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NETRADIČNÍ MATERIÁLY V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ
V MATEŘSKÉ ŃKOLE
UNTRADITIONAL MATERIALS IN TECHNICAL EDUCATION IN
KINDERGARTEN
MICHAELA SAHULOVÁ
Resumé
Bakalářská práce se zabývá netradičními materiály a jejich vyuņitím v technické výchově
v mateřské ńkole. Cílem empirického výzkumu je zjistit, jak učitelé MŃ vnímají netradiční
materiály a jaké netradiční materiály vyuņívají v technické výchově.
Abstract
The bachelor thesis deals with untraditional materials and their use in technical education
in kindergarten. Empirical research is to determine how kindergarten teachers perceive
untraditional materials and what untraditional materials use in technical education.
Materiály obklopují děti i dospělé na kaţdém kroku. Některé vyuţíváme tak ĉasto,
ţe uţ si jejich přítomnost ani neuvědomujeme. Pak náhle objevíme něco, co je pro nás nové,
příjemné na dotek, lákavé. Děti obzvlášť rády objevují a experimentují, proto bychom jim
měli dopřát moţnost výběru rŧzných materiálŧ, jejichţ vlastnosti mohou zkoumat.
V technické výchově uĉitelé dnes jiţ nejsou tak omezováni a mohou do své výchovně
vzdělávací ĉinnosti aplikovat rŧzné materiály a techniky při rozvoji dítěte.
Cílem bakalářské práce je zmapovat souĉasnou situaci vyuţití netradiĉních materiálŧ
v podmínkách mateřské školy a nabídnout uĉitelŧm aktivity s netradiĉním materiálem vhodné
pro jejich výchovně vzdělávací práci.
Bakalářská práce se skládá z ĉásti teoretické a praktické. Teoretická ĉást tvoří ĉtyři
kapitoly, které nastiņují teoretická východiska pro zpracování empirické ĉásti. Popisuje
rozdělení materiálŧ na tradiĉní a netradiĉní, charakterizuje zpŧsob jejich vzniku a uvádí,
jak lze tyto materiály vyuţít v prostředí mateřské školy. V dalších kapitolách se bakalářská
práce zaměřuje na technickou výchovu a její vyuţití při práci s dětmi vĉetně rozvíjení
klíĉových kompetencí a cílŧ stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní
vzdělávání a v neposlední řadě se věnuje specifikŧm dětí předškolního věku v kontextu
technické výchovy.
Empirická ĉást bakalářské práce je věnována pedagogickému výzkumu, který
je zaměřen na vnímání a vyuţití netradiĉních materiálŧ při práci s dětmi v mateřské škole.
Zabývá se především tím, jak uĉitelé vyuţívají netradiĉní materiály při práci s dětmi
a co za netradiĉní materiál vŧbec povaţují. Cílem empirické ĉásti bakalářské práce
je prostřednictvím rozhovorŧ s uĉiteli zjistit, jakým zpŧsobem je netradiĉní materiál vnímán
a následně vyuţíván v technické výchově v mateřské škole.
Z výzkumu je patrné, ţe u uĉitelŧ v mateřských školách není pojem technická výchova
zcela známý a uţívaný. Termín technická výchova je nový a zatím se nevyskytuje
ani v souĉasné podobě RVP PV, coţ ale neznamená, ţe uĉitelé technickou výchovu
nerealizují. Dotazovaní uĉitelé jsou zaměřeni ĉastěji na tělesnou a výtvarnou výchovu.
Zaměření na technickou oblast se v odpovědích neobjevilo. Dŧvodem mŧţe být vybraný
vzorek s větším poĉtem ţen ve výzkumu, které technickou výchovu obecně nepreferují.
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Dalším dŧvodem mŧţe být, ţe někteří uĉitelé technickou výchovu sluĉují do výchov jiných,
např. výtvarné. Přesto jsou dotazovaní uĉitelé přesvědĉeni o tom, ţe ve své výchovně
vzdělávací práci technickou výchovu realizují a to alespoņ 1 – 2 krát týdně prostřednictvím
ĉinností na rozvoj jemné motoriky, při výtvarných ĉinnostech nebo při praktické a pracovní
výchově.
Při dotazování na vyuţívané materiály výzkum poukázal na ĉastější práci s tradiĉním
materiálem. Uĉitelŧm brání v uţívání netradiĉního materiálu především ĉas, prostor,
dostupnost tohoto materiálu, nedostatek zkušeností ĉi obavy z bezpeĉnosti. Na základě
zkušenosti autorky práce jako zaĉínajícího uĉitele v MŠ je moţné konstatovat, ţe se urĉité
obavy vyskytují, avšak práce s netradiĉním materiálem je lákavá zejména kvŧli jeho
moţnostem kreativního vyuţití. Zajištění vhodných bezpeĉnostních a organizaĉních
podmínek ve výchovně vzdělávací práci s dětmi je samozřejmostí nejen při ĉinnostech
s netradiĉním materiálem.
Nejĉastěji byl u výzkumného vzorku hodnocen jako netradiĉní materiál plast. Stejně
tak se plast zařadil mezi nejuţívanější materiál v technické výchově. Na základě tohoto
zjištění se autorka rozhodla vytvořit uĉitelŧm mateřských škol nabídku výrobkŧ a aktivit
z netradiĉního materiálu se zaměřením na plast a plastické hmoty. Snahou je, aby se tato
nabídka stala inspirací pro uĉitele v mateřských školách a zároveņ přispěla k ĉetnějšímu
vyuţívání netradiĉních materiálŧ, které jsou ĉasto dostupnější a podporují vynalézavost
a kreativitu nejen uĉitele, ale také dítěte.
Broņura jako příloha k bakalářské práci
Broţura vznikla jako souĉást bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci s názvem Netradiĉní materiály v technické výchově v mateřské škole.
Cílem je nabídnout uĉitelŧm mateřských škol výrobky a aktivity vhodné pro děti mladšího
i staršího předškolního věku. Výrobky jsou zaměřené na vyuţití zejména plastu a plastických
hmot v kombinaci s ostatními materiály. Obecnějším cílem je přispět k recyklaci ĉasto jiţ
nevyuţitelných materiálŧ a ukázat moţné vyuţití těchto materiálŧ ve výchovně-vzdělávací
práci uĉitelŧ MŠ.
Broţura obsahuje 12 výrobkŧ. U kaţdého výrobku naleznete srozumitelný metodický
popis, fotografii výrobku a pouţitých pomŧcek, výĉet veškerých pomŧcek, návrh na zařazení
výrobku do podtématu a vyuţití pro věkovou skupinu dětí. Některé výrobky jsou vhodné
spíše pro starší děti, tzn. 5-6 let (dále jen SD), jiné pro mladší děti 3-4 roky (dále jen MD).
Uĉitel však sám nejlépe zná svoji vzdělávací skupinu a sám zváţí vhodnost zařazení výrobku
při práci s dětmi. U kaţdého výrobku je zobrazen stupeņ jeho nároĉnosti pomocí hvězdiĉek
(1 hvězdiĉka znaĉí nízkou nároĉnost, 3 hvězdiĉky vysokou nároĉnost).
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Při navrhování ĉinností bylo dbáno na to, aby byly vyuţité materiály lehce dostupné.
Některé výrobky vyţadují ĉasově méně ĉi více nároĉnější přípravu uĉitele, ale snahou bylo
co nejvíce přípravu zjednodušit pomocí připravených šablon.
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