovaného rozhovoru byl vyhodnocen program 

s názvem „Literární projekt.“ V rámci této kapitoly byly posouzeny výsledky šetření, které 

souvisejí i s návrhem úprav programu.  

  

8.1 Strukturovaný rozhovor 

1. Splnil program vytyčené cíle? 

2. Jak se vám pracovalo s metodickými listy?  

3. Které aktivity byly přínosné a nejvíce děti zaujaly? 

4. Byly pro Vás nějaké aktivity neznámé?  

5. Navrhujete nějaké návrhy na zlepšení? 

 

1. Dosažení vytyčených cílů 

Všechny učitelky se shodly na tom, že cíle u obou pohádek byly převážně splněny, 

některé z nich však částečně. Děti se prostřednictvím prožitkových aktivit seznámily s dějem 

pohádek.  

Paní učitelka B1 prohlásila, že dosažení cílů záleží na složení skupiny dětí, naladění dětí 

a vedení učitelky. Při její realizaci bylo přítomno pouze 13 dětí, tudíž se jí dobře pracovalo 

a mohla se důkladněji věnovat jednotlivým dětem při vyskytnutí problémů a naplnit tak cíle.    

Paní ředitelce B2 se zdály některé cíle v pohádce O Červené karkulce složitější z hlediska 

vývojové inteligence dětí. Tvrdí, že např. cíl „vymyslet, jak by mohl příběh skončit“ je pro 

některé děti snadné a pro některé těžký úkol.  

Komentář: V pohádce O Červené karkulce nebyl při mé realizaci splněn cíl: „vymyslet 

vlastnosti lidí a přiřadit je k postavám z příběhu.“ Děti měly obtíže vymyslet vlastnosti postav 

(hodný, zlý), protože tyto pojmy jsou pro ně těžké a abstraktní.  

Při dokončení příběhu pomocí dramatizace děti nevěděly, co mají dělat a říkat. Musela 

jsem jim pomáhat a říkat, co mají dělat. Cíl „pomocí dramatické improvizace se vžít do role 

postav a přehrát děj pohádky, komunikovat s ostatními dětmi, spolupracovat v dané skupině 
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při improvizaci“ byl splněn částečně. Cíl: „poslouchat zvuky, které by se mohly vyskytnout 

v lese a představit si v hlavě, co by to tak mohlo být, čemu je zvuk podobný, co nám jaký 

zvuk připomíná“ nebyl splněn z důvodu nespolupráce dětí vymyslet nějaký zvuk. Děti během 

činností, které směřovaly ke skupinové práci, nebyly schopné spolupracovat z toho důvodu, 

že učitelka se při běžném vzdělávání skupinovým pracím vyhýbá z důvodu náročné 

organizace. Myslím si, že lepší výsledky skupinových prací by dopadly v homogenní skupině 

všech dětí předškolního věku.   

Při ověřování programu jsem zjistila, že pohádky byly dobře zvolené, protože jsou pro 

děti známé a upoutaly jejich pozornost. Osobně považuji cíle za splněné a některé pouze 

částečně. U obou pohádek děti měly problémy převyprávět děj. Byla jsem jim však 

nápomocná a pomohla jim návodnými otázkami a obrázkovou oporou. 

Souhlasím s paní učitelkou B1 a B2 že vždy záleží na složení dané skupiny dětí 

na intelektuálních schopnostech a individuálních odlišnostech dětí v dané třídě.  

 

2. Práce s metodickými listy 

Všechny dotazované se shodly v tom, že metodické listy byly srozumitelné, přehledně 

zpracované na jednotlivé dny, to učitelkám vyhovovalo.   

Paní ředitelka A1 by navrhovala projektu věnovat delší časový úsek. „Děti 4-5leté se 

dokáží soustředit kratší dobu a některé činnosti trvaly docela dlouho.“ S tímto tvrzením 

musím souhlasit, některé činnosti jsou časově náročnější, proto by bylo lepší je zkrátit či 

prodloužit. Myslím si, že komunitní kruh je časově náročnější, a přes to se dá zvládnout, 

protože prožitkové aktivity jsou pro děti zajímavé.  

Komentář: Obecně vzato se mi s metodickými listy také dobře pracovalo.  

 

3. Přínosné, zajímavé aktivity 

Učitelky se shodly na tom, že nejvíce děti zaujaly dramatické a pohybové aktivity.  

Paní učitelka B1: „Děti dělají rády všechny činnosti. Někoho baví více výtvarné, jiné dítě 

hudební či pohybové.“ V pohádce O veliké řepě se učitelky A1, B1 shodly, že nejvíce děti 

zaujala dramatizace pohádky a stínové divadlo. Paní ředitelka A1: „Myslím, že každá aktivita 

dětem něco dala. V projektu byly zahrnuty cíle ze všech pěti oblastí, zvolené činnosti 
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odpovídaly věkové skupině dětí 4-5 letých a korespondovaly se zvolenými cíli. Úspěch mělo 

ochutnávání řepy. Ochutnaly i ty děti, které červenou řepu jinak nevezmou do pusy.“  

V pohádce O Červené karkulce byly při realizaci paní učitelky A2 nejvíce zajímavé 

aktivity: dramatizace, v těle vlka s jeho emocemi, maminčiny rady, narativní pantomima, 

pantomima – babička, všechny skupinové práce na rozvoj spolupráce. Podle paní ředitelky B2 

se při realizaci dětem líbila pohybová hra „Vlk chytá karkulky v lese“, dále rozhovor s vlkem 

v lese s využitím masky, v těle vlka s jeho emocemi, dramatizace. Paní ředitelka konstatovala: 

„Na základě prožitků se dětem velmi zdařily kolektivní výtvarné práce, děti báječně 

spolupracovaly.“  

Komentář: Souhlasím s respondentkami, že nejvíce se povedly dramatické a pohybové 

aktivity. Při mé realizaci v pohádce O veliké řepě děti zaujaly stejné aktivity, tj. stínové 

divadlo, dramatizace a písnička O řepě, kterou si děti dokonce začaly zpívat i mimo řízenou 

činnost, jen tak ve volné chvíli a na procházce. Myslím si, že všechny byly přínosné, každá 

aktivita se zaměřovala na jinou oblast z RVP PV.  

V pohádce O Červené karkulce se děti setkaly s různými prožitkovými aktivity a mohu 

potvrdit, že oblíbené aktivity dětí se shodují s odpověďmi respondentek. Avšak musím 

vyzdvihnout aktivitu rozhovor s vlkem v lese s využitím masky, kdy při mé realizaci se děti 

vlka v roli učitelky zalekly a ve třídě nastalo hrobové ticho a poté se i děti bály na něco zeptat, 

ale nakonec se rozpovídaly. Děti bavilo hledat poklad (upečenou bábovku). Když ji našly, 

byly šťastné a těšily se na pochutnání.  

 

4. Neznámé aktivity 

Při pohádce O veliké řepě nebyly pro učitelky žádné aktivity neznámé. Paní učitelka A2 

v pohádce O Červené karkulce neznala zvukovou podobu lesa, nikdy ji s dětmi nedělala.  

Co se týče dětí, paní ředitelka A1 konstatovala, že se jí velice líbilo stínové divadlo. 

Bylo nápadité, nové pro děti, hodně děti zaujalo.  

Komentář: Osobně jsem se bála, že učitelky nebudou znát narativní pantomimu. Nakonec 

jsem byla překvapená, protože ji všechny učitelky znaly. Souhlasím s paní ředitelkou, že i při 

mé realizaci děti nejvíce zaujalo stínové divadlo, protože se s tím dosud nesetkaly. Chtěly 

vidět, jak vypadají stíny postav. Při volné hře jsem dětem poskytla stínové divadlo, se kterým 

si pohrály.  
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5. Návrhy na zlepšení 

 Paní učitelka B1 a A1 se shodly, že by bylo dobré přidat další aktivity na procvičení 

matematických představ, např. u počítání řep můžeme dále porovnávat více x méně, před, za, 

ale vždy záleží na skupině dětí. Paní ředitelka A1 navrhuje přidat přetahovaní lanem, kterou 

můžeme zařadit při cvičení. 

Paní učitelka A2 se shodla s paní ředitelkou B2 v pohádce O Červené karkulce, že děti by 

zvládly zařadit se do skupin i bez použití kolíčků. Děti si tak procvičují paměť a učí 

se zapamatovat barvu a členy dané skupiny. Paní učitelka A2 doporučuje zařadit k pohádce 

O Červené karkulce písničku, která ji k pohádce chyběla. Dále by se dala k tématu použít 

i veršovaná pohádka od Františka Hrubína. Paní ředitelka B2 konstatovala, že zajímavé by 

bylo si bábovku pro babičku s dětmi upéct. Dále by doporučila zařadit méně činností či 

program prodloužit z důvodu náročného časového úseku.  

Komentář: Souhlasím s paní učitelkami, že můžeme přidat více předmatematických 

aktivit, které můžeme s dětmi procvičovat i při ranní volné hře. Dále souhlasím 

s prodloužením obou projektů. Osobně mě ještě napadá, že můžeme jít s dětmi do lesa, vžít se 

do role Karkulky a zahrát si hry v lese. U pohádky O veliké řepě můžeme zkusit červenou 

řepu vypěstovat.  
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8.2 Návrh úprav 

Po ověření programu bylo nutné zařadit návrh úprav pro zlepšení jeho efektivnosti. 

Zaznamenané úpravy navrhla autorka práce společně s respondentkami.   

Oba literární projekty bych prodloužila o jeden den z důvodu náročnosti programu. 

V pohádce O veliké řepě Metodický list č. 1 (viz kapitola 6.3) bych řízenou činnost 

realizovala namísto komunitního kruhu a zařadila bych ji den předem.  

V pohádce O Červené karkulce bych v Metodickém listu č. 3 – STŘEDA „Den vlka“ 

(viz kapitola 6.4) rozložila aktivity do dvou dnů. První den bych zařadila aktivitu V těle vlka s 

jeho emocemi a Rozhovor s vlkem v lese. Druhý den bychom se zaměřily na babiččinu 

chaloupku, pantomimu a dramatizaci.  

Pohádka O veliké řepě 

1. Narativní pantomima, viz kapitola 6.3 (Metodický list č. 2 – ÚTERÝ)  

Narativní pantomima je spíše vhodnější pro předškolní děti, ale pro některé 4-5leté 

děti může být těžká, protože děti nemají dostatečně vyvinutou představivost. Při 

ověřování programu jsem se shodla s respondentkami, že pro děti byla obtížná 

narativní pantomima.  

 

Návrh úprav: Pro snadnější využití bych dětem přečetla jednu větu a zeptala bych 

se dětí, jak bychom to mohly společně předvést a poté bychom to společně předvedly 

všichni. 

 

2. Motivace před řízenou činností, viz kapitola 6.3 (Metodický list č. 3 – STŘEDA)  

Děti jsem motivovala převyprávěním pohádky pomocí obrázků z knížky. Tuto aktivitu 

jsem zařadila i v pátek, protože jsem si myslela, že by bylo dobré, aby děti uměly 

pohádku převyprávět.  

 

Návrh úprav: Aby byla činnost pro děti zajímavější a zábavnější tak, místo 

převyprávění pohádky zařadíme zhudebněnou pohádku od Evy Jenčkové. 
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3. Dramatizace pohádky, viz kapitola 6.3 (Metodický list č. 3 – STŘEDA)  

S respondentkami jsme se všichni shodly na tom že, jestliže máme ve třídě šikovné 

dítě, můžeme ho zvolit jako vypravěče a máme další roli v pohádce při dramatizaci. 

 

Návrh úprav: Zařadíme roli vypravěče.  

 

Pohádka O Červené karkulce 

1. Obrázkové čtení, viz kapitola 6.4 (Metodický list č. 1 – PONDĚLÍ „Jak to bylo v 

pohádce O Červené karkulce“) 

Děti jsem seznámila s dějem pohádky pomocí obrázkového čtení, díky kterému děti 

musely poslouchat děj pohádky a skloňovat daná slova ve formě obrázku z knížky. 

Během této aktivity děti neviděly na obrázky z knížky, protože byly příliš malé. 

 

Návrh úprav: Pro zviditelnění obrázků si vyrobíme kartičky s obrázky z knížky, 

které učitelka bude zvedat a děti pojmenovávat. 

 

 

2. Skupinová práce dětí, viz kapitola 6.4 (Metodický list č. 1) 

Během celého týdne probíhala v pohádce O Červené karkulce spolupráce dětí 

ve skupinkách. Děti jsem rozdělila do skupin podle barev kolíčků.  

 

Návrh úprav: Dětem nebudeme dávat kolíčky při rozdělení dětí do skupin, protože 

tak můžou rozvíjet paměť, zapamatují si barvu a členy skupiny, ve které jsou.  

 

3. Činnost Zvuková podoba lesa, viz kapitola 6.4 (Metodický list č. 2 – ÚTERÝ 

„Den karkulky“) 

Při ověřování programu se tato aktivita nepovedla z důvodu rozdání všech Orffových 

nástrojů, nespolupráce dětí a neplnění úkolu. Po rozdání všech nástrojů se ve třídě 

vyskytl hluk a křik dětí.  

 

Návrh úprav: Nejprve bych zkusila s dětmi vymyslet zvuky zvířat pomocí zvuků a 

hry na tělo společně. Poté bychom si pomocí jemných nástrojů přiřadily, co který zvuk 

nám připomíná, např. ťukání datla – drhlo a dřevěná tyčka. Nakonec bych děti 
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rozdělila do skupin a zkusily by si nějaké zvuky vybrat a ztvárnit při svém vystoupení 

před ostatními. 

 

4. Motivace – rozhovor o vlastnostech postav, viz kapitola 6.4 (Metodický list č. 5 – 

PÁTEK „Pohádkový den“ – návštěva pohádkových postav) 

V průběhu realizace jsem zjistila, že děti nechápou a neumí pojmenovat základní 

vlastnosti postav, např. děti nedokázaly říct, jaká byla Karkulka. Poté jsem si 

uvědomila, že abstraktní myšlení se teprve vyvíjí v tomto věku a není plně rozvinuto.  

 

Návrh úprav: Tuto aktivitu bych změnila tím, že učitelka bude vyjmenovávat 

vlastnosti, které bude mít napsané na kartičkách a děti je budou přiřazovat k obrázkům 

postav, např. kartička s názvem hodná – Kdo by to mohl být děti? Karkulka, babička. 

 

5. Plnění úkolů na stanovištích, viz kapitola 6.4 (Metodický list č. 5 – PÁTEK 

„Pohádkový den“ – návštěva pohádkových postav) 

Stanoviště byla dobře promyšlená, ale časově nevyvážené. Při realizaci na stanovišti 

karkulky a myslivce dětem dlouho trvalo plnění úkolu.  

 

Návrh úprav: Pro urychlení těchto dvou stanovišť bych změnila při skládání puzzle 

vybrala lehčí obrázek na složení u stanoviště Karkulky a u myslivce udělala méně děr 

na prošívání. 

 

6. Zhodnocení celého týdne, viz kapitola 6.4 (Metodický list č. 5 – PÁTEK 

„Pohádkový den“ – návštěva pohádkových postav) 

Děti měly problém vzpomenout si na činnosti během celého týdne.  

 

Návrh úprav: Děti potřebují názornost, tudíž bych jim příště ukázala obrázky, 

přinesla rekvizity s kterými jsme pracovaly během celého týdne, či fotografie a jejich 

výkresy, aby si lépe vzpomněly, co jsme dělaly. 
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Závěr 

Literární výchova je pro dítě předškolního věku velmi důležitá a hraje velkou roli v 

jeho životě. Vždy však bude záviset na rodičích dítěte a působení předškolních zařízení na 

utváření pozitivního vztahu a zájmu o dětskou literaturu. Prostřednictvím literárních textů se 

dítě učí hodnoty, postoje a normy společnosti. Pohádky nás mohou mnohé naučit, pomohou 

nám poznat okolní svět kolem nás, ale i poučit z lidských činů. Pohádka O veliké řepě nám 

sděluje, že je důležité si pomáhat, naopak pohádka O Červené karkulce nás upozorňuje na to, 

že bychom se neměly bavit s cizími lidmi. 

Teoretická část se zabývá významem literární výchovy v předškolním vzdělávání, 

souvislostí s RVP PV a pohádkou. Další kapitola popisuje přednosti projektového 

a skupinového vyučování. Dále je zde obsažena kapitola o vývojové psychologii dítěte 

předškolního věku. Zde se hovoří o hře, motorickém, kognitivním, emočním a sociálním 

vývoji dítěte. Poslední část je zaměřena na dramatickou výchovy a její metody.  

V praktické části jsou zpracovány dva literární programy, které rovněž zahrnují tvorbu 

a popis programu. Kapitola Charakteristika výzkumných souborů, výsledky šetření a návrh 

úprav slouží k vyhodnocení a závěrečné reflexi. 

Cílem bakalářské práce bylo ověření obou projektů v praxi, a proto byly navrženy 

3 výzkumné otázky, které shrnují výsledky.  

1) Splnil program vytyčené cíle?  

Při mé realizaci se mi podařilo přiblížit dětem oba literární texty pomocí prožitkových 

činností a tím splnit hlavní cíl. Konkretizované cíle byly splněny částečně z důvodu věkového 

rozdílu mezi dětmi během ověřování programu. Některé děti měly problém se zvolenými 

aktivitami z důvodu nedostatečně vyvinutých intelektových schopností, abstraktního myšlení 

a fantazijních přestav.  

2) Které aktivity z programu „Literární projekt“ děti nejvíce zaujaly? 

Děti v předškolním období mají rády pohyb. To se ukázalo i při ověřování programu, 

protože děti nejvíce zaujaly pohybové a dramatické aktivity. Děti rády hrají divadlo nebo 

ho rády sledují. Při dramatické výchově si děti zkusí hru v určité roli a mohou tak pochopit 

empatii a vlastnosti lidí.   

  



 

78 
 

3) Jaké úpravy navrhujete na zlepšení programu? 

Oba literární projekty je potřeba prodloužit minimálně o jeden den z důvodu náročné 

časové dotace. Obtížné aktivity zjednodušíme tak, aby korespondovaly s věkem dětí a při 

jejich plnění byly pro děti zvládnutelné.  

 Tvorba programu mi pomohla uvědomit si vývojové rozdíly mezi staršími a mladšími 

dětmi. Literární projekt mi přinesl nové poznatky, zkušenosti a doporučení do budoucí praxe, 

které mi poskytly respondentky při společné reflexi. Díky projektu jsem měla možnost si 

poprvé vyzkoušet skupinové vzdělávání, neboť se dosud nenaskytla příležitost si to během 

praxe vyzkoušet.  
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