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SEZNAM ZKRATEK 

MŠ – mateřská škola  

DV – dramatická výchova 

RVP PV – rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

PV – předškolní vzdělávání     
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Úvod 
 

                Jako studentka dálkového studia oboru Učitelství pro mateřské školy mám tu 

možnost již při studiu pracovat v mateřské škole. Rozhodla jsem se vypracovat bakalářskou 

práci na téma „Zpracování Jirousovy Velikonoční pohádky různými metodami dramatické 

výchovy v mateřské škole“, jelikož dramatická výchova je učiteli velmi využívaná nejen v 

mateřských školách. 

                Dramatická výchova a hra jsou v předškolní pedagogice, dvě důležité složky, které 

ovlivňují vývoj dítěte. Hra je nejdůležitější pro rozvoj dítěte, DV napomáhá ke správnému 

porozumění a lepšímu prožitku ze hry. Proto je dramatika využívána jak při volné hře tak při 

řízené činnosti. Volná hra přispívá k získávání nových zkušeností, k utužování vzájemných 

vztahů, dále míří k rozvoji intelektu a vnímání.  

            Dramatická výchova je velmi nápomocná. Dětem pomáhá ledacos objasnit a 

především danou věc prožít. Učitelky často metody dramatické výchovy využívají skrze hraní 

pohádek, nebo při obtížnějších situacích, kdy se snaží děti do dané situace zavést. Metody DV 

se dají také použít jako dobré seznamovací činnosti, když se děti ještě neznají. Pomocí této 

výchovy a her, které se jich týkají, se děti zapojí mnohem snadněji. Já osobně mám 

dramatickou výchovu moc ráda. Pomáhá i mně samotné se vrátit zpět do „dětského světa“ a 

prožít tak činnost naplno.  

           Cílem této bakalářské práce je zpracování Jirousovy Velikonoční pohádky metodami 

dramatické výchovy pro cílovou skupinu předškolních dětí. Úkolem teoretické části práce je 

představit specifika vybrané pedagogické metody – systému dramatická výchova – a zároveň 

specifika věku cílové skupiny – předškolních dětí. Cílem části praktické je pak vystavět, 

v mateřské škole zrealizovat a následně zreflektovat integrovaný blok činností postavený na 

metodách dramatické výchovy a zaměřený na práci s vybranou pohádkou. 
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I. Teoretická část 

1 Dramatická výchova 

 
            Dramatická výchova je neodmyslitelnou součástí předškolního vzdělávání. Stejně tak 

jako hra patří k důležitým složkám v rozvoji dítěte. DV rozvíjí dítě po stránce osobní  

i sociální, dále vede k poznávání sama sebe. Dítě pomocí DV získává nové zkušenosti  

a znalosti, pomocí prožitku se učí používat fantazii a uplatňovat ji při hře.   

       Dramatická výchova je učení zkušeností či učení vlastním prožitkem. DV je tvořivý 

proces při kterém dochází ke zkoumání a poznávání sociálních vztahů a dějů. Při dramatické 

výchově dochází k rozvoji intelektu, intuice, samostatnosti, odpovědnosti a toleranci. 

Dramatická výchova je založena na lidském jednání a mezilidských vtazích, které vychází 

z námětové hry (hry „jako“). Dramatická výchova je v předškolním vzdělávání často 

uplatňována proto, že přihlíží k přirozeným potřebám jedince a rozvíjí osobnost dítěte celistvě 

(Svobodová a Švejdová, 2011, str. 9).  

        DV je jedním z oborů estetické výchovy, kam dále řadíme výchovy pohybovou, hudební, 

výtvarnou a literární. Děti při dramatické hře navazují vztahy, rozvíjejí a utužují přátelské  

i kolektivní vztahy. Dramatická výchova se týká her, improvizací, ale také komunikace  

a práce ve skupině. V dramatické výchově využíváme nejen svoje tělo, ale také různé kulisy  

a předměty (Marušák a kol., 2008, str. 7). 

         Dramatická výchova působí na rozvoj osobnosti jedince ve dvou vrstvách, které při ní 

bývají naplněny a navzájem se prolínají. První vrstvou je osobností rozvoj a druhou vrstvou je 

rozvoj sociální. V osobnostní vrstvě se rozvíjí především poznávání sebe sama. Odpadají 

zábrany, stydlivost, a naopak se posilňuje uvolnění a relaxace. V sociální vrstvě se posilňuje 

práce v kolektivu, komunikace a dorozumívání se. Také se rozvíjí vcítění i naslouchání 

druhým (Marušák a kol., 2008, str. 7). 

       Aby byla dramatická výchova zcela naplněna, tak ke dvěma výše uvedeným vrstvám 

musíme přidat hru dramatickou. Jedná se o hru námětovou, kdy jedinec přebírá jinou roli, 

přebírá ji i se všemi sociálními vlastnostmi. Jedinec rozhoduje o tom, co by udělal a co ne, jak 

by jednal, kdyby byl někdo jiný. DV se prolíná i v běžném životě, každý den může člověk 

hrát několik různých rolí. V osobním životě můžeme být za den několika různými osobami, 

rozšiřuje to tak naši empatii a pochopení jiných lidí (Machková, 2015, s. 17). 

 



5 

 

1.1 Cíle dramatické výchovy 
 

       DV lze rozlišovat do třech základních rovin, a to na cíle dramatické, cíle osobnostního 

rozvoje a cíle sociálního rozvoje. Hlavním cílem dramatiky je vnímat umění, projevovat 

zájem o něj, dále přirozené improvizování s dramatickým konfliktem. Cíle sociální souvisí 

především s porozuměním druhým lidem. Slouží také k rozvoji empatie a vcítění se. Další 

hlavní cíl je osvojit si práci v kolektivu, umět se domluvit a pracovat s různými typy lidí. Do 

poslední roviny, roviny osobnostních cílů, řadíme práci se svojí osobností. Patří sem rozvíjení 

vnímavosti, osvojování si pozitivního postoje a hodnot. Dále sem patří umění správně se 

ohodnotit, jak kladně, tak záporně (Machková, 2007, str. 36). 

       Cíle jsou záměry a účely, které si učitel stanoví před začátkem činnosti. Zakládají se na 

tom, čeho by učitel chtěl se skupinou či jedincem dosáhnout. Cíle mohou být krátkodobé či 

dlouhodobé. Cíl znamená rozhodnout se, co je pro nás prioritou a co lze přesunout na později. 

Cíle se mohou také měnit podle skupiny lidí, nálady a prostředí. Od zvolených cílů bychom 

měli umět ustoupit, volíme je především podle dané situace (Machková, 2007, str. 38).  

       Cíle v předškolním vzdělávání by měli působit na celou osobnost dítěte, tak aby dokázalo 

vyjádřit svůj tvůrčí potenciál. Dítě by mělo dále umět přijímat pravidla her, respektovat je  

a s ochotou spolupracovat se skupinou. Cíle DV také rozvíjí vztahovou citlivost i osobní 

citlivost jedince. Dítě by mělo umět tolerovat a respektovat druhé, umět vystoupit před 

skupinu, spolupracovat s ostatními jedinci. Nejdůležitějším cílem je rozvoj svobody a odvahy 

s pocitem radosti, potěšení a humoru (Koťátková, 2008, str. 155). 

 

1.2 Principy dramatické výchovy 

 

         Mnoho autorů má ve své knize zařazené principy dramatické výchovy. Principy se 

samozřejmě u autorů mohou lišit, podle kritérií, která daný autor sleduje. Eva Machková dělí 

principy na dvě skupiny. První skupina se zabývá principy, které má dramatická výchova 

společné s dalšími předměty. Do druhé skupiny řadí principy, které jsou zaměřené přímo na 

DV a její identitu. Do první skupiny řadí výchovu zkušeností, prožíváním, hrou a tvořivostí. 

V druhé skupině se poté zaměřuje na partnerství, kterým se dramatická výchova odlišuje od 

jiných oblastí. Mezi specifické principy patří fikce, hra v roli, tvořivost, zkoumání života, 

experimentace s improvizací (Machková, 2007, str. 11). 
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        Eva Svobodová (Svobodová a Švejdová, 2011, str. 47–58) jednotlivé principy popisuje 

ve své knize Metody dramatické výchovy v mateřské škole takto: 

• Princip aktivity, prožitku a zkušenosti – Tyto tři složky nelze oddělit od sebe, 

jelikož pokud dochází k dostatečnému prožívání aktivit, dochází tak k získávání 

nových zkušeností. Každý by měl mít možnost projevit svůj názor, a tak uplatnit své 

zkušenosti a potřeby. 

• Princip hry – Princip je založen na možnosti stát se někým jiným. Veškerá aktivita, 

kterou dítě do hry dává je pouze jeho vlastní, takže činnosti jsou velmi silně prožity. 

• Princip hry v roli – Tento princip je pro dítě předškolního věku naprosto přirozený  

a běžný. Nejčastějším pravidlem je zde slůvko „jako“, díky kterému se děti přesouvají 

do osoby, kterou se chtějí právě stát. 

• Princip tvořivosti a fikce – Tyto principy jsou založeny na přijímání nápadů dětí  

a rozvoji dětské tvořivosti. Pedagog by měl umět přijímat nové nápady, umět se 

dostatečně tázat, hledat různé varianty a možnosti jednání. 

• Princip partnerství – Princip partnerství je založen na vztahu mezi lidmi, kteří se 

navzájem respektují, pomáhají si, nedochází mezi nimi k soupeření. V mateřské škole 

se tento princip využívá ve vztahu učitelka a dítě, který je založen na demokratickém 

přístupu, kde jsou jasně daná pravidla. 

• Princip objevů, zkoumání, experimentace a improvizace – Experiment a zkoumání 

mají společné znaky. Zkoumání je pro dítě hrou, ale zároveň se může stát  

i experimentem a umožnit nahlédnutí do situace z různých pohledů. Improvizaci 

můžeme brát jako určitou nepřipravenost, ale zároveň ji můžeme brát jako schopnost 

reagovat na podněty, které nastanou. 

• Princip psychosomatické jednoty a empatie – je princip, který nám dovoluje se 

projevit tak, jak se momentálně cítíme duší i tělem. Princip je založen na důvěře  

a otevřenosti, jelikož pouze poté dochází ke sdělování skutečných citů i prožitků. Pro 

děti je psychosomatická jednota samozřejmostí, jelikož dítě je zcela upřímné. 

            Principy tvoří základ DV, je nutné je zohledňovat při plánování a realizaci 

dramatických činností s dětmi. Principy by měly být naplno využívány a žádný z těchto 

principů by neměl být vynechán. 
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1.3 Dramatická výchova ve vztahu k RVP PV 

        Dramatická výchova se vztahuje ke všem vzdělávacím oblastem v rámcovém 

vzdělávacím programu. Oblasti, které rámec vymezuje, jsou:   

• Dítě a jeho tělo (biologická oblast)  

•  Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)  

•  Dítě a ten druhý (interpersonální oblast)  

•  Dítě a společnost (sociokulturní oblast)  

• Dítě a svět (environmentální oblast). 

        Vzdělávací oblasti blíže popisuje rámcový vzdělávací program (2004, s. 13–27). Při 

dramatické výchově dochází k rozvoji všech oblastí. Při dramatických činnostech zaměřené 

na pohyb dochází k uvědomování si vlastního těla, ale i jeho vědomému ovládání, a tak u dětí 

rozvíjíme jak jemnou, tak hrubou motoriku. Pohyb i pohybové aktivity tedy spadají do oblasti 

biologické. Jelikož při DV dochází především ke komunikaci, spolupráci a tvořivosti, 

podporujeme nejvíce rozvoj psychologické oblasti. Dále se v této oblasti zaměřujeme na 

poznávání lepšího já a svých vnitřních prožitků. Vztahy ve skupině, tolerancí a jednáním se 

naplňuje oblast interpersonální. DV působí i na sociokulturní oblast, jelikož dětem 

umožňuje poznávat kulturu a kulturní prostředí. Tato oblast dále podporuje rozvoj schopnosti 

žít v určité společnosti. Dramatická výchova je i možným prostředkem bližšího seznámení 

dětí s přírodou, a tak bývá naplněna i environmentální oblast. 

V rámcovém vzdělávacím programu je dramatická výchova zapojena jak v obsahu, cílech tak 

kompetencích. Vzdělávací obsah slouží pro přípravu integrovaných bloků. Jednotlivé bloky 

vycházejí z přirozených potřeb dětí a ze skutečností, které jsou blízké jejich životu. Obsah by 

měl být pro dítě srozumitelný a užitečný. Měl by sloužit k pochopení sebe sama i okolního 

světa. Činnosti, které se nacházejí v obsahu, by měli být jak praktické tak intelektové povahy. 

Obě tyto skupiny dramatická výchova rozvíjí (RVR PV, 2004, str. 31). 

Klíčové kompetence tvoří základ vzdělávání na všech úrovních. Jejich osvojování je 

dlouhodobý proces, který začíná již v předškolním vzdělávání. Kompetence jsou důležité pro 

rozvoj a uplatnění každého jedince, jelikož jsou to soubory předpokládaných vědomostí, 

dovedností a schopností. Kompetence představují soubory, které jsou činnostně zaměřené  

a prakticky využitelné (RVR PV, 2004, str. 11). 



8 

 

2 Metody dramatické výchovy 

 
      Metoda je zjednodušeně řečeno, cesta k něčemu, čeho chceme dosáhnout. Metoda má 

mnoho podob. Za metodu můžeme v širším slova smyslu považovat i dramatickou výchovu 

jakožto celý systém. Za základní metody DV (v užším smyslu slova) můžeme považovat 

například divadlo, dramatickou hru, či modelování konfliktů, které je potřeba vyřešit. Pojem 

metoda DV je také určitý postup, z kterého vyplývá činnost pedagoga. Jako metoda je také 

brána činnost žáků, kteří zpracovávají určité informace (Valenta, 1997, str. 31). 

      Metoda je v nejobecnějším výrazu činnost, kterou pedagogové a žáci naplňují určité cíle, 

jak teoretické, tak praktické. Mezi nejstarší učební metody patří nápodoba dospělých. Dochází 

tak ke zlepšování se jak v praktických dovednostech, tak ke zlepšování v samostatnosti. 

Metody jsou velmi spjaty s cíli i obsahem připravených činností, tudíž je důležité při volbě 

metod brát ohledy na individuální potřeby dětí. Pedagog dále bere v potaz obsah, vývojový 

stupeň, míru zkušeností a především potřeby dětí, sociální, mentální i fyzické (Machková, 

2007, str. 94). 

      Metoda je činnost, která nám pomáhá dostatečně prozkoumat, vysvětlit, či objasnit určité 

situace, díky kterým se poté posouváme blíže ke stanovenému cíli. Metoda DV si je velmi 

blízká se spontánní hrou, při které jsou využívány různé formy zobrazení. Metody by měly 

dětem zajistit dostatečný prožitek a aktivitu. Metody bývají hravé, děti často vstupují do rolí. 

Pedagogové by dětem měli naplno otevřít možnost tvořivosti a prožitku. Metody dále 

podporují vzájemnou spolupráci či partnerství (Svobodová a Švejdová, 2011, str. 70). 

 

2.1 Rozdělení metod dramatické výchovy 

 
        Během vývoje oboru dramatické výchovy vzniklo mnoho různých metod. Metody za tu 

dobu prošly jistou úpravou. Pedagogové si metody upravily dle osobních zkušeností,  

a metody tak narůstaly. Cíle i obsahy metod se liší v oboru základních uměleckých škol,  

v kroužcích, či souborech. Pedagog si může v jisté situaci vystačit se škálou metod, které již 

existují, ale může nastat i situace, kdy přejde do jiného oboru, a právě tehdy se vydává hledat 

nové metody a postupy (Machková, 2007, str. 101). 

        Rozdělením metod se zabývá mnoho autorů, jak autoři čeští, tak autoři cizích zemí. 

Z českých autorů je to například Eva Machková, Eva Svobodová, Hana Švejdová a Josef 

Valenta.  
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        Já osobně jsem si vybrala třídění metod dle Valenty, který má ve své knize Metody  

a techniky dramatické výchovy (1998, s. 79–157) metody dobře rozdělené a rozpracované. 

V této části popíši základní rozdělení metod, širším rozdělením se budu dále zabývat  

v praktické části. 

1. Metoda plné hry – Tato metoda užívá všechny aktivity, které se používají v běžném 

životě. Metoda je založena jak na rozvoji komunikace a pohybu, tak na manipulaci 

s předměty. 

2. Metody pantomimicko-pohybové – jsou metody založeny na gestech a mimice, které jsou 

doprovázeny pohybem. Vše je však bez přítomnosti řeči či zvuků. 

3. Metody verbálně zvukové. – Každý pohyb doprovází mluvené slovo, jinak řečeno, pohyb 

je doprovázen řečí, či zvuky.  

4. Metody graficko-písemné - označujeme jako doplňkové a podporující metody. Metody 

umožňují písemný, či grafický projev žáků nebo pedagoga.  

5. Metody materiálově věcné – Jedná se o metody, při kterých se využívá práce s jiným 

materiálem, nikoliv práce s tělem. Patří sem například využívání kostýmů, loutek, či jiných 

rekvizit. 

       Všech pět oddílů Valenta dále rozděluje do pododdílů, které přímo charakterizují 

techniku práce. Metody z podskupin poté přímo využívají pedagogové ve svých lekcích. 

Například sem patří živá loutka, ozvučená pantomima, taneční drama, zrcadlení, 

brainstorming a mnoho dalších.  

 

2.2 Techniky dramatické výchovy 

 
        Techniky jsou podřazené metodám dramatické výchovy. Dalo by se říct, že techniky jsou 

konkretizovanější metody, které již přímo využíváme v praxi. Technika tedy vyžaduje 

konkrétnější postup dané metody. Každá metoda může mít několik technik, které ale nemusí 

být vždy využity. Metody, hry i techniky si pedagog vytváří v souladu s připravovaným 

učivem. Technika chce po člověku, aby ukázal, že umí získané učivo předvést v praktických 

situacích. Do technik se například řadí asociační kruh, práce s rekvizitou, narativní 

pantomima a další (Svobodová a Švejdová, 2011, str. 69). 
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3 Hra 

 
       Hra je nejdůležitější činnost, která provází člověka celý život. Nejvíce se však využívá 

v dětství, kdy hra děti baví a naplňuje je. Dětská hra je pro děti v předškolním věku hlavní 

náplní dne. Rozvíjí se tak schopnosti a dovednosti dětí. Hra se proto stává nezbytně nutnou 

součástí pro dětský vývoj (Machková, 2007, str. 13).  

     Při hře se rozvíjí fantazie, představivost a schopnost umět se zapojit do kolektivu. Je jedno, 

o jakou hru se jedná, záleží především na prožitku. U dětí se často využívá slůvko „jako“, 

díky kterému se přesouvají do dětského světa a neohlíží se na nesrovnalosti, co se hry týče. 

Děti se hře oddávají celé, prožívají ji naplno a uplatňují při ní veškerou svoji fantazii. Děti při 

hře věří svým citům, pocitům a jednání (Mlejnek, 1997, str. 11). 

      Při hře se také rozvíjí vztahy s ostatními dětmi či dospělými, projevují se zájmy dítěte  

a dochází tak k citovému uspokojení. Nejdůležitější je ve hře rozhodování. Dítě se musí samo 

rozhodnout, s čím a jak si bude hrát. Je nuceno vyvíjet aktivitu, která je u hry důležitá. 

Absence hry u dítěte negativně ovlivňuje jeho vývoj. Od volné hry by měli dospělí jedinci 

citlivě hledat aktivity, které vedou k aktivitám řízeným (Mlejnek, 1997, str. 12). 

Francouzský filozof Roger Caillois rozlišuje hru na čtyři základní typy: 

1. Soutěživá hra, jinak také zápas, (princip agon – neboli hry založeny na motivaci, hry, při 

kterých se snažím někoho přemoci, nebo dokázat sám sobě, že jsem lepší).   

2. Hra založená na náhodě (princip alea – hry, které nejsou ovlivněny vůlí hráče. Je to pouze 

risk a hráči buďto přinese výhru či nikoliv). 

 3. Hry, jejichž podstatou je potěšení z rotace (princip ilinx – je založený na porušení 

stability, hráč na sebe záměrně nechává působit zmatek, která mu přináší hypnotický stav). 

4. Hra založená na dočasném přijetí fikce (princip mimikry – princip založený na převzetí 

jiné role, do které se vžívám naplno, ale přesto vím, že jsem to stále já. Týká se her, které jsou 

spoutány slovem „jako“). 

       Do poslední skupiny se řadí aktivity týkající se divadla a kostýmů. Divadlo je 

v dramatické výchově klíčové a nenahraditelné, je to svět fikce, převtělování – mimikry. 

Proto se také hře v roli v DV říká hra mimetická (je založena na principu mimikry). Také 

může být nazývána námětová, fantastická, napodobivá či symbolická (Machková, 2007,  

str. 13). 
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       V mateřské škole je jen na pedagogovi, jak hru dětem uvede. Může ji uvést jako hosta, 

nebo naopak jako něco podřadného. Každá hra, kterou si děti vymyslí, by měla být 

zužitkována v jejich prospěch. Pedagogové by měli tuto skutečnost přijmout a používat ji ve 

vzdělávání. Ve hře by se nikdy neměly porušit dvě zásady. První zásada je taková, že hra je 

vždy volba svobodná a nikdo do ní nemůže být nucen. Druhou zásadou je, že hra nikdy 

nepřináší hmotný prospěch či výhodu. Tyto dvě zásady by měly být dětem sdělovány a měly 

by být naplňovány z obou stran (Svobodová a Švejdová, 2011, str. 50). 

        Hra by měla být neustále brána jako svobodná aktivita, děti by měla naplňovat a přinášet 

jim prožitek. Pokud děti hru takto vnímají, pedagogové toho mohou využít při vzdělávání.  

       Dítě pomocí hry rozvíjí celou svoji osobnost, rozvíjí oblast intelektu, vnímání, 

dovedností, emocí, zkušeností a tvořivosti. Hra dítěti přináší pocit seberealizace a především 

pocit radosti. Prostřednictvím hry dítě poznává samo sebe. Jako u ostatních oblastí, i hra má 

svojí vývojovou posloupnost, a to jak si dítě hraje, se mění s věkem. Hra se s přibývajícím 

věkem stává náročnější. Hra bývá nápaditější a složitější, a postupem času více zahrnuje 

vzájemnou spolupráci a komunikaci (Bednářová, 2007, str. 59). 

       Volná hra umožňuje dětem volbu vlastního tempa, kterým se učí poznávat svět kolem 

sebe. Hra je motivována potřebami vývoje, jelikož dítě ve svém věku hledá ve hře právě to, co 

je pro něj užitečné, uspokojivé, a co jej naplňuje. Hra je tedy pro děti základní potřebou  

a v předškolním vývoji by mělo docházet k jejímu naplňování v intenzivní podobě. 

Pedagogická činnost často využívá hru pro naplnění výchovně vzdělávacích cílů (Koťátková, 

2008, str. 105). 

 

3.2 Dramatická hra 

 
        Dramatická hra je strukturovaně členěná, nebo řízená hra s určitými pravidly. 

Dramatická hra nabízí dětem pohled na jednoduchý děj, při kterém se otevírá možnost 

spontánního jednání, tvoření a prožívání. Dále je založena na samostatném rozhodování, 

improvizaci a vstupování do rolí. Dítě se učí pomocí vlastní iniciativy (Koťátková, 2008,  

str. 156). 

         Dramatická hra může být hrou námětovou, při které záleží na komunikaci a kontaktu 

s jedinci. Jedinci se setkávají v různých situacích, které na sebe navzájem navazují. Všichni 
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společně jsou poté nuceni vytvářet děje a uspokojovat potřeby všech účastníků dané hry. Do 

námětových her dítě promítá, jak vnímá a vidí svět kolem sebe (Machková, 2007, str. 17). 

         Z výše uvedených příkladů je zjištěno, že v dramatické hře jde především o prožitek  

a navazování a utužování mezilidských vztahů. Dramatická hra dále vede k rozvoji dětských 

nápadů, pro které musí být vždy zajištěn dostatečný prostor. Dramatická hra rozvíjí dětskou 

iniciativu a seberealizaci.  

 

3.3 Hra v roli 

 
        Hra v roli neboli mimetická hra, hra „jako“ je jeden předpoklad dramatické výchovy. 

Dítě přijímá roli někoho jiného a rozhoduje a jedná tak, jak si myslí, že by daná role jednala. 

V předškolním věku nejde úplně o pochopení či hlubší charakterizaci postavy, jde pouze  

o přijetí základních rysů, které postava má. Děti většinou nezůstávají jen u jedné role, ale role 

si mění, především z důvodu, aby mohly nahlédnout a prozkoumat více problémů z různých 

hledisek.  

        Je dobré se po hře dětí tázat na otázky týkající se role, kterou právě hrálo. Děti mají 

tendenci zlidšťovat i záporné postavy, proto je dobré dětem vysvětlit základní rozdíly mezi 

kladnými a zápornými postavami. V předškolním věku je nutné rozlišovat dobro a zlo 

(Ulrychová a kol., 2000, str. 102). 

        Hry v této skupině jsou komplexní a osobnost jedince se zde prolíná jako celek. Některé 

hry tudíž nejsou vhodné pro mladší školní věk, jelikož děti na ně zatím nejsou dostatečně 

vybaveny po psychické stránce. Tyto hry často vedou k vcítění se do druhé osoby  

a rozhodování o vnitřních postojích jedinců. Ve cvičení se klade důraz na to, aby děti 

dokázaly pochopit běžné situace a uměly si tak osvojit obvyklé chování z běžného života 

(Machková, 2015. str. 57). 
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4 Předškolní vzdělávání  

      Následující text bude o vymezení pojmů, cílů a principů týkajících se předškolního 

vzdělávání. Nedílnou součástí předškolního vzdělávání je Rámcový vzdělávací program, do 

kterého v této kapitole nahlédneme. Dále bych zde chtěla uvést profesní připravenost 

pedagoga, jelikož právě pedagog a jeho chování ovlivňuje předškolní vzdělávání od samého 

počátku. 

 

4.1 Výchova a vzdělávání 

 

      Vzdělávání je určitý proces, kterým se již po celé generace předávají informace, postoje, 

hodnoty, dovednosti a způsoby chování. Vzdělávání je založeno na komunikaci, které dále 

napomáhá k učení, podporuje získávání znalostí a zkušeností. Vzdělávání se rozlišuje podle 

věkových kategorií (Průcha, 2016, str. 15). 

       Vzdělávání nesouvisí pouze s rozvojem rozumových schopností, ale působí na jedince 

především v oblasti sociální. Vzdělávání je založeno na osvojování estetických hodnot  

a rozvíjení kladných vztahů k ostatním lidem. Dále vzdělávání funguje jako příprava pro 

formování občana a příprava pro pracovní život. Vzdělávání se také zaměřuje na rozvoj 

individuality, sdružování společnosti a výchovu ke spolupráci, či partnerství (Svobodová  

a kol., 2010, str. 16).  

        Výchova je cílevědomá a všestranná činnost, která vede k rozvoji osobního i sociálního 

života dítěte. Výchova je předávání znalostí, postojů a dovedností, které souvisí s danou 

společností. Každé dítě je od začátku svého raného věku ovlivňováno kulturou, ve které 

vyrůstá. Danou kulturou se tedy může výchova lišit, například ve stylu výchovy, postojích 

rodičů, chválení či trestání dětí, a také ve výchově k samostatnosti (Průcha, 2016,  

str. 67). 

 

4.2 Význam a princip předškolního vzdělávání 

      Předškolní vzdělávání je určeno pro děti od 3 do 6 let života. Tudíž je mateřská škola 

hned po rodině druhá nejdůležitější složka, kde dochází k výchově jedince. Předškolní 

vzdělávání by mělo doplňovat rodinnou výchovu a dále přispívat k osobnímu rozvoji.  
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       Úkolem PV je se maximálně podílet na rozvoji sociálního, fyzického a emocionálního 

vývoje dětí. PV především vede k podpoře individuálních potřeb dítěte, včetně potřeb 

specifických. Dítěti by měla být zajištěna kvalitní pomoc i podpora v oblasti, které vyžaduje 

(Průcha, 2016, str. 14). 

       Mezi hlavní principy předškolního vzdělávání patří plné respektování individuálních 

potřeb dítěte a dopřávání mu kvalitního rozvoje v jeho vývoji. PV by se mělo zaměřovat na 

postupný rozvoj dovedností i schopností. Dále vede dítě k osvojování klíčových kompetencí, 

které vedou k učení, k pochopení základních společenských a občanských pravidel, ke 

správné komunikaci a seberealizaci (Koťátková, 2008, str. 130). 

 

4.3 Cíle předškolního vzdělávání 

 
      Předškolní vzdělávání naplňuje určité výchovné a vzdělávací cíle. Cíle se navzájem 

doplňují a působí na dítě komplexně. Mezi základní cíle patří péče o zdraví, spokojenost  

a zabezpečení potřeb dětí. Dle autorky Soni Koťátkové (2008, str. 101) se cíle rozdělují do 

určitých skupin:  

• Cíle zaměřené na rozvoj motoriky – týká se pohybových a sportovních dovedností. 

Rozvíjí se i jemná motorika.  

• Cíle zaměřené na rozvoj myšlení – založeno na chápání či přijímání nových pojmů, 

rozvoji slovní zásoby a správného vyjadřování.  

• Cíle zaměřené na rozvoj osobnosti pro soužití s druhými – vytváření pěkných 

vzájemných vztahů při spolupráci a komunikaci.  

• Cíle zaměřené na rozvoj tvořivosti, seberealizaci – cíle, které se týkají esteticko-

výchovné kultivace (hudební, výtvarná, hudebně pohybová a dramatická). Dítě se 

rozvíjí ve všech následujících oblastech, které se navzájem propojují.  

• Cíle zaměřené na rozvoj celé škály dovedností – založeno na rozvoji dovedností, 

které budou využívány v běžném životě.  

       Tyto cíle jsou zaměřeny na rozvoj dítěte po všech stránkách, od pohybových schopností, 

přes rozvoj tvořivosti, vedou až ke svojí seberealizaci. Zajišťují tak dítěti komplexní rozvoj. 

Cíle jsou zaměřeny na rozvoj dovedností, s kterými se dítě bude nadále setkávat v běžném 

životě (Koťátková, 2001, str. 101). 
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4.4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 
        Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání rozděluje cíle do čtyř 

základních kategorií. Stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě výstupů, dále potom 

od úrovně obecné po úroveň oblastní (RVP PV, 2004, str. 9). 

• Rámcové cíle – jsou zaměřené na rozvoj dítěte po stránce osobní, fyzické i sociální. 

Dítě je vedeno tak, aby na konci předškolního vzdělávání bylo jedinečnou osobou, 

která je relativně schopna samostatně zvládat nároky běžného života. Rámcové cíle 

rozvíjí dílčí cíle v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní 

a environmentální. Do těchto oblastí poté přímo spadají dílčí výstupy, které vedou ke 

klíčovým kompetencím (RVP PV, 2004, str. 11). 

• Klíčové kompetence – Klíčové kompetence se vztahují k osobnosti dítěte. Jsou to 

soubory předpokládaných dovedností, vědomostí, schopností a postojů, které jsou 

důležité pro rozvoj každého jedince. Klíčové kompetence jsou cíle v podobě výstupů. 

Tyto kompetence se dělí do pěti skupin.  

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

        Klíčové kompetence směřují k tomu, aby tvořily základ vzdělávání na všech úrovních  

a veškerý obsah, aktivity i činnosti by měly směřovat a přispívat k jejich rozvoji. Hlavním 

cílem vzdělávání je vybavit každého jedince těmito kompetenci v jeho dosažitelné úrovni 

(RVP PV, 2004, str. 11). 

        Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání stanovuje určité mantinely, ale 

upozorňuje i na rizika, která by měla být při tvorbě třídního vzdělávacího programu 

zohledněna. RVP PV však neslouží k tomu, aby byly cíle a výstupy pouze opisovány. Cíle by 

měly být dostatečně promyšlené v ohledu na dané časové rozmezí, nebo individualitu potřeb 

dětí. Jelikož jsou cíle vzájemně propojeny, nemusí být vždy naplněny všechny dané cíle. Stačí 

pouze, aby učitelka dokázala s cíli pracovat při konkrétní činnosti (Svobodová, 2010, str. 52). 
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4.5 Pedagog předškolního vzdělávání 

 

         Pedagog předškolního vzdělávání je jeden z hlavních aktérů, který se podílí na 

komplexním rozvoji dítěte. V oblasti mateřské školy je pedagog, neboli učitelka, osoba, která 

má bohatou škálu praktických dovednosti. Tyto dovednosti souvisí již s výběrem samotného 

povolání. Ale i pedagog mateřské školy by měl být vybaven určitými profesními 

kompetencemi. Zajímat se o potřeby, zájmy dětí a respektovat snahu o seberozvíjení, které 

vede k lepší samostatnosti či sebeobsluze (Svobodová a Vítečková, 2017, str. 14). 

         Pedagog by se měl neustále vzdělávat a získávat tak nové teoretické i praktické znalosti, 

které jsou součástí kompetencí pro pedagogy předškolního vzdělávání. Profesní kompetencí je 

úspěšně vykonávat profesi, která zahrnuje rozvoj dovedností, schopností a postojů. Profesní 

kompetence vytyčuje mnoho autorů, jejíž modely se mohou lišit. Mateřská škola může 

využívat stanovené kompetence, nebo si může v souladu s filozofií mateřské školy utvořit své 

vlastní. Všechny profesní kompetence musí však vést k osobnostnímu rozvoji dítěte (Syslová, 

2013, str. 31). 

         Rámcový vzdělávací program definuje povinnosti, které pedagog má. Předškolní 

pedagog odpovídá za to, že:  

• školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP 

PV  

• program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován 

•  je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny jeho 

podmínky i výsledky. 

         RVP PV dále stanovuje odborné činnosti, které by měl pedagog vykonávat. Dále je 

zaměřen na vzdělávání a vztah k rodičům (RVR PV, 2004, str. 44). 
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II. Praktická část 

         

             Při realizaci praktické části jsem se zaměřila, na vybrané metody dramatické 

výchovy. Dětem jsem přiblížila, jak metody fungují a jak s nimi mohou pracovat. Dále jsem 

dětem zajistila dostatečný prostor pro rozvoj jejich fantazie, myšlení a nápadů. Při 

realizovaných činnostech jsem sledovala vytyčené vzdělávací cíle (záměry), s důrazem 

především na podporu vzájemné spolupráce mezi dětmi. 

5 Cíle praktické části 

        Cílem praktické části je příprava a realizace integrovaného bloku Velikonoční pohádka  

o kohoutech, bouřce a duze pro děti ve věku 3 až 4 roky. Tematický blok byl realizován po 

dobu jednoho týdne, a jeho hlavním cílem bylo seznámit děti s touto pohádkou a také 

s vybranými základními metodami DV.  

         Cíle jsou naplňovány skrze hry a činností, které dětem pomáhají vžít se do pohádky  

a vše si prožít.  

 

5.1 Vzdělávací záměry a cíle integrovaného bloku  
 

 Seznámení dětí s pohádkou pomocí dramatických metod 

 Seznámení s metodami dramatické výchovy (štronzo, hra v roli, narativní 

pantomima, práce s rekvizitou, zvukový kruh) => Dítě pochopí pojem 

štronzo. 

 Představení pohádky pomocí her  

 Zopakování a upevňování barev => Dítě správně ukáže a pojmenuje 

zadanou barvu 

 Pochopení základních kontrastů (zápor X klad, rychle X pomalu, černobílý 

X barevný, veselý X smutný) => Děti chápou kontrasty rychle X pomalu, 

veselý X smutný, černobílý X barevný  

 Rozvoj postřehu, myšlení a orientace 

 Prožití her vžitím se do rolí 

 Vzájemná spolupráce a rozvíjení přátelských vztahů => Děti se snaží 

spolupracovat 

 Děti pomocí rozhovoru / dialogu společně vyřeší zadané úkoly 
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 Dítě popíše rozdíly mezi černobílým světem a barevným 

 

5.2 Cílová skupina 

        Tento celek byl realizován v mateřské škole Tymákov ve třídě Sluníček, kde jsme dvě 

učitelky ve třídě. V této MŠ jsem učitelkou na plný úvazek. Třída je homogenního složení. 

Věková kategorie dětí v naší třídě je převážně tři roky, až na pár jedinců, kterými jsou děti 

čtyřleté. Počet dětí ve třídě je 15. Tato třída je složena převážně z chlapců. Děti jsou velmi 

aktivní a rády poznávají nové věci. Nemusím se bát experimentovat, a proto jsem se rozhodla 

i přes nízký věk dětí představit Jirousovu Velikonoční pohádku právě v této třídě. Mateřská 

škola má souhlas s focením a uveřejňováním fotografií.  

 

5.3 Zpracovávaná předloha 
 

          Jirousova Velikonoční pohádka je sice náročnější na pochopení, ale dětmi je velmi 

oblíbená. Jde o zábavnou formu představení černobílého světa, který se v závěru promění ve 

svět barevný. V této knize jde zároveň o představení Velikonoc, kdy vejce pomohly obarvit 

dny, které již dobře známe jako například Modré pondělí, Šedivé úterý, Zelený čtvrtek a Bílou 

sobotu. Tuto knihu jsem si vybrala, jelikož jsem chtěla dětem představit, jaké by to bylo, 

kdyby vše bylo jen černé a smutné. Chtěla jsem dětem ukázat základní rozdíly mezi kontrasty. 

Jelikož jsem toto téma zařadila na březen, šlo o velmi dobrý přechod k jarním tématům, kdy 

se vše kolem nás bude zbarvovat po náročné zimě, a zároveň jsme se tak již začali motivovat 

k velikonočním činnostem. 

 6 Realizace integrovaného bloku  
 

          Činnosti integrovaného bloku jsou pro svoji časovou náročnost rozděleny do řízených 

činností v průběhu pěti dní. Pět dní, při kterých je představována dětem kniha Velikonoční 

pohádka. Pro děti jsou připraveny činnosti, při kterých se jak seznámí s pohádkou, tak se 

naučí metody dramatické výchovy. Každý den je učitelkou přečtena část knihy, na kterou jsou 

poté realizovány připravené činnosti. V závěru dnů dochází k reflexím jak ze strany dětí tak 

učitelky.  

 

Pomůcky: černý a žlutý klobouk (bouřka a sluníčko), hudební nástroje, masky kohout  

a slepice, barevné ocásky, korálky, kroupy, tamburína, obrázky kohoutů, překážky na 
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překážkovou dráhu, molitanové kostky, barevné míčky, barevné obruče, krepové papíry, 

papírová vajíčka, pracovní listy, černobílý obraz, víčka od PET lahví. 

 

 6.1 Pondělí – Bouřkovláda 

 
           Učitelka přečte úryvek z knihy: Tohle je pohádka o tom, jak kohouti obarvili svět. 

Tak poslouchejte. Dřív byla země šedivá a tmavá a smutná na pohled. Všechno, co na 

zemi rostlo, splývalo, šedivé a hnědé. I pávi byli tenkrát šediví jako popel a oheň doutnal 

tmavou barvou. Taky blesky byly tmavé, nebyly vidět na nebi, hustém a šedivém. Tam 

vládla bouřka, nejtmavější ze všeho. Občas dělala na nebi velké prádlo. Prala mraky, 

oblohu a vítr a hrozně si při tom zpívala. Prala nerada, zlostně přetahovala po nebi 

vaničky, dělala velký rámus, voda cákala z neciček, prádlo na valše hřmělo. Bouřka 

prala mraky a zpívala: „Šedé je nebe, šedé jak ocel kosy, šedé jsou doutníky na rákosí, 

šedé jsou včely i vosy, všechno je šedé a dokud budu zde, jiné to nebude!“ 

 

1. Navození atmosféry - S dětmi jsme si nejprve povídali o bouřce. Děti si poté lehly na 

koberec do polohy, která jim je příjemná. Poté učitelka pouštěla zvuky bouřky a zhasla světla 

a zatáhla žaluzie (v místnosti bylo pouze šero, nikoliv tma). Tato činnost vedla ke 

správnému prožití a navedení atmosféry. 

Časový plán: 3 minuty    

Technika práce: relaxace, uvolnění   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): navození atmosféry, rozvoj představivosti 

 

2. Napodobení bouřky - Po relaxaci jsme si vyzkoušeli na bouřku zahrát i my. Zkoušeli jsme 

vydávat zvuky ústy a zapojovali jsme jak ruce, tak nohy. Děti poté dostaly hudební nástroje  

a zkoušely bouřku napodobit i pomocí nástrojů. Dělaly co největší rámus jako napodobení 

hromů a k tomu mohly využívat také všechny prostory a běhat tak s nástrojem po celé třídě. 

Bouřka se nám tak rozmístila do všech koutů třídy. Představovali si, jaké to je, když je bouřka 

co největší a naopak i to, když bouřka již končí a uklidňuje se. Všichni jsme si vyzkoušeli 

bouřku, která pere mraky (celá činnost probíhala při zhasnutém světle).  
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    Obr.č.1 – napodobení bouřky (vlastní zdroj)            Obr.č.2 – napodobení bouřky (vlastní zdroj) 

 

Časový plán: 10 minut    

Technika práce: zvukový kruh   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): správné prožití činnosti, rozvoj 

představivosti  

 

3. Diskuze - Po předchozí činnosti následovala diskuze zaměřená na dětský pohled o světě 

bez barev, kde vládla bouřka. Kladla jsem otázky typu „Líbil by se vám svět, kde by stále bylo 

černo a tma? Jaké by to bylo, kdyby byla pořád jenom bouřka? Chceme taky takovou třídu?“ 

Časový plán: 3 minuty    

Technika práce: diskuse 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj myšlení 

 

4. Hra s gesty - Děti si sedly do kruhu, učitelka si vzala na hlavu černý klobouk a pomocí 

gest a pohybů ukázala, jak si představuje bouřku. Následně se předával klobouk dále po kruhu 

a děti se snažily ukázat pomocí svých gest, pohybů a pocitů, jak si bouřku představují oni. 

Poté jsem dětem představila klobouk žluté barvy, který znázorňuje sluníčko. Činnost probíhá 

stejně jako u klobouku černého, avšak mění se zde projev gest, vnímání a pocitů.  
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Obr. č.3 – hra s gesty - bouřka (vlastní zdroj)    Obr.č.4 – hra s gesty - bouřka (vlastní zdroj)

 

Obr. č.5 – hra s gesty – sluníčko (vlastní zdroj)  Obr.č.6 – hra s gesty – sluníčko (vlastní zdroj) 

 

Časový plán: 10 minut    

Technika práce: práce s rekvizitou, hra v roli   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj myšlení, pochopení kontrastů, vžití 

do role  
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5. Pohybová hra „Bouřka a sluníčko“- Jedna paní učitelka se promění ve sluníčko (nasadí 

si žlutý klobouk), druhá paní učitelka si nasadí klobouk černé barvy a stává se tak bouřkou. 

Děti se snaží utéct před bouřkou, která je honí. Koho se bouřka dotkne, ten usedá na zem a má 

smutný výraz. Na zemi musí počkat až do té doby, než ho pohladí sluníčko a následně se 

může vrátit zpět do hry. Do role sluníčka i bouřky se poté vžily i některé děti, které již hru 

s pravidly pochopily.  

 

  

Obr. č.7 – Bouřka a sluníčko (vlastní zdroj)   Obr.č.8 – Bouřka a sluníčko (vlastní zdroj) 

  

Obr. č.9 – Bouřka a sluníčko (vlastní zdroj)   Obr.č.10 – Bouřka a sluníčko (vlastní zdroj) 
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Časový plán: 10 minut    

Technika práce: hra motivována dramatickými metodami, štronzo  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj pohybu, pochopení štronza, 

uvolnění a vybouření při práci,  

 

5. Závěr - Děti usedají na koberec a učitelka se dětí ptá, jak se jim dnešní hry s bouřkou 

líbily. „Ptá se, zda by chtěly, aby byla stále tma a bouřka? Nebo si do třídy přivolají sluníčko 

a barvy? Jak bychom mohli sluníčko přivolat? Co třeba písničkou? Jakou známe písničku  

o sluníčku?“ „Hřej, sluníčko, hřej“ Následuje zpěv písně s pohybovým doprovodem, kterou 

děti již znají. Nakonec se učitelka zeptá dětí, jak asi dopadla bouřka v pohádce? Odpovědi 

dětí: „Bouřka se proměnila ve sluníčko, bouřka utekla, bouřka se schovala do lesa.“ Na to, co 

se s bouřkou stalo, si musíme počkat a dozvíme se to hned po přečtení další den.  

 

 
    Obr. č.11 – Hřej, sluníčko hřej (vlastní zdroj)            Obr.č.12 – Hřej, sluníčko hřej (vlastní zdroj) 

 

Časový plán: 6 minut  

Technika práce: diskuse, zpěv a pohybem   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj samostatného vyjadřování, 

pochopení tématu 
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Reflexe dne - Zvolené činnosti byly vhodně použity a odpovídaly věku. Všechny činnosti 

byly dětmi pochopeny, a tak se do činností všichni pouštěli s chutí. Děti nejvíce bavila hra na 

bouřku, kde se mohly vžít do role naplno. Byla zde možnost volby mezi používáním nástrojů 

a těla. Děti se různě střídaly a každý si vyzkoušel to, co ho více zaujalo. Nejvíce se jim však 

líbila tma ve třídě a samotná proměna jich samotných v bouřku. Tato hra byla několikrát 

opakována, jelikož děti velmi zaujala. Dále si děti užívaly hry s klobouky, při kterých si hrály 

se svými gesty a dělaly tak obličeje na své kamarády. Často byla také hrána pohybová hra na 

„bouřku a sluníčko“, kdy se při opakování děti také chtěly stát sluníčkem či bouřkou a chytat 

tak kamarády. Jelikož byly činnosti realizovány u mladších dětí, nebyla vždy zde úplně dobře 

pochopena práce s dramatikou a některé aktivity musely být více vysvětlovány, ale i přesto se 

mi tento den zdál velmi podařený a to jak dětmi, tak i mnou velmi dobře užitý. Tato řízená 

činnost trvala přibližně 45 minut. Myslela jsem si, že na děti bude dosti náročná, ale děti mě 

však přesvědčily o opaku, jelikož se do činností pouštěly naplno a chtěly činnosti samy 

opakovat. Řízenou činnost bych tedy i přes její náročnost hodnotila jako velmi podařenou. 

 

6.2 Úterý – Schovaná duha a černobílí kohouti 
 

       Po připomenutí činností z předchozího dne přečte učitelka další úryvek z knihy: Ale něco 

barevného přece na světě bylo: duha, dítě slunce a deště, sestra rosy. Bouřka byla její 

teta, ale neměla jí ráda pro její krásu. Schovala duhu pod velkou hromadu krup, tam 

duha ležela zmrzlá, nemohla se pohnout, kroupy jí tlačily a studily. (Děti zkoušejí 

zvukově reagovat jak duha pláče pod krupami.)  

 

1. Pohybová hra „Duha“ – nejprve jsme si zopakovali, jaké má duha barvy. Každé dítě 

dostalo jeden barevný ocásek a následně učitelka řekla barvu, kterou bude chytat. Dítě 

s barvou, kterou učitelka řekla, by mělo zbystřit a začít utíkat. Po chycení, si dítě odchází dát 

ocásek pod hromadu krup (kyblík s míčky) a mezitím si sedá a čeká, až budou pochytáni 

ostatní a hra bude dohrána. 

Časový plán: 5 minut    

Technika práce: navození prožitku v simulovaných podmínkách, hra v roli  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj pohybu, rozvoj postřehu, ucelování 

barev  
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2. Vysvobození duhy – „Děti ale představte si, že bouřka nám tady připravila ještě jeden 

úkol. Učitelka ukázala dětem misku, kde byly barevné korálky, které byly zasypány 

kroupami.“ Děti se hned tázaly, proč jsou korálky zasypané, a že by bylo dobré, kdybychom 

jsme je roztřídili. „Učitelka následně dětem vysvětlila, že korálky jsou duha a my jí pomůžeme 

ven.“ Děti se ihned pouštějí do třídění krup a korálků do mističek.  

Časový plán: 10 minut    

Technika práce: práce pro rozvoj jemné motoriky 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj jemné motoriky, rozvoj postřehu, 

ucelování barev, poznávání rozdílu  

 

3. Diskuse – S dětmi následně usedáme na koberec. „Učitelka začíná diskusi o tom, jak to má 

duha těžké, že jsme ji musely pomoct a že bez naší pomoci, by to sama nezvládla. Bouřka na 

ní opravdu není hodná. A co my děti? Jsme na sebe hodní, nebo ubližujeme kamarádům?“ 

Zopakujeme si pravidla ve třídě a vysvětlujeme si rozdíl mezi bouřkou, která představuje 

zápornou postavu a duhou, která zastupuje kladnou. Děti říkají své názory, a poté děláme 

hodnocení, kdo by chtěl být zlou bouřkou a kdo naopak hodnou a milou duhou.   

Časový plán: 5-6 minut 

Technika práce: diskuse  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj myšlení, rozvoj samostatného 

vyjadřování  

 

Učitelka pokračuje ve čtení: Dole na zemi byly vysoké kurníky na kuřích nožkách. V těch 

žili kohouti. Ale nebyli zdaleka takoví šviháci jako dneska. Peří měli černobílé jako 

klávesnici klavíru. Protože tenkrát bylo ledacos pruhované nebo puntíkované, něco bylo 

i kostičkované, ale barevné nebylo nic. 

 

4. Diskuse - S dětmi jsme si přečetli další část knihy a následně jsme si povídali o tom „kdo 

bydlí v kurnících“. Děti odpovídaly, že zde jsou slepice a kohouti. „Jakou mají vlastně 

barvu? V pohádce byli bílí a černí. Je to však opravdu tak?“ Děti odpovídají správně, tak se 

pouštíme do další aktivity.  

Časový plán: 2 – 3 minuty    

Technika práce: diskuse   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj myšlení, rozvoj samostatného 

vyjadřování 
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5. Opouštění oblohy – „Děti se tak vydaly za kohouty na zem. Chytily se za ruce a udělaly 

řetěz. Úkolem bylo přeběhnout třídu.“ Pozor! Když někdo zakřičel „stop“ všichni museli 

zastavit a nesměli se pustit ani spadnout. Cesta na zem byla dlouhá, a proto děti přebíhaly 

třídu několikrát. Nakonec se však dostaly na zem, kde na ně již čekalo překvapení. 

Časový plán: 5 minut    

Technika práce: štronzo 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): děti se učí myslet na kamarády, a snaží se, 

aby nikdo při hře neupadl, všechny děti reagují stejně na slovo, které řekne jejich kamarád 

 

6. Najdi kohouta – Děti byly motivované, že je po třídě něco schovaného. Lákalo je, se 

pokusit zjistit, co to bude. Dostaly pokyny, že na koberec donesou pouze obrázky barevné, 

nikoliv černobílé. Děti sbíraly kousky a nosily je na koberec, kde na ně již čekala předloha 

kohouta. Někteří bystřejší se hned pustily do skládání a ostatní donášely další a další kousky. 

Práce tak probíhala společně a následně se děti vyměnily.  

Časový plán: 10 minut    

Technika práce: práce s pracovním listem - puzzle 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): společná práce v kolektivu, rozvoj jemné 

motoriky, složení kohouta 

 

7. Pohybová hra „Veselý dvůr“  

Motivace: „Když už teď víme, jak vypadá kohout a slepice, je možné si vyzkoušet i to, jak asi 

chodí po dvoře. A jaké vydávají zvuky?  Pojďte děti, zahrajeme si na slepice a kohouty.“ 

Děti si s paní učitelkou rozdaly a nasadily masku slepice či kohouta. Následně paní učitelka 

začala určovat rychlost chůze poklepem na tamburínu. Při pomalém rytmu děti v roli slepic  

a kohoutů chodí klidně, čím více se zrychluje rytmus, tím rychleji děti chodí, postupně 

přejdou do běhu. A zase zpomalují, vše je ovládáno tamburínou.  

Časový plán: 5 minut    

Technika práce: hra v roli  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj postřehu a rychlosti, chůze na 

rytmus 

 

Závěr – S dětmi jsme si zrekapitulovali dnešní den. Pokládala jsem otázky typu „Jaká hra se 

dětem líbila nejvíce? Chtěly by být slepicí nebo kohoutem? Jaká barva kohouta se vám více 

líbila? A co duha, jaké měla barvy?“ Děti na všechny otázky uměly odpovědět.   
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Časový plán: 3 minuty    

Technika práce: diskuse  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): samostatné rozhodování  

 

Reflexe dne – Většina aktivit byla zaměřena na pohyb, který byl pro děti vyhovujícím. Do 

aktivit se pouštěly naplno a s nadšením. Jak sem po závěrečné diskusi zjistila, tak nejvíce děti 

bavila pohybová hra na veselý dvorek, kdy se proměnily v kohouty a slepice a dováděly na 

dvorku. Moc se mi líbilo, že zde děti přijaly roli a opravdu dodržovaly zvuky a pohyby dle 

rytmu. Dále jsme opakovali hru, kdy jsme třídili korálky a kroupy, protože se dětem líbilo 

neustálé ponořování rukou do korálků smíchaných s kroupami. Pohybovou hru kdy jsme, 

řetězem opouštěli oblohu, jsme opakovali i před odchodem na vycházku, jelikož si jí děti 

oblíbily. Dětem se líbila samostatná volba rozhodování, že slovo „stop“ mohl říct, kdokoliv 

chtěl a hru si tak řídily děti.  

6.3 Středa – Vajíčková rokle 

      Úvodní četba:  Za kurníky byla hluboká rokle, a do té schovávali kohouti vajíčka, 

která ukradli slepicím. Na dno rokle sahal dlouhý žebřík. Kohouti vždy vajíčka 

dokutáleli k okraji rokle a dolů musela vajíčka sama. Lezla po žebříku a šlo jim to 

špatně. Vajíčka nemají nožičky, chudinky! A jak jsou šišatý! Padala ze žebříku dolů  

a křičela: „křáp, křáp, křáp!“ Kohouti byli rozčílení, běhali kolem a občas šlápli na 

vajíčko. A vajíčko zaplakalo: „Au!“ Kohouti kutáleli další a další vajíčka, byli to 

schánšliví kohouti, a zpívali si při tom: „Nevyčte nikdo z tlustejch knih, co tajemství 

skryto ve vejcích! Podivuhodná je to věc: nebyl by život bez vajec!“  

 

1. Diskuse – Děti si sedli na koberec a učitelka jim pokládala otázky typu: „Myslíte si děti, že 

kdyby nebyly vajíčka, mohli bychom tady být my? Jsou vajíčka důležité? Potřebujeme je 

k životu? Kde bereme vajíčka? V krámu? Jak se do krámu dostaly?“ „Od slepiček“ „Bylo 

správné, že kohouti v pohádce vajíčka kradli?“ Děti na otázky odpovídaly správně. S dětmi 

jsme se rozhodli postavit rokli, abychom si mohli vyzkoušet, jak těžké by bylo krást vajíčka  

a nosit je do rokle. 

Časový plán: 5 minut    

Technika práce: diskuse  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj samostatného vyjadřování. 
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2. Stavba rokle – „Děti máme tady ve třídě něco, z čeho bychom mohli rokli postavit?“ 

Stavebnice, dřevěné kostky, malé kostičky, molitanové kostky. S dětmi jsme se rozhodli 

využít molitanové kostky. A tak jsme se pustili do stavby rokle. Děti používaly fantazii, 

spolupracovaly a rokli jsme zvládli z kostek bez problému postavit. Rokle vypadala jako 

domeček bez střechy a děti tvrdily, že takhle rokle určitě vypadala i v pohádce. Dětem jsem 

následně ukázala, jak vypadala rokle v knížce a těšilo je, že měli pravdu.  

Časový plán: 5 minut    

Technika práce: práce s kulisou   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj představivosti, rozvoj fantazie, 

rozvoj spolupráce a přátelských vztahů 

 

3. Cesta k rokli – „Děti pamatujete, že v pohádce byla tma?“ Zkusíme se tedy k rokli vydat 

společně, abychom se nebáli. Uděláme si takovou stezku odvahy. Učitelka některým dětem 

zavázala oči, některé děti oči pouze zavřely. Všichni jsme se chytili za ruce a vydali se na 

cestu po třídě.  Celý had musel reagovat na to, co udělal první v řadě. Například „sednout si 

na bobek“, „vyskočit“, „překročit překážku“, sklonit se pod stromem“. Učitelka děti tímto 

způsobem dovedla až do našeho cíle. 

Časový plán: 5-7 minut    

Technika práce: pohybová hra na rozvoj smyslů a důvěry  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj postřehu, rozvoj spolupráce 

 

4. Hra na vejce – „Děti, myslíte, že se vajíčkům líbí být tady v té rokli? Takhle se tu mačkat 

všichni na sebe? Pojďte, zkuste si sednout.“ Děti v roli vajíček zjistily, že se tam všichni 

nemůžou vejít, a že jim to není vůbec příjemné. „Tak vyrazíme ven? Jeden po druhém se 

zkusí dostat z rokle ven.“ Děti musely zkoušet překročit kostky, ale zároveň nerozbít rokli. 

Menším dětem musela pomoct učitelka, ale nakonec se stejně všechny děti dokázaly dostat 

ven.  

Časový plán: 6 minut    

Technika práce: hra v roli s pravidly 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj spolupráce 

 

5. Diskuse – „Tak co? Mají to ta vajíčka těžké viďte? Chtěli byste také být takhle v rokli? 

Schovaní a smutní? Myslíte si, že byste si mohli jen tak hrát? To by nebylo vůbec veselé, že 

ne?  A co kdybychom se teď proměnili v kohouty, a zkusili naopak vajíčka do rokle kutálet? 
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To by mohla být legrace, co vy na to?“ Děti hned dostávaly nápady, že bychom mohly třeba 

například místo vajíček házet do rokle míč.  

Časový plán: 3 minuty    

Technika práce: diskuse  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj samostatného vyjadřování 

 

6. Kradení vajec – Učitelka tedy postavila překážkovou dráhu, která vedla před rokli. Každé 

dítě dostalo malý barevný míček. Děti udělaly zástup a jeden po druhém se vydaly na cestu. 

Učitelka poté požádala děti o úplné ticho. Jediné co učitelka říkala, bylo to, co říkala 

kohoutovi, který právě vyrazil na cestu. „Například: Obejdi překážku, přeskoč překážku, 

sedni si na bobek a kutálej vajíčko, vyskoč s vajíčkem.“ Když došlo dítě – kohout před rokli, 

muselo vajíčko vhodit přímo do ní. Každý si prošel cestu a pokusil se o tento hod.  

 

 

       Obr. č.13 – Kradení vajec (vlastní zdroj)                   Obr.č.14 – Kradení vajec (vlastní zdroj) 
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       Obr. č.15 – Kradení vajec (vlastní zdroj)                    Obr.č.16 – Kradení vajec (vlastní zdroj) 

 

Časový plán: 10 minut    

Technika práce: hra v roli, narativní pantonima 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj fantazie 

 

Poté děti usedly na koberec a učitelka pokračovala ve čtení další části: Když byla rokle plná, 

kohouti nad ní mávali radostně ocasy. Vajíčka přetékala z rokle, kutálela se po stráních 

a válela se v jehličích. Bouřka je uviděla seshora z oblohy. „To dovedu taky!“ křičela. 

Přilétla k mraku, na kterém měla hromadu krup, převrhla ho a na celý svět se vysypaly 

kroupy jako spousta malinkých vajíček. Ale bouřka zapomněla, že má pod krupami 

schovanou duhu. 

 

7. Příchod bouřky – Učitelka si nasadila černý klobouk a proměnila se v bouřku. Poté vlezla 

do rokle, schovala se před dětmi a začala vyhazovat všechny míčky – vajíčka ven. Stejně tak 

jako to dělala bouřka s kroupami. Děti si všimly, že ve třídě jsou připraveny barevné obruče 

podle barev míčků. Rozhodly ihned správně a začaly je postupně rozdělovat do správných 

kruhů.  
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Obr. č.17 – Příchod bouřky (vlastní zdroj)     Obr.č.18 – Příchod bouřky (vlastní zdroj) 

 

 

Obr.č.19 – Příchod bouřky (vlastní zdroj) 
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Časový plán: 5 minut    

Technika práce: práce s rekvizitou 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj postřehu a rychlosti, rozvíjení 

barev 

 

Závěr – Děti po velkém zábavném úklidu usedly na koberec. „Jenže děti, na co ta bouřka 

zapomněla? Co ona si pod ty kroupy schovala? Kdo tam byl schovaný? No přece duha. Co se 

s ní stalo? Kam se schovala?“ Děti dostávaly nápady, že se duha schovala za mraky, nebo že 

je v rokli. To, jak to dopadlo s duhou děti, se dozvíme zase zítra.   

Časový plán: 3 minuty   

Technika práce: diskuse  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj představivosti 

 

Reflexe dne – Aktivity dne byly zaměřeny převážně na vžití do role a samotnou hru v rolích. 

Jelikož s knihou pracujeme již třetí den, děti se s ní již sžily a práce s knihou je baví. Děti jsou 

neustále napjaté, jak to celé dopadne. Jednotlivé činnosti si užívají naplno a chtějí je 

opakovat. Nejlepší aktivita dne bylo kutálení vajec, které si děti vyzkoušely i při pobytu 

venku. Děti vyběhly na kopec s míčem a poté ho pouštěly dolů. Zkusily si jaké to je, když 

opravdu vajíčka padají do rokle. Dále se dětem líbilo stavění naší rokle. Při odpoledních hrách 

se děti opakovaně pouštěly do stavby rokle, tudíž tak měla v jeden den několik podob. Poté si 

děti zkoušely hrát uvnitř a napodobovaly při tom pohádku o vajíčku. Bylo příjemné vidět, že 

si děti z knihy něco odnesly a zkouší si pohádku hrát a organizovat i při volné hře. Všechny 

aktivity tento den, hodnotím pozitivně. Jediné co děti moc nezaujalo, byla diskuse. Raději vše 

prožívají při hrách a zábavných činnostech. I přesto, že na každý den mám připravených dost 

aktivit, děti vždy všechny plní, jsou rádi aktivní a mě tak činnosti pomáhají, aby se lépe vžily 

do pohádky.  

 

6.4 Čtvrtek – Setkání kohoutů s duhou 

        Duha se protáhla po nebi, jako vějíř se rozprostřela od východu k západu. Bouřka 

jí uviděla: „Á, ty potvoro!“ zakřičela hrozným hlasem, popadla zástěru z černého mraku 

a začala duhu honit po nebi. Ale duha byla rychlejší, byla rychlá jako sluneční paprsek 

(nezapomeňte, bylo to dítě slunce!), šup - sklouzla na zem a vběhla do jednoho kurníku 
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na kuří nožce. Tam byli zrovna všichni kohouti, pletli si ocasy do copánků jako 

pomlázky, byly totiž právě Velikonoce. A tu uviděli duhu. Zůstali celí zkoprnělí. 

 

1. Barevné cvičení – „Děti zkusíme se taky protáhnout jako duha po nebi? Pojďte, vezměte si 

barevné obruče a udělejte si kolem sebe prostor.“ Děti se připravily na protahování. Nejprve 

jsme si sedly do tureckého sedu a duhu jsme vyhlížely koukáním do obruče ze strany na 

stranu. Poté jsme se schoulily do klubíčka. (mezitím přišla do třídy druhá učitelka, která měla 

na sobě přivázané barevné šátky) Duha se po příchodu zapojila a cvičila s námi. S obručí jsme 

protahovaly celé tělo. Zkoušely jsme cvičit i ve dvojicích a skupinách. S dětmi jsme si pomocí 

obruče protáhly celé tělo. 

 

Obr.č.20 – Barevné cvičení (vlastní zdroj) 

 

Obr.č.21 – Barevné cvičení (vlastní zdroj) 
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Časový plán: 7 minut 

Technika práce: relaxace 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): protahování těla, správná technika práce  

s obručí  

 

2. Pohybová hra „Chytni duhu“ – Bouřka (jedna učitelka s černým kloboukem) chytá duhu 

(druhá učitelka s barevnými ocásky připevněnými na těle). Děti se do hry zapojily v rolích 

černobílých kohoutů a pomáhaly bouřce duhu chytit. Nakonec se duha schovala do našeho 

postaveného kurníku z předchozího dne. Děti se k duze ihned připojily a schovaly se do 

kurníku také.  

Časový plán: 3 minuty    

Technika práce: hra v roli   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): navození atmosféry, rozvoj představivosti 

 

3. Diskuse – Učitelka v roli bouřky si sundala klobouk a začala k dětem promlouvat. 

„Učitelka: Děti koho to tu máte? Kdo to je? To je barevný pták? Ona se vás bojí? Proč je tak 

smutná?“ Děti učitelce ihned vysvětlily, o co jde. Že je to duha, která přišla k nám do třídy,  

a že zde byla i bouřka, která tu však již není. Teď už jsi tady ty, říkaly děti.  

Časový plán: 4 minuty    

Technika práce: diskuse 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj slovní zásoby, zlepšování 

samostatného vyjadřování  

 

Učitelka vyvedla děti ven z rokle a usadila je na koberec, kde přečetla další část pohádky: 

Kohouti byli zase rozčílení a šlapali po vajíčkách, která ještě nestačili odnést do rokle. 

„Au, au, au“ křičela vajíčka! Všechny barvy světa byly na duze. Kohouti nikdy nic tak 

krásného neviděli. Duha se třásla a šlehaly z ní plameny divokých barev. Kohoutům od 

nich začaly hořet ocasy a hořely všemi barvami duhy. Kohouti nevěděli, že je duha dítě 

slunce a deště, ale viděli barevnou záři a viděli, že je duha krásná. Zvenku slyšeli strašný 

hřmot. Hromy třeskaly, jako když bouchá víko klavíru. 

 

4. Barevní kohouti – „Děti chtěly byste být také takhle barevní? Ta duha je krásná viďte? 

Jaké má duha barvy?“ Modrá, žlutá, červená. Učitelka dětem donesla krepové papíry 
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nastříhané na kousky. Úkolem dětí bylo, nazdobit se co nejvíce to půjde.  Děti se pustily do 

práce a navzájem se zdobily, aby vypadaly stejně jako duha.  

Časový plán: 10 minut    

Technika práce: výtvarná činnost práce s materiálem 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): výroba kostýmu, spolupráce, utužování 

přátelských vztahů  

 

5. Přehlídka barevných kohoutů – Děti (v roli a kostýmu barevného kohouta) po jednom 

předvedly, jak vypadá „jejich“ kohout po setkání s duhou. Kohouti se vždy prošli, na závěr 

každý udělal nějaké gesto, a ostatní děti tleskaly. 

Časový plán: 10 minut    

Technika práce: hra v roli 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): zážitek úspěchu po pečlivé práci, 

odbourávání stydlivosti, zážitek z proměny kohoutů na „vlastní kůži“  

 

Motivace: „Děti my jsme sice krásně barevní, ale co ta bouřka? Pojďte, přečteme si, co dělá 

bouřka.“ 

 Bouřka létala po světě a hledala duhu. Převracela všechno vzhůru nohama, vyvracela 

stromy a prohlížela jim kořeny, orala pole a šplouchala rybníky. Tmavá, zlá a závistivá 

křičela v povětří, na zemi i na vodě. Ale kohouti se brzo vzpamatovali, oklepali se a dali 

se do práce.  

 

6. Zvuková hra na bouřku – Paní učitelka zhasla světlo a s dětmi udělala kruh. „Pojďte se 

mnou děti, zahrajeme si na tu zlou bouřku, která všechno převrací. Pomocí pohybů uděláme 

co největší bouřku (dupáním, skákáním, během po kruhu, během k sobě, tleskáním).“ Děti se 

spojovaly do skupinek, ve kterých různě běhaly a dupaly. Takže i přesto, že měla být aktivita 

„záporná“ děti z ní měly velkou zábavu. 
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Obr. č. 22 – zvuková hra na bouřku (vlastní zdroj)  Obr. č. 23 – zvuková hra na bouřku (vlastní zdroj) 

 

Časový plán: 3 minuty    

Technika práce: uvolnění   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): zlepšení běhu, skoků, tleskání  

 

Závěr – „Děti co myslíte, bylo lepší být kohoutem, který byl veselý a barevný nebo raději být 

zlá bouřka?“ Děti ve většině případů odpovídaly, že kohouti. Ten kdo odpovídal, že bouřka, 

tak hlavně proto, že bouřka v našem podání byla veselá a umožnila dětem fyzické vybití, 

uvolnění energie. S dětmi jsme se ale i přesto domluvili, že si zahrajeme na kohouty.  Zahráli 

jsme si pohybovou hru z předchozího dne na veselý dvorek. Děti chodily stále nazdobení 

krepovými papíry a to vše za zvuku tamburíny. Touto hrou jsme den ukončili a řekli si, že 

zítra si budeme hrát opět na kohouty, ale hlavně, že už zjistíme, jak to celé dopadne.  

Časový plán: 10 minut 

Technika práce: hra v roli, štronzo   

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): správná chůze na určitý rytmus, rozvoj 

slovní zásoby 

 

Reflexe dne -  Aktivity tohoto dne byly vhodně zvoleny. Navazovaly na sebe a dětem 

vyhovovalo velké množství pohybu při činnostech. U všech her a cvičení se děti zapojovaly  

a bylo vidět, že jsou spokojené. Jako velké pozitivum vidím, že děti již zcela zvládly techniku 

štronzo. Vypozorovala jsem, že je baví měnit pozice na určitý podnět. Po vyslechnutí 

několika diskusí mezi dětmi jsem zjistila, že se jim líbilo zdobení krepovými papíry  

a přehlídka kohoutů. Když jsem se na vycházce dětí ptala, co se jim líbilo, odpověděly to, jak 
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mohly chytat duhu do kurníku (paní učitelku). Všechny děti se zapojily i do hry na bouřku, 

kdy jsme běhali a řádili po třídě. U této aktivity se děti hodně vykřičely a zasmály. Měla jsem 

obavy, aby se nebály tmy a křiku, ale naopak všem dětem se hra líbila a chtěly mít zhasnuto a 

zataženo pořád.  

 

6.5 Pátek – Rozzářený svět  
 

1. Hledání vajíček – Děti sedí v kruhu, ale vidí, že paní učitelka nemá knížku. „Ptají se, proč 

knížku nemá, a tak učitelka dětem vysvětlí, že dnes začnou trochu jinak. Děti, po třídě jsou 

schovaná papírová vajíčka. Každý si najde dvě a přesune se ke stolečku“. U stolečku na děti 

čekaly pastelky a každé dítě si mělo vyzdobit svoje vajíčko. Každý libovolně použil svoji 

fantazii a v závěru jsme měly hromadu krásných vajíček. Děti po vybarvení položily svá 

vajíčka postupně na koberec a sedly si kolem nich.  

Časový plán: 10 - 15 minut 

Technika práce: vybarvování  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): trénink samostatnosti, rozvoj výtvarných 

dovedností, rozvoj představivosti 

 

Četba dalšího úryvku: Kohouti namáčeli ocasy do barevné záře a začali barvit velikonoční 

vajíčka. Hřebínky si natřeli načerveno, aby se jim líp pracovalo, a vajíčka barvili 

namodro, nažluto, nafialovo, nazeleno i načerveno. A když už byli skoro hotoví, přiletěla 

bouřka na hrozném větru, vlétla od rokle a do kurníků a objevila duhu. Větrem jí 

vyzvedla i s hromadou vajíček vysoko do mraků. Vajíčka se rozprskla po celém světě.  

A jak bylo od bouřky všechno mokré, barva z vajíček pouštěla.  

 

2. Diskuse – „Děti, nabarvili jsme ty vajíčka správně? Jaké jsme použili barvy? Každé dítě 

nám řekne, jak si vyzdobilo vajíčko a jaké barvy na vajíčko použilo. Děti a myslíte si, že když 

se ty barvy rozlily po celém světě, že se vše obarvilo správně?  Koukejte, já tady mám takový 

popletený obrázek.“ Na obrázku děti viděly chyby, například: modré sluníčko, červenou 

travičku, černé kytičky. „Myslíte si, že to tak má být? Jakou barvu má sluníčko? Žlutou.  

A kytičky? Fialovou.“  

Časový plán: 7 minut 

Technika práce: diskuse, práce s pracovním listem 
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Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): utužování poznávání barev, rozvoj 

dovednosti malování (zkoušíme malovat bez přetahování) 

 

3. Pracovní list – Najdi chybu – Všechny děti se přesunuly ke stolečku s pracovním listem. 

Na jedné polovině papíru měly děti popletený obrázek. Na druhé polovině byl obrázek 

nevybarvený. Děti měly použít správné barvy tak, aby byl obrázek veselý, nikoliv špatně 

vybarvený. S dětmi jsme si již v předchozí činnosti řekli, jaké tam jsou chyby a jaké barvy 

použijeme.  

Časový plán: 15 minut 

Technika práce: vybarvování pracovního list 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): rozvoj představivosti, utužování barev, 

činnost zaměřená na samostatnost, rozvoj logické představivosti 

 

Po dokončení listu se děti přesouvají na koberec a učitelka pokračuje ve čtení knihy: Modré 

skořápky obarvily nebe, chrpy, čekanku a vodu v rybníkách, šmolku a bandasky na 

mléko. Zelené skořápky obarvily trávu a modříny. Červené jahody, jeřabiny a maliny. 

Žluté obarvily rozvité jehnědy jív a blatouchy. Fialové obarvily pávy a šištičky olší. 

Všichni říkali: „Jak je to všechno nové! Všechno je lepší, celý svět je hezčí!“ Kohouti 

radostí šlehali ocasy sníh z rozbitých vajíček. Začalo chumelit, bouřka se utišila a za 

chvilku i sníh roztál. A bylo vidět modré nebe a na něm bílé beránky, skořápky vajíček, 

které kohouti nestačili obarvit. A vyšlo slunce – na něm se usadily žloutky z rozbitých 

vajíček a svítilo na svět. A lehký vítr vesele pásl stáda beránků na modrém nebi. A ty 

nejtenčí skořápky z vajíček liliputek dodnes poletují po světě. To jsou motýli. 

 

4. Co které vajíčko obarvilo? – Paní učitelka připravila po třídě různé barvy papírů. „Děti 

zkuste najít každý jednu věc, kterou obarvila modrá, nebo zelená barva.“ Děti nosily hračky  

a věci ze třídy, které měly danou barvu. Zjistili jsme, že některé věci jsou popletené, že 

například máme modré srdíčko. S dětmi jsme se tedy pustily do diskuse, že když je to jen 

hračka, nebo obrázek, tak barvy mohou být i jiné, ale že je dobré vědět, jakou barvu mají ve 

skutečnosti.  

Časový plán: 8 minut 

Technika práce: pohybová hra  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): zdokonalování se v barvách 
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5. Diskuse – Paní učitelka následně zhasla světlo a do třídy přinesla velký černobílý obrázek. 

Děti seděly v kruhu a odpovídaly, co na obrázku vidí. Děti viděly vodu, mraky, trávu, stromy, 

kytičky, sluníčko. „Děti a myslíte, že takhle je ten obrázek hezký? Vždyť je všechno černé.“ 

Děti odpovídaly, že ne. Že kytičky mají být barevné a sluníčko žluté. „A co bychom s tím 

mohly udělat? Vybarvit. Ano správně, ale my to vybarvíme speciálně.“ 

Časový plán: 5 minut 

Metoda práce: práce s obrazem, diskuse  

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): samostatně rozpoznat co vidí na obrázku, 

jakou barvu to má správně mít  

 

6. Barvíme svět – Děti dostaly barevná víčka, která mají za úkol poskládat na obrázky. Víčka 

ale musejí dávat správně podle barev. Například žlutá víčka na žluté sluníčko. Děti pracovaly 

společně a snažily se pokládat víčka přesně na obrysy tak, aby zůstal i po zaplnění obrázek 

stejný, ale vlastně o dost lepší, protože obrázek byl poté barevný a veselý. Když děti obrázek 

dodělaly, učitelka rozsvítila světlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 24 – barvíme svět (vlastní zdroj) 
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    Obr. č 25 – barvíme svět (vlastní zdroj)    Obr. č 26 – barvíme svět (vlastní zdroj) 

       

Časový plán: 10 minut 

Technika práce: práce s drobným materiálem, skládání víček 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): práce s barvami, snažíme se o přesné 

obrysy a udržení obrázku i pomocí víček, rozvoj jemné motoriky, podpora spolupráce  

 

Závěr – „To je ale krásný obrázek, veselý a barevný. To jsme to, ale krásně obarvili viďte? 

Děti, a jak to v té pohádce vlastně dopadlo? Dopadla pohádka dobře? Obarvil se svět nebo 

ne? A jak to dopadlo u nás ve školce? Máme tady tmu, nebo už světlo a veselo?“ S dětmi jsme 

se s knihou rozloučili a řekli jsme si, že i my jsme to všechno zvládli obarvit přesně tak, jako 

v té pohádce.  

Časový plán: 5 minut 

Technika práce: diskuse 

Cíl činnosti (pedagogický záměr/ vzdělávací cíl): Ověření porozumění příběhu, uzavření 

společné práce na Velikonoční pohádce 

 

Reflexe dne – Závěr tohoto týdne byl malinko náročnější a to z důvodu, že děti již byly více 

unavené. Proto si myslím, že určité aktivity jsem měla raději zvolit v některém z předchozích 

dnů. Avšak i přes náročnost většina dětí úkoly zvládla. Až poslední den jsem zkusila udělat 

nejprve činnost a až poté číst knihu. Děti se musely více zamyslet, zda už jsme dělali něco,  
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o čem se četlo v knize. Jelikož jsou děti ještě malé, bylo lepší, když jsem úryvek nejprve 

přečetla a pak až následovaly činnosti. Tento den se to ale povedlo, a děti se tak opět posunuly 

o krok dopředu. Pracovní listy děti plnily, ale bohužel některé stále válčí s barvami i přesto, že 

celý týden byl zaměřen na barvy a jejich určování. Velmi mě potěšilo, jak děti pracovaly na 

společném závěrečném úkolu s víčky. Dětem se líbilo s víčky pracovat, a proto jistě víčka 

ještě využiji při jiných činnostech. Závěr týdne tedy hodnotím jako méně podařený, ale jak 

uvádím výše, přikládám to spíše unavenosti dětí, než náročnosti úkolů. Jelikož některé děti 

úkoly plnily stejně jako předchozí dny. S dětmi jsme se s knihou rozloučili, některé děti byly 

smutné, že už nebudeme pohádku číst, a proto jsem se rozhodla pokračovat s pohádkami  

a jejich rozpracováním na dny. Děti jsou velmi motivované a do úkolů se tak pouští hlavně 

proto, že to dělají přesně jako v pohádce.  

7 Reflexe praktické části 

 

        Na počátku práce s Velikonoční pohádkou jsem měla menší obavy, zda děti pohádku 

pochopí, jelikož je celkem náročná. Snažila jsem se vymyslet vhodné aktivity, pomocí kterých 

jsem dětem pohádku představila. Většina aktivit byla dětmi ihned pochopena. Těm dětem, 

které úplně nechápaly, jsem se pokoušela vysvětlit pravidla několikrát. Pro představení knihy 

jsem zvolila formu, která děti bavila. Některé části v knize byly pro děti ve třídě složité, ale 

když jsme se pustili společně do práce, tak činnosti plnily s chutí.  

        Děti jsem chtěla především seznámit se základy dramatické výchovy a naučit je základní 

metody. Dětem se za celý týden povedlo zcela zvládnout techniku štronzo, kterou jsme 

procvičovali nejvíce, jelikož děti bavila. Dále jsem se snažila o časté zařazení hry v roli, a to 

především proto, že děti mají rádi hraní na něco, a tak je převedení této činnosti na 

didaktickou hru vlastně přirozenou cestou od spontánní hry k řízenému učení. Hry, které jsme 

prováděli, byly pro děti zábavné a děti se rádi proměňovaly v někoho jiného. Velmi oblíbené 

byly kostýmy (klobouk bouřky a klobouk sluníčka), které jsem pro děti vyrobila. Tyto dva 

klobouky jsou tedy i nadále velmi oblíbené a využívané.  

        Další metodu, kterou jsem použila, byla narativní pantomima. Bohužel tu děti zatím 

nezvládly na sto procent, tudíž se jí budu dále věnovat v dalších činnostech. Velmi oblíbená 

metoda ve třídě byla zvukový kruh, kdy se děti pomocí zvuků snaží vytvářet zvukový plán. 

My jsme konkrétně napodobovali bouřku, a jak bylo vidět, děti se do bouřky vžily naplno.  

          Poslední metodou dramatické výchovy, kterou jsem využívala, byla práce s rekvizitou. 

Metodu jsme zkoušeli například u hry s gesty, kdy každý měl vyjádřit bouřku a sluníčko. Jako 
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rekvizitu jsme používali klobouky, které nás doprovázely hned při několika činnostech 

v tomto týdnu. Děti s klobouky zvládly divadelně pracovat. 

         Celkově hodnotím integrovaný blok zaměřený na práci s Jirousovou Velikonoční 

pohádkou jako podařený. Děti zvládly většinu ze stanovených cílů a naučily se tak i základní 

dramatické metody. Pohádka se dětem líbila, také proto, že většina aktivit probíhala v 

pološeru a až na konci týdne se vše rozzářilo. Realizace pohádky byla úspěšná a jak dětmi, tak 

mnou velmi dobře prožitá. 

         I přesto, že se pohádka dětem líbila, bych tuto knihu příště představila raději starším 

dětem (od 5 let a výše). Pro věkovou skupinu tříletých dětí byla pohádka v určitých částech 

náročná. Jsem ale velmi nadšená z radosti dětí, kterou z této pohádky měly. Některé činnosti 

jsou tedy neustále opakovány pro velký zájem ze strany dětí.  
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8 Závěr 

 

         V předškolním věku dochází k rozvoji osobnosti jak po stránce fyzické, tak psychické. 

V tomto věku dochází k celkovému vývoji  osobnosti člověka a každý jedinec má individuální 

potřeby, na které je důležité se zaměřovat. Nejdůležitější činností v předškolním vzdělávání je 

hra. Jelikož hra je přirozenou formou vzdělávání, děti jsou tak nenásilnou formou vedeny 

k učení. Jedním typem hry je hra dramatická, na kterou se zaměřuje dramatická výchova. 

Samotná dramatická výchova patří mezi estetickou složku v předškolním vzdělávání, jelikož 

dětem pomáhá aktivity prožívat, a tak je učení efektivní.  

         V teoretické části své bakalářské práce jsem se zaměřila na dramatickou výchovu, její 

cíle, principy a dramatické metody a techniky. V této části jsem se dále zabývala hrou, 

dramatickou hrou a, hrou v roli. Velkou část textu jsem věnovala rozboru RVP PV s ohledem 

na téma práce. 

          V praktické části bakalářské práce představuji tematický blok k pohádce „Velikonoční 

pohádka“.  Připravila jsem aktivity a hry provázející děti pohádkou tak, abych využila své 

poznatky o dramatické výchově. Tento blok jsem zrealizovala se skupinou tříletých dětí, které 

jsem tak naučila alespoň základní metody DV. Využila jsem především hru v roli, narativní 

pantomimu a štronzo. Děti při všech činnostech rozvíjely svoji fantazii, tvořivost, 

představivost a v neposlední řadě schopnost spolupráce s ostatními dětmi. 
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9 Summary 

       The aim of this bachelor work is the Easter fairy tale adaptation with using the methods 

of dramatic education for the target group of three years old preschool children. The work is 

divided into practical and theoretical part. 

       In the theoretical part I dealt with dramatic education, drama, preschool education and 

subsequently with Framework educational program for preschool education. Also I focused 

on the pedagogue´s personality by the work with children. All these above-mentioned terms 

are specified in the individual chapters of this work.  

      In the practical part I present an integrated block, which I worked on it for five days with 

three years old children in preschool during controlled activities. Under the practical part I 

introduced children with the Easter fairy tale and with selected DV methods appropiate for the 

seleceted old group. The aims of this work were largely filled. Children cooperated and 

willingly fullfiled prepared activities. 
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