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Úvodem
Tato skripta vznikla jako studijní podklad a zdroj pro účastníky pěti vzdělávacích
seminářů v celku Učitelské metodické kurzy projektu Školky přes hranice metodika zážitkové pedagogiky v předškolním zařízení u nás a v zahraničí,
realizovaného v roce 2014-2015 pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice, o.s.
Projekt Školky přes hranice, reg.č. CZ.1.07./1.3.00/48.0088 byl hrazen z
podpory ESF a MŠMT.
Autorkou projektu je Kristýna Anna Skutková, autorkou skript Jana Haková a
originální ilustrace poskytla Martina Holcová.
Projekt jako celek sleduje několik záměrů - naučit pedagogy předškolních
zařízení používat prvky zážitkové pedagogiky pro cílený rozvoj dětí v MŠ,
podpořit mentorské schopnosti pedagogů, aby nabyté znalosti a dovednosti
mohly být dále předávány dalším předškolním pedagogům, umožnit a podpořit
je při zahraniční zkušenosti v podobě individuální stáže ve Finsku. Všechny výše
zmíněné aktivity vyžadují kvalitní osvojení metodiky zážitkového učení a trénink
mentorských dovedností potřebných pro kolegiální podporu.
Kolegiální podpora a přenos zkušeností mezi učiteli jsou považovány za
neodmyslitelný znak „dobré, učící se školy“. Spolupráce učitelů a jejich
vzájemná pomoc mají celou řadu podob, počínaje spontánními rozhovory o
přestávkách, až po vysoce organizované formy s jasně formulovanými cíli,
využívající řadu specifických postupů, metod a nástrojů. Jednou z forem
kolegiální podpory, která bývá, ale nemusí být vztahována pouze k začínajícím
učitelům, je mentoring. Ve školním kontextu je mentoring definován jako
profesionální praxe poskytující podporu, asistenci a vedení (nejen) začínajícím
učitelům za účelem zvýšení jejich profesionálního vzestupu a úspěšnosti v práci.
1

Rozvoj mentorských schopností v rámci projektu Školky přes hranice má za cíl
podpořit účastníky pedagogy v šíření metod zážitkové pedagogiky mezi svými
kolegy na pracovišti.
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Lazarová, B. Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy.
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Prioritním tématem projektu je metodika zážitkové pedagogiky, která je
v Prázdninové škole Lipnice rozvíjena 37 let. Projekt Školky přes hranice
obsahově navazuje na její publikované metodické materiály a současně
realizované metodické kurzy a upravuje metodiku vzhledem k použití
v předškolních zařízeních.
Struktura skript
Skripta jsou vytvořena v souladu s obsahem metodických kurzů, které k nim
přináleží.
První kapitola Konstruktivistické učení zážitkem ukazuje provázanost mezi
konstruktivistickým pojetím výuky a zážitkovou pedagogikou, ukazuje různost
dětských poznávacích struktur, nabízí typologii dětí a hlouběji se pak věnuje
základním principům, postupům a obsahům zážitkové pedagogiky.
Druhá kapitola Aktivizující prožitkové programy vysvětluje termín
„programové prostředky“ a zaměřuje se na hru jako na přirozený prvek učení
předškolních dětí. Představuje třídění zážitkových her a prvky, ze kterých jsou
složeny, poukazuje na rozdílnost vnější a vnitřní motivace, nabízí model
samostatnosti fungování dětí ve hře a přemýšlí o základních sociálních
potřebách dítěte v kontextu zážitkové pedagogiky.
Třetí kapitola Reflexe a formativní hodnocení užívá pojem reflexe a jak s ní
pracovat u dětí předškolního věku, na co reflexi zaměřit a jaké formy a techniky
použít. Doporučuje činnosti vhodné pro přípravu reflexe i pro její vedení.
Představuje způsob formativní hodnocení s akcentem na zpětnou vazbu.
Čtvrtá kapitola Pedagogická koncepce zážitkového učení vysvětluje, z čeho se
skládá pedagogický záměr zážitkového projektu, odlišuje témata a cíle a nabízí
možnosti, kde je hledat. Dále představuje ukázkový scénář, jako výsledek
procesu hledání programových prostředků naplňujících pedagogický záměr.
Nabízí také několik dramaturgických principů jako stavební kameny tvorby
scénáře pedagogického projektu.
Pátá kapitola Praktické uplatnění nabízí termín praktická dramaturgie a s ním
pohled na přirozenost změn v plánovaném programu, na to, jak s nimi situačně
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naložit a jaké klíčové otázky při průběhu zážitkového projektu řešit. Pojednává
také o otázce Jak být dobrým mentorem zážitkového učení.
V přílohové části skript jsou vloženy popisy her, které byly uváděny na
metodických kurzech. Některé z nich realizovali přímo účastníci v rámci nácviku
specifických dovedností, jinými prošli se zážitkem na vlastní kůži a
pojmenovávali zkušenost z nich získanou.
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KONSTRUKTIVISTICKÉ UČENÍ ZÁŽITKEM
Tato kapitola vysvětluje provázanost mezi konstruktivistickým pojetím výuky a
zážitkovou pedagogikou, ukazuje různost dětských poznávacích struktur, nabízí
typologii osobností dětí a hlouběji se pak věnuje základním principům zážitkové
pedagogiky.

KONSTRUKTIVISTICKÝ PŘÍSTUP VE VYUČOVÁNÍ
Teorie vyučování založené na aktivní tvorbě poznání žáka jsou obecně
označované jako konstruktivistické teorie vyučování. Východiskem
konstruktivistického pojetí vyučování je zvýšený zřetel k dítěti – akceptace jeho
poznatků a představ, pocitů, zájmů, osobního tempa i rytmu vývoje.2
Pro konstruktivismus je charakteristické, že nahlíží na učení jako aktivní,
záměrný a sociální proces utváření významu z podaných informací a
navozených zkušeností. Každým žákem jsou podané informace a zkušenosti
vstřebány rozdílně podle různosti jeho poznávacích procesů a zároveň jsou
ovlivněny jeho názory, očekáváním nebo emocemi, které vychází z žákových
předchozích zkušeností.3
Podle Francesca Tonucciho, italského pedagoga a vědce, je konstruktivní škola
ta, kde dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo nad svými poznatky, aby je
organizovalo, prohlubovalo, obohatilo a rozvinulo – a to ve skupině, kde učitel
zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší možné úrovně (kognitivní,
sociální, operační) za účasti a přispění všech ve třídě. Konstruktivistické pojetí
výuky znamená zejména vnitřní motivaci žáka k učení, aktivní konstruování
poznatků žákem, učení s myšlením, sociální kontext učení – interakci a
kooperaci. Učitel se stává facilitátorem žákova učení, pomáhá mu hledat
efektivní cesty k učení, mj. využíváním škály aktivizačních vyučovacích metod,
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Brtnová Čepičková, I. Žák primární školy a jeho poznávání světa.
Pecina, Pavel a Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi.
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aktivizujících hlavně myšlenkové procesy žáka, a kooperativních strategií
výuky.4
Konstruktivistický přístup v předškolní výchově
To, že dítě umí odříkat roční období nebo spočítat puntíky na obrázku berušky,
není podle konstruktivismu dostačující. Je potřeba, aby dítě učivu opravdu
porozumělo a dokázalo naučené znalosti a dovednosti použít v běžném životě.
Aby se např. umělo obléknout na zahradu podle toho, jaké roční období právě
je, což předpokládá vhled do jednotlivých částí roku a porozumění cyklu
přírody. Aby umělo hrát stolní hru, při které se hází kostkou, což předpokládá
porozumění základní číselné řadě do 6.
Obsah učení je podmíněn aktuální úrovní kompetencí dítěte, jeho dosavadními
dovednostmi, znalostmi a charakteristice jeho osobnosti. Výuka podle pojetí
konstruktivismu směřuje k samostatnosti, představivosti a logickému myšlení.
Dítě si postupně tvoří vlastní obraz světa, v němž se více zaměřuje na to, co jej
zajímá. Aby pojetí výchovy v předškolním zařízení usilovalo nejen o nabytí
nových vědomostí, ale také dovedností a zejména postojů, doporučuje se
zachovávat fáze konstruktivistického učení: evokaci, ukotvení a reflexi.
Úvodní část, evokace, se často kryje s motivační částí. Jde o jakési vtažení dětí
do problému a zjištění, jak na tom vlastně jsou, co už samy umí a vědí, jaký je
jejich postoj. V následujících dnech (možná i týdnech) probíhá fáze ukotvení,
děti si na základě kontinuálních činností prohlubují a osvojují nové poznatky,
nad kterými mohou přemýšlet. Ve fázi ukotvení zvolíme opět různé metody a
techniky. Necháme děti o tématu zpívat, malovat, budeme jim číst, hrát
pohybové hry na dané téma, budeme experimentovat, dělat pokusy,
pozorovat, vyhledávat, stavět, tvořit, atp. Aby došlo ke skutečnému vtisku, je
třeba o věcech mluvit a zhodnotit je. K tomu slouží reflexe. Ta může probíhat
při akci – při samotných činnostech, ale nikdy by neměla chybět na závěr, při
zakončení celého integrovaného bloku.
Jinými slovy, aby se děti mohly opravdu efektivně učit, potřebují vidět, slyšet,
cítit - dělat, myslet nad tím, co dělají, musí je to bavit, aby to chtěly dělat,
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Tonucci, F.: Vyučovat nebo naučit?
7

mluvit o tom a vzájemně si naslouchat. A k tomu všemu mít dostatek času. A
vlídného průvodce – paní učitelku nebo pana učitele – na cestě. 5
Role učitele v konstruktivistickém přístupu
Učitel je v procesu konstruktivistické výuky jakýmsi zprostředkovatelem a
facilitátorem, který dítěti pomáhá pochopit a osvojit si poznatky a činnosti
související s fungováním světa. Dítě by mělo zkoumat, zjišťovat a zkoušet věci
co nejvíce samo, na vlastní kůži. Učitel pomáhá porozumění učiva pomocí
předkládání vhodných učebních situací, pokládání rozvojových otázek, podpory
a efektivním užíváním formativního hodnocení. Zajímá se o zkušenosti dětí a
jejich osobní pojetí učení se. Učitel hledá cestu mezi novým učivem a aktuální
úrovní poznání dítěte. Tuto cestu pak předkládá ve srozumitelných
souvislostech a dítě po ní provází s různou mírou pomoci, vždy však
s pedagogickým záměrem.

5

www.ekoskolka.webnode.cz/clanky-nazory-rady-a-tipy
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Pedagog Pařízek je konstruktivista, stojí v bráně, která vede k novému poznání a
nabízí dětem na dlani nové učivo jako tajemství přikryté kapesníkem. Na sobě
má plášť se spoustou kapes, ve kterých je pro každé dítě připraven nějaký
předmět důležitý pro jeho specifický způsob učení.
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Děti jsou motivované nabízené tajemství odhalit a prozkoumat, každé
přistupuje k pedagogovi na svém osobitém podstavečku, který charakterizuje
poznávací struktury daného dítěte. Pírko je snílek, má ráda harmonii a pohodu,
občas se ztratí ve svém světě představ, který ovšem považuje za reálný. Její
podstaveček ukrývá spoustu zajímavých předmětů bez ladu a skladu, Pírko je
umí tvořivě využít při řešení různých problémů. Vrtulka má podstaveček jiný z trubek a hejblátek, které jej dokáží rychle dovézt tam, kde se něco pořádného
děje, kde svět nabízí nové podněty. Je rychlý a potřebuje toho za den spoustu
prozkoumat. Jaké jsou ostatní děti na obrázku?

ODLIŠNÉ POZNÁVACÍ STRUKTURY DĚTÍ
Děti myslí podobně jako dospělí, jen je třeba jim klást správné otázky. To
můžeme udělat jedině tehdy, jestliže se zajímáme o jejich dosavadní zkušenosti
a aktuální vnímání situace. Vždy jde totiž o hledání a nalezení souvislostí mezi
novými podněty a poznávacími schématy (strukturami) dětí. Pokud učitel zná
dobře to, jak strukturovaně jednotlivé děti v kolektivu myslí, může navozovat
záměrně situace, při jejichž řešení může dítě, na základě svých dosavadních
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zkušeností, v činnostech dospět (samostatně nebo s větší či menší pomocí) k
novým poznatkům.6

Konstruktivistický pedagog hledá způsob, jak rozpoznat rozdílné učební styly a
poznávací struktury dětí. Pokud se dospělý člověk v roli pedagoga snaží
porozumět osobnosti dítěte, může s ním navázat kvalitní vztah založený na
vzájemné spolupráci a úctě. Takový vztah pak vede k přirozenému rozvoji
osobnosti dítěte a výrazným pokrokům v učení. Jednou z přehledně
propracovaných typologií osobnosti u dětí je typologie MBTI (Typologie
osobnosti). Může nám pomoci uvědomit si rozdílné poznávací struktury dětí.
TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI
je osobnostní test navržený pro měření osobnostních typů, který Katharine
Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers vytvořily během 2. světové války na
základě práce C. G. Junga.
Typologie osobnosti MBTI je nástroj, který nám nabízí vysvětlení různých
vztahových problémů, např. toho, proč spolu někteří lidé nemohou vyjít, proč
jsou některé děti ve škole méně úspěšné nebo z jakých důvodů, v některých
6

Jiránek, F a kol. Otázky psychologie učení.
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případech, selhávají naše výchovné snahy. Typologie MBTI umožňuje tyto a
další nepříznivé jevy popsat, vysvětlit, pochopit a napravit. Velkou výhodou je,
že svá zjištění nijak nehodnotí, že neříká, že jeden typ je horší a jiný lepší –
pouze popisuje určitá specifika, tendence v chování, jednání a prožívání.
Neohrožuje tudíž sebedůvěru a sebeúctu.7
Indikátory typologie jsou celkem čtyři a každé z nich nabízí dvě možnosti (viz
tabulka). Jejich vzájemné kombinace určují 16 typů osobnosti.
Zaměření
(orientace)
osobnosti

V jakém prostředí raději trávíme čas, kde čerpáme energii?
vnitřní svět = přemýšlení, reflexe
I = INTROVERZE

vnější svět = komunikace, akce
E = EXTRAVERZE

Na co se zaměřujeme v procesu příjmu informací?
Psychické
funkce
(mentální
procesy)

reálná data, současnost
S = SMYSLY

Co především zohledňujeme v procesu rozhodování?
fakta, logiku, objektivitu
T = MYŠLENÍ

Zaměření
(orientace)
osobnosti

možnosti, souvislosti, budoucnost
N = INTUICE

hodnoty, vztahy, pocity
F = CÍTĚNÍ

Jak se projevujeme ve vnějším světě, co je patrné z našeho chování?
důraz na ukončování, rozhodování,
snaha kontrolovat
J = USUZOVÁNÍ

důraz na proces, stálý příjem
podnětů, volnost
P = VNÍMÁNÍ

MBTI u dětí
V oblasti výchovy a vzdělávání lze využít teorii typů ke zlepšení podmínek pro
učení s ohledem na osobnostní dispozice, z nichž vychází přirozený učební styl
každého dítěte a výukový styl každého učitele.
Osobnost člověka se vyvíjí celý jeho život. Preference vrozené člověku se nikdy
nezmění, ale způsoby, jakými se budou projevovat, mohou být ovlivněny
prostředím.8
Čím jsou děti menší a vnímavější k očekávání okolí, tím silněji si své mínění o
sobě vytvářejí na základě zpětné vazby, kterou jim poskytují blízcí dospělí,
7
8

Miková, Š. a Stang, J. Typologie osobnosti u dětí.
Murphy,E. The Developing Child – Using Jungian Type to Understand Children.
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především rodiče a učitelé. Stupeň vývoje jejich myšlenkových operací jim totiž
zatím nedovoluje realisticky hodnotit sebe ani ostatní.
Typy temperamentu u dětí
David Keirsey v knize Please understand me II. na základě pozorování
preferovaných hodnot a projevovaných činností rozčlenil 16 typů MBTI do 4
podskupin jednotlivých temperamentů. Na rozdíl od Junga nevycházel
z kombinací psychických funkcí, ale z rozdílů v pozorovatelném chování.9
Každé dítě má preference v jednom typu temperamentu a další typy má ve své
osobnosti poměrově seskládány individuálně podle vrozených dispozic a vlivu
rodiny, v níž žije.
PROMÉTHEOVÉ alias MALÍ RACIONÁLOVÉ
„DĚLÁM, CO JE NUTNÉ K TOMU, ABYCH VÍC UMĚL A ZNAL.“
Tyto děti rády přicházejí všemu na kloub, chtějí pochopit, jak co funguje, a to
buď vlastním aktivním zkoumáním či studiem zdrojů, nebo kladením otázek
dospělým.
APOLLÓNOVÉ alias MALÍ IDEALISTÉ
„DĚLÁM, CO MÁ SMYSL, ABYCH POMOHL OSTATNÍM, A BYL LEPŠÍM
ČLOVĚKEM.“
Apollónské děti chtějí být přijímány jako jedinečné, moci se projevovat
autenticky ve své přirozenosti a mít přitom s ostatními co nejlepší vztahy. Je na
nich patrná velká snaha se s ostatními sblížit, porozumět jim, pro což mají velké
dispozice. Začínají brzy mluvit a rády s ostatními komunikují, jsou vnímavé
k neverbálním projevům a zároveň empatické a citlivé.
EPIMETHEOVÉ alias MALÍ STRÁŽCI
„DĚLÁM, CO SE ODE MNE ŽÁDÁ, ABYCH BYL UŽITEČNÝ.“
Tyto děti (nejvíc ze všech typů) potřebují prožívat pocity jistoty a stability.
Důležitá je pro ně stabilita místa, lpí na „svých lidech“ a na svých věcech. Rády
fungují v tom, na co jsou zvyklé. Klid a jistotu jim dodávají také jejich
samostatně tvořené plány, které dodržují. Plánování vyžadují i od „svých lidí“,
neustále se ptají, co je čeká, chtějí znát podrobnosti toho, co se bude dít.

9

Miková, Š. a Stang, J. Typologie osobnosti u dětí.
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DIONÝSOVÉ alias MALÍ HRÁČI
„DĚLÁM, CO CHCI, ABY MĚ TO BAVILO A ABYCH ZJISTIL, KOLIK VYDRŽÍM“
Malí Dionýsové chtějí být aktivní, snadno a rádi podléhají různým impulzům.
Věci řeší hned, jdou rychle do akce, aniž by promýšleli plán kroků a zvažovali
možné důsledky. Při statických činnostech jsou neklidní a nervózní, začnou se
nudit a vyhledávají zábavu vlastní aktivitou, což si okolí často interpretuje jako
zlobení.
Konstruktivistické pojetí výchovy se snaží respektovat všechny typy dětí,
předkládat jim rozvojové podněty a výzvy v takové podobě, aby u všech mohlo
dojít k učení. To samozřejmě od učitele vyžaduje velkou pozornost, empatii a
schopnost vhledu do dětských projevů chování.
Nabízená typologie má pomoci učitelům uvědomovat si různost dětí v určitých
kategoriích, má být pomůckou pro pojmenování toho, co učitel denně vidí ve
třídě. Má nabídnout jednoduchou strukturu odlišností pozorovatelných právě
ve spontánním chování dětí, které je ve třídě denním materiálem ke zkoumání.
Typologie MBTI by neměla učitele svazovat domnělým požadavkem na
psychologizaci jeho práce, nemá nutit do analýz či odborného monitoringu, je
to nástroj k lepšímu porozumění.
Dalším aspektem je, že osobnost každého učitele je vždy více orientována na
jeden z typů. Jeho pohled na projevy chování dětí budou vždy odrážet osobní
zkušenosti, hodnoty a postoje. Doporučením je respekt k různosti a otevřený
přístup.
Učitel nechť je sám sebou,
klidný a vstřícný a přemýšlí o tom, co a pro koho dělá.
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KONSTRUKTIVISMUS A ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA
Oba směry jsou kompatibilní a vzájemně se podporují v rozvojových záměrech.
V rámci konstruktivistického přístupu můžeme použít zážitkovou pedagogiku
jako obor poskytující ucelené informace o záměrném rozvoji osobnosti. Proces
zážitkového učení respektuje a klade důraz na osobní dispozice a rozvoj dětí.
Propracovaná metodika je proto jedním z vhodných modelů pro koncepční
pedagogickou práci konstruktivisticky smýšlejícího učitele.
Zážitková pedagogika, stejně jako kterýkoli jiný pedagogický obor pracuje
s termíny, jako jsou pedagogický cíl, kompetence, dovednosti, znalosti a s
mnoha dalšími. Její hlavní snahou není člověka zabavit, ale rozvíjet.
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ZÁKLADNÍ PRINCIP ZÁŽITKOVÉHO UČENÍ

ZÁMĚR

PROGRAM

REFLEXE
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ZÁMĚR je to první, nad čím je potřeba se zamyslet. Jde o vymezení mentálního
prostoru, myšlenky pro koho, co a proč se chystáme udělat.
Klademe si následující otázky:
Co má program účastníkům přinést?
Co chceme, aby zažili?
Kam by se měli posunout a jak toho docílíme?
Pro někoho je to možná šedivá teorie a zbytečné rozumování. Ze zkušenosti
však víme, že jen s jasným uceleným konceptem má smysl se s lidmi pouštět do
něčeho, od čeho očekáváme reálný dopad v jejich rozvoji.
PROGRAM je ta část, která dělá zážitkovou pedagogiku lákavou, plnou emocí a
zážitků. V této fázi překlápíme náš záměr do podoby reálných aktivit, her a
výzev. K dispozici máme mnoho programových prostředků, ale vybrat ten pravý
je umění. Abychom mohli účastníkům zprostředkovat autentické prožitky,
potřebujeme je vtáhnout do dění a toho docílíme jen tehdy, když jsme schopni
zadat jasně a srozumitelně, co mají dělat.
Samotný program je však prostředkem (tím, čím se dostáváme k cíli) - nikoliv
cílem samotným našeho snažení, což je třeba mít na paměti. V programu děti
konají, zapojují emoce, projevují své znalosti, dovednosti, které však můžeme
rozvinout a upevnit až v ohlédnutí.
REFLEXE je zásadní část zážitkového učení. Promýšlení záměru a realizace
samotného programu bude mít zásadní efekt, pokud dokážeme s dětmi vhodně
reflektovat, co zažili. Pojmenovat, k čemu by jim získané zkušenosti mohly být,
a jak je aplikovat do jejich každodenní reality. V reflexi se skrze různorodé
techniky (diskuse, výtvarnou činnost, pohyb, aj.) snažíme dojít k výstupům
celého učebního procesu. Dobře řízená reflexe může být stejně zábavná a
objevná jako samotný program.10

10

Drahanská, P. Metodické materiály certifikovaného výcviku Metoda zážitkové pedagogiky PŠL.
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Programy zážitkového učení:
• jsou typově pestré (oslovují děti různých typů)
• jsou silně motivující k zapojení dětí (děti ani neví, že se učí)
• ponechávají svobodu různým způsobům řešení (není jedna správná cesta,
důležité je hledání, včetně konání chyb)
• respektují individualitu (každé dítě může přispět tím, co mu jde)
• nechávají emoční stopu (lépe se pamatuje naučené)

Programový plán zážitkového učení vytváříme s respektem k
• věku dětí
• potřebám skupiny
• velikosti skupiny
• aktuálním schopnostem učitele
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ZÁKLADNÍ FORMÁT ZÁŽITKOVÉHO PROJEKTU

11

11

Drahanská, P. Metodické materiály certifikovaného výcviku Metoda zážitkové pedagogiky PŠL.
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KROKY TVORBY A REALIZACE ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU
1. Analýza potřeb – je důležitým odrazovým bodem pro plánování jakékoliv
činnost s dětmi. Jde o to stanovit aktuální stav úrovně věkové, sociální,
intelektové, pohybové, a jiné, který chceme dále rozvíjet. Můžeme tak lépe
tvořit následující kroky. Při analýze potřeb konfrontujeme již situaci s vlastním
záměrem, ze kterého vycházíme.
Podnětné otázky: Jaké dovednosti si mají osvojit? Co potřebují získat, aby byly
ve skupině více komunikativní / spokojené / respektující / odvážné / atd.? Jaké
postoje potřebují prodiskutovat? Jaké emoce by ve skupině potřebovaly umět
zvládat? Jaké znalosti jim k tomu všemu pomohou?
2. Vytvoření vize – Jde o příběh, který si představíte, že se odehraje od začátku
až do konce. Tento mentální proces intenzivně pomáhá představě, kam budete
směřovat děti. Procházíte si jednotlivé fáze záměru, programu až k samotnému
cíli. Mapujete klíčové okamžiky jako ostrovy, kam s děti postupně dostávají.
Podnětné otázky: Jaké obrazy vidím, když zavřu oči a představím si průběh
programu? Jaké emoce děti při programu prožívají? Kde se to odehrává? S jakou
časovou dotací počítám? S kým se na tom chci podílet? Jaká bude moje role
v celém projektu?
3. Stanovení tématu a reálných cílů – Cíle odráží váš záměr, posun, či změnu,
kterou chcete v práci s dětmi vykonat. Stanovení reálných cílů je při plánování
důležité a je nutné se vždy zaměřit na jejich míru naplnění. Ta vychází
především ze znalosti skupiny a dobré analýzy. Témata jdou ruku v ruce
s potřebami skupiny a podpoří vaše cíle.
Podnětné otázky: O čem to bude? Co konkrétního se děti naučí? Kam přesně je
chci dovést? Jaké dovednosti si osvojí? Jaké znalosti získají? Jaké postoje si
vytvoří / uvědomí? Kolik cílů jsem schopna v určeném čase opravdu naplnit?
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4. Plánování programu – Při volbě programů je třeba přihlížet k reálným
možnostem uvedení v prostoru, užití vhodných prostředků, stavu a zájmům
skupiny. Co je však nejdůležitějším faktorem, je výběr programů, které nám
zajistí naplnění cílů a jejich složení.
Podnětné otázky: V jakém poměru namíchám různé typy programů? Zařadím
vedle her i reálné úkoly? Kde bude prožitkový vrchol programu? Vnímám
programy opravdu jako prostředek k naplnění pedagogických cílů?
5. Realizace – V tomto okamžiku je nutné mít vše připraveno a naplánováno.
Zaměřujeme se na doladění detailů a ošetřujeme případné situace, rizika, která
mohou nastat.
Podnětné otázky: Jak budu děti motivovat? Jak je rozdělím do skupin? Jak
zorganizuji samotný průběh? Jak budu pracovat s pravidly? Jak zajistím aktuální
potřeby dětí v průběhu programu?
6. Reflexe programu – Fáze, kdy dětem umožníme usadit a vytěžit zkušenost,
kterou prostřednictvím programu získali. Reflexe může být realizovaná
v pestrých podobách, ve skupině, či ve dvojicích, výtvarně, pohybově, lze využít
různé techniky a formy, můžeme využít podpůrné pomůcky. V zážitkovém učení
má reflexe zásadní místo.
Podnětné otázky: Co si mají děti při reflexi uvědomit? Jakou vizualizační
pomůcku pro učení použiji? Jakou formu reflexe zvolím? Kolik toho chci v reflexi
obsáhnout? Chci se zaměřit na individuality nebo na celou skupinu? Jakých
témat se má reflexe týkat?
7. Hodnocení – Doplňuje závěrečnou fázi po reflexi, kdy můžeme děti vyzvat,
aby zhodnotili fungování skupiny, či jednotlivých jedinců. V této fázi se
zaměřujeme a podporujeme u dětí popis vlastního vidění situace, jednání
vlastní i jiných a můžeme tak vést skupinu k rozvoji otevřenosti a obecných
komunikačních dovedností.
Podpůrné otázky: Koho a co hodnotíme? K čemu má hodnocení adresátovi
sloužit? Jakou formu hodnocení zvolíme? Využijeme také sebehodnocení?
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OBSAHY ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU
Programy zážitkového učení plánujeme s určitým pedagogickým záměrem,
který vychází z aktuálních potřeb třídy a stanovených vzdělávacích osnov.
V tomto záměru se vzájemně kombinují tři složky rozvoje dětí.

DOVEDNOSTI

POSTOJE

ZNALOSTI

Znalosti – to, co znám nebo bych mohl znát (informace, fakta)
Dovednosti – to, co umím nebo bych mohl umět dělat (zručnost, obratnost,
způsobilost)
Postoje – vnitřní názor (na osoby, předměty, situace, činnosti, jevy)
Pedagogický záměr vždy pracuje se všemi třemi složkami, aby docházelo
k rozvoji dětské osobnosti ve vyváženém modu. České základní a střední
školství stále ještě akcentuje znalosti jako klíčovou složku učení. Předškolní
zařízení mají větší prostor pro výchovu dětí v oblasti postojů a pro výuku
dovedností. Zážitkové učení nabízí vhodnou metodiku právě pro tyto dvě
oblasti – postoje, dovednosti.
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DEFINICE ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY
Pod označením zážitková pedagogika rozumíme teoretické postižení a analýzu
takových výchovných procesů, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí
prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího
života.
Cíle takových výchovných procesů mohou být vytyčovány a dosahovány
v různorodém prostředí (školním i mimoškolním, přírodním i kulturním). Lze je
realizovat v rozmanitých sociálních skupinách (diferencovaných věkem,
sociálním statusem, profesním postavením či dalšími demografickými faktory) a
naplňovány nejrůznějšími prostředky (hrami všech typů, modelovými
situacemi, tvořivými a dramatickými dílnami, besedami a diskusemi, fyzicky i
psychicky náročnými výzvovými situacemi, sebepoznávacími i k týmové
spolupráci směřujícími aktivitami). Pro zážitkovou pedagogiku je prožitek vždy
pouhým prostředkem, nikoliv cílem. Cílem pro ni zůstává starořecký výchovný
ideál, všestranný rozvoj osobnosti směřující k harmonii.12
ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné
překonávání úkolů a výzev. Přednostmi zážitkového vzdělávání je podpora a
rozvíjení tvůrčích postupů, aktivní jednání, lepší vytváření neformálních vztahů,
pohyb v novém (přírodním) prostředí a především intenzivní učení z prožitků
namísto pouhého shromažďování informací.13

12
13

Jirásek,I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika, Gymnasion 1/2004
http://www.pszv.cz/cs/slovnicek-pojmu.aspx
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UMK 2 – AKTIVIZUJÍCÍ PROŽITKOVÉ PROGRAMY
Tato kapitola vysvětluje dříve použitý termín „programové prostředky“ a
zaměřuje se více na hru jako na přirozený prvek učení předškolních dětí.
Představuje třídění zážitkových her a jejich metodické složky, poukazuje na
rozdílnost vnější a vnitřní motivace, nabízí model samostatnosti fungování dětí
při zážitkových hrách a přemýšlí o základních sociálních potřebách dítěte
v kontextu zážitkového učení.

PROŽITKOVÉ PROGRAMY
Jde o různé typy aktivit, které seskládány v jednom programovém plánu, vedou
k naplnění pedagogických cílů. Aktivizují tělo i mysl a v ideálním případě tak
celostně působí na osobnost člověka.
V pojetí Prázdninové školy Lipnice je z programových prostředků klíčová hra. Ta
je základním stavebním kamenem všech rozvojových projektů. Vedle ní pak
v programovém plánu mohou stát i diskuse, sportovní aktivity, pobyt v přírodě,
výtvarné programy, a jiné. Důležité je, aby aktivity sledovaly pedagogické cíle,
byly řazeny za sebou ve smysluplné provázanosti a byly doplněny vhodně
zvolenou reflexí.
Všechny uvedené programy jsou „jen“ prostředky a důležité je zpracování
zážitků v následné reflexi. Toto zpracování může vést k vědomému učení,
protože dokáže převést zážitky do podoby nové zkušenosti, nových poznatků,
nových dovedností, nových postojů a návyků.
HRA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Dítě se skrze hru učí, jak funguje svět a jak se do jeho fungování nejlépe zapojit.
Hra je důležitým přirozeným učebním prostředkem. Prostřednictvím hry se dítě
učí vzorce chování.
Hra probíhá samovolně jako přirozené napodobování reality dítětem nebo
řízeně pod vedením učitele, který hrou sleduje pedagogický cíl. Dítě postupně
prochází fázemi vývoje hry podle toho, jak vyzrálé jsou jeho mentální
schopnosti a poznávací struktury.
25

Vývoj hry
Ve vývoji činností dítěte můžeme rozlišit čtyři kategorie hry14:
1) CVIČENÍ – nezahrnuje symboliku ani herní techniku, ale spočívá v opakování
(z pouhé radosti) těch činností, kterým se dítě dříve naučilo, aby se
přizpůsobovalo prostředí. Např. dítě náhodou odhalí, že se dá kývat
zavěšeným předmětem. Zprvu reprodukuje dosažený výsledek, aby se mu
přizpůsobilo a aby mu porozumělo, ale to není hra. Potom, když to umí,
kývá již předmětem z prosté „funkční radosti“ nebo z radosti působit cosi a
uplatnit nově získané vědění. Tato fáze probíhá ještě před nástupem dítěte
do školky.
2) SYMBOLICKÁ HRA – dítě se od malička učí chápat a fungovat ve světě, který
organizují dospělí. Adaptuje se na připravené podmínky, na procesy,
pravidla a morální vzorce. K osvojení předkládaných modelů využívá mj. i
symbolickou hru, při které přejímá např. modelové chování maminky a
tatínka. Druhou důležitou funkcí symbolické hry je však přizpůsobování
okolního světa představě dítěte (opak přizpůsobování se dítěte okolnímu
světu). Dítě potřebuje být nejen přijímačem, ale i tvůrcem, aby mohlo cítit
vliv své osoby na svět, ve kterém existuje. Oproti dospělým má však
omezené možnosti, proto má symbolická hra vážný význam právě
v naplňování potřeby „mít vliv“. Tím, že dítě přizpůsobuje okolní realitu ke
své potřebě, realizuje potřebu uplatnění ve světě a cítí zároveň, že existuje
(zatím neprozkoumaná) oblast jeho možností. To je důležité pro motivaci
dítěte učit se. Symbolická hra vrcholí mezi druhým a šestým rokem.
3) HRY S PRAVIDLY – děti se učí fungovat v jasně organizovaném konceptu.
Jedná se např. o hru na honěnou, na schovávanou, kuličky. Hry s pravidly se
přidávají k symbolické hře jako další možnost herní aktivity dětí. Objevují se
ve starším předškolním věku.
4) KOSTRUKTIVNÍ HRY – mají v sobě prvky symboliky, ale směřují
k opravdovým reálným výsledkům nebo k řešení reálných úkolů. Přidávají se

14

Piaget, J. a Inhelderová, B. Psychologie dítěte.
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později k fázi symbolické hry a časově ji pak přesahují. Jsou jakýmsi
přechodem mezi hrou a reálnými úkoly dítěte.
MAGIČNOST
Velkou roli hraje při chápání světa dětmi magičnost, tedy tendence pomáhat si
při interpretaci dění v reálném světě fantazií, a tak jeho poznávání zkreslovat.
Předškolní děti nečiní velký rozdíl mezi skutečností a fantazijní produkcí.
Fantazie má v tomto období harmonizující význam. Je nezbytná pro citovou a
rozumovou rovnováhu, má relaxační, emocionálně příznivý účinek.15

„Pavouka bolely křidýlka, tak si vyndal provázek a sednul si na něj,
houpe se a odpočívá.“
Magičnost je jedním z charakteristických prvků prožitkových her předškolních
dětí. Děti při napodobování činností dospělých fungují v symbolické hře, při
které používají předměty svého světa jako symbol pro reálné předměty, které
nemají po ruce (klacek je šroubovák, listí je zelenina do polívky, pastelka je nůž,
atp.) Při používání symbolů ve hře může být mezi dětmi staršího školního věku
velký rozdíl. Přijetí či nepřijetí zástupných předmětů při zážitkovém programu
může ovlivňovat průběh celého programu.

15

Vágnerová, M. Vývojová psychologie.
27

Příkladový příběh z uváděné knihy Typologie osobnosti dětí.
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TŘÍDĚNÍ ZÁŽITKOVÝCH HER PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Zážitkové hry pro předškolní děti navrhujeme rozlišit podle kombinace několika
herních charakteristik, které v tomto věku přirozeně fungují při hraní dětí. Herní
charakteristiky si můžeme představit jako okvětní plátky cizokrajné květiny,
přičemž každý plátek označuje jednu charakteristiku, tedy jednu z možností pro
novou kombinaci / pro novou hru.

Pokud vytvoříme hru, která bude např. rolová, skupinová a konstrukční, může
se jednat o hru, při které budou děti fungovat v herních rolích jako jedna
skupina (nebo několik menších skupin v rámci třídy) a budou společně něco
hmatatelného konstruovat. Například mohou být v rolích krtků, kteří si chtějí
postavit vzducholoď, aby se podívali na zem z výšky. Konkrétní herní provedení
bude závislé na pedagogickém tématu, které chce pedagog ve hře zpracovat
jako učební látku (spolupráce?, odvaha?, plánování?) a na pedagogických
cílech, ke kterým pedagog směřuje.
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SKUPINOVÁ HRA – děti při hře fungují ve skupině, řeší společně úkol,
domlouvají se, plánují, organizují, sdílejí, atp. Běžná charakteristika zážitkových
her.
PARTICIPAČNÍ HRA – děti při hře fungují jako spolutvůrci příběhu – participují
v něm, mají možnost rozhodovat, co se v danou situaci stane dál a nesou
důsledky svého rozhodnutí. Děti mohou být i v odlišných rolích (např. zvířátka a
loupežníci) a vzájemně si při hře poskytovat podněty k vývoji hry. Tento typ hry
je pro pedagoga náročnější na udržení společného celku. Je potřeba naplánovat
momenty, kdy děti mohou přispět k vývoji příběhu hry samostatně a kdy je
třeba, aby hru řídil učitel.
KONSTRUKČNÍ HRA – děti při hře konstruují hmatatelný výsledek, který je
prostorově rozprostraněný (nejedná se tedy o ruční výrobek například v
podobě keramické misky) a jeho konstrukce vyžaduje návaznost několika částí.
Přináší dětem krásný reálný materiál pro rozvoj obrazového a technického
myšlení a pro spolupráci na domluvě a samotném konstruování. Odměnou je
reálný výstup, na který jsou děti hrdé.
ROLOVÁ HRA – děti při hře fungují v herních rolích, přejímají vnější znaky dané
role (kostýmní znak, pohyb, gesta, typická slova, atd.) a jednají v souladu se
zájmy dané postavy. Mohou si tak na chvíli při fantazijním příběhu hry
vyzkoušet život někoho jiného (např. loupežníka, krtka, otce Fura, apod.), což
jim pomůže např. uvědomit si odlišnost postojů a pocitů postavy a svých, prožít
zodpovědnost za jejich životní úkoly, uvědomit si různost pohledů na stejnou
situaci, atd.
POHYBOVÁ HRA – děti při hře zapojují své tělo, které je plně aktivní při řešení
herního úkolu, jak při cíleném používání částí těla pro určitý úkol, tak při
celkovém dynamickém pohybu v prostoru.
VÝTVARNÁ HRA – děti při hře vytvářejí vlastníma rukama hmatatelný výstup,
který má atributy uměleckého předmětu. Při tvorbě uplatňují úvahy o volbě
barev, tvarů, materiálů a postupů.
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Kombinací herních charakteristik vytvoříme různé zážitkové hry, které pak
můžeme vedle dalších programových prostředků řadit do plánu
dlouhodobějšího zážitkového projektu. Herní plán zážitkového programu je pak
jako rozkvetlá horská louka.

Provázanost jednotlivých her a dalších programových prostředků zajistí dobrý a
smysluplný pedagogický plán. K tomu se podrobněji dostaneme ve 4. kapitole.
Na úrovni práce s konkrétní zážitkovou hrou je důležité nezapomínat, že slouží
jako prostředek k dosahování předem stanovených rozvojových cílů.
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ČÁSTI ZÁŽITKOVÉ HRY
Každá zážitková hra se skládá z několika důležitých částí, které fungují ve
vzájemné provázanosti.

TÉMA HRA

LEGENDA, PŘÍBĚH

HERNÍ CÍL

ÚKOL PRO SKUPINU ČI JEDNOTLIVCE

PEDAGOGICKÉ TÉMA
PROŽITEK

DESIGN HRY PŘINÁŠEJÍCÍ POTŘEBNÝ

PEDAGOGICKÝ CÍL

PRAVIDLA HRY A VÝSTUP REFLEXE

Příklad zážitkové hry použité ve scénáři kurzu Podpora mentoringu:
Název hry: Dračí vejce
Programové téma: POSELSTVÍ DIAMANTOVÝCH DRAKŮ
Legenda: Draci jsou ve spojení s mnohem hlubšími proudy elementárních
energií, než my lidé většinou vnímáme. Vždy jsou napojeni na některou z forem
čtyř elementů a jejich astrální duchovní energii dokáží využít. Jsou to vynikající
magičtí pomocníci. Díky své pradávné moudrosti umí vyčíst budoucí potřeby
lidstva. Jednou za 50 let slétají z hor diamantoví draci, aby nakladli svá vzácná
vejce do koruny posvátného stromu, a tak obohatili lidstvo o poklady nesmírné
ceny. Posvátný strom střeží příslušníci domorodého kmene Číro. Draci vejce
nakladou a nechají osudu, pro blaho lidstva.
Vždy ve výročí kladení vajec pořádá MAD (Mezinárodní Asociace Dobrodruhů)
mezinárodní akci v hledání posvátného stromu a získání moudra, jež obohatí
lidstvo.
Herní cíl: ZÍSKAT POSELSTVÍ DIAMANTOVÝCH DRAKŮ
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Pedagogické téma: SPOLUPRÁCE
Pedagogické cíle:
Účastníci mají společnou zkušenost s různými úrovněmi spolupráce.
Účastníci pochopí, že spolupráce na obtížném úkolu přináší výhody.
Účastníci pojmenují úskalí a opatření skupinové práce.
Pravidla:
• Mezinárodní výroční akce se účastní vždy 3-4 zástupci z různých zemí
světa.
• Každý zástupce má svou specializaci – archeolog, kartograf, etnograf.
• Každý specialista má specifický úkol.
• Posvátný strom střeží domorodci kmene Číro, kteří poctivým lidem
poskytnou informace, kde se nachází.
• Každý má právo na obsah 1 dračího vejce.
• Dračího vejce se není možné dotknout tělem.
Výstup reflexe: pojmenovaná opatření, která předcházejí úskalím skupinové
práce
Design hry:
• Účastníci jsou rozděleni do skupin zástupců zemí, aby získali pocit
sounáležitosti k malé skupině. To umocní AHA moment při zjištění, že
spolupráce napříč národy vede k cíli.
• Dílčí úkoly jsou stanoveny tak, aby nebylo možné (nebo bylo velmi
obtížné) dosáhnout jejich řešení samostatně, takže je nutné
spolupracovat s ostatními specialisty.
• Základní indicie pro nalezení posvátného stromu jsou v počtu 1 ks, aby
byla podpořena možnost sloučení skupiny napříč národnostmi.
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Reálné úkoly také mohou patřit do konceptu zážitkového projektu, pokud
víme, proč je tam řadíme a pokud jimi sledujeme určitý pedagogický cíl. Např.
společná příprava místnosti třídy pro oslavu narozenin paní uklízečky může být
vrcholným úkolem v projektu „učíme se organizovat si práci“. Nebo jedním
z programových prostředků v projektu „péče o kamarády“ může být pomoc
s oblékáním třídy mladších dětí, které se chystají sáňkovat na školkové zahradě.
Důležité je přidat k takovému reálnému úkolu navazující reflexi, při které
prožitá zkušenost dostane racionální pojmenování, které pak dětem přináší
další hodnoty. O reflexi více ve 3. kapitole skript.
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JAK NAPŘÍKLAD DĚTI MOTIVOVAT KE HŘE?
• přitažlivou fikcí – scénka, učitel v roli, oživlá hračka
• atmosférou – změna prostoru, změna světla, emotivní hudba
• napětím – tajemný dopis ve třídě, zvláštní stopa na zahradě, tajemný
předmět v kapsáři
• příběhem – předčítání knihy, filmová ukázka
• reálnou situací – vyprávění vlastního zážitku, setkání třídy s dramatickou
situací
• zajímavým prostorem – návštěva pekárny, exkurze v zákulisí divadla
• příkladem – dělám činnost a děti se přidají
• svobodou
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ MOTIVACE

Motivace, při které děláme to,
co sami opravdu chceme, co
nás zajímá, co nás baví. Děláme
také věci, které nejsou
zajímavé nebo příjemné, ale
děláme je proto, že jsme
přesvědčeni, že jsou potřebné
a správné.

Motivace, při které jsou jednání a postoje
závislé na autoritách. Jednání, které
uděláme, abychom se vyhnuli
nepříjemnostem či získali odměnu. Časté
prostředky vnější motivace jsou pochvaly,
odměny, tresty, příkazy, srovnávání
výkonu dětí, výčitky.

Přílišné používání prostředků vnější
Vnitřní motivaci podporuje
motivace může vést k vytvoření návyku
smysluplnost, empatie,
dělat věci pro získání pozitivní reakce od
spoluúčast, spolupráce,
okolí. Taková motivace může vést k
svobodná volba a zpětná vazba, závislosti dětí na autoritě a poslušnosti.
které vedou děti k
zodpovědnosti, iniciativě a
Důsledkem může být, že si dítě osvojí tzv.
sebeúctě.
dvojí jednání – to „správné“ pro paní
učitelku a pravdivé pro situace bez paní
učitelky.
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CO DĚTI ZVLÁDNOU
Učení je efektivnější, když dospělý postaví problém tak, aby byl pro dítě
řešitelný, byť s určitou pomocí. Při vývoji dětských poznávacích procesů je
možné uvažovat nejenom přímo o způsobech řešení, jichž dítě v úkolech
použije samostatně, ale i o řešení, k němuž je schopné dospět s určitou
podporou a pomocí dospělých.16

MÍRA
SAMOSTATNOSTI
PŘI ŘEŠENÍ

ZNÁMÉ

NEZNÁMÉ

BEZ VEDENÍ

BEZ VEDENÍ

ZNÁMÉ

NEZNÁMÉ

S VEDENÍM

S VEDENÍM

MÍRA NEZNÁMÉHO

Uvedený model přehledně ukazuje, jak můžeme při vymýšlení a vedení
zážitkových her cíleně pracovat s mírou samostatnosti dětí při řešení problémů
a s mírou neznámého, ve kterém děti při hře fungují. Pro mladší děti budeme
připravovat hry umístěné v kvadrantu „známé s vedením“ a s narůstajícím
věkem a zkušenostmi dětí budeme postupovat až k „neznámému bez vedení“.
Při sestavování programového plánu zážitkového projektu není potřeba stále
vymýšlet nové příběhy a legendy her, u nižších věkových tříd bude pro děti
dokonce žádoucí ocitat se ve stejném herním prostředí nebo situaci. Náročnost
her na samostatnost dětí v nových herních situacích zvažujeme podle jejich tří
základních psychologických potřeb.
16

Vágnerová, M. Vývojová psychologie.
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CO DĚTI POTŘEBUJÍ
Potřeba vztahu. Dítě potřebuje vědět, že v jeho životě jsou lidé, kteří mu budou
vždy nablízku, že za stejných okolností může očekávat stejné reakce. Potřebuje
pevné a jasné vymezení svého postavení mezi lidmi. Musí si být vědomo, kým je
ve vztahu k ostatním lidem. Potřeba vztahu v sobě zahrnuje podporu a podněty
pro citový a sociální vývoj dítěte od osob pro něj významných. Dítě potřebuje
cítit, že pro ostatní něco znamená, že je součástí sítě vztahů, která mu dává
pocit vlastní identity a důležitosti. Dítě se na základě pozitivních citových vztahů
učí důvěřovat jiným lidem, a tito lidé tak mohou být přínosem v jeho vývoji.
Potřeba kompetence. Znamená důvěru v sebe a v to, co umím a znám, ve své
schopnosti. Dospělí tak mohou dítěti pomoci nejen poznávat jeho možnosti, ale
kladným očekáváním a důvěrou ho motivovat k dalšímu rozvoji a podpořit jeho
radost z úspěšně zvládnutých, byť i drobných, kroků v jeho vývoji.
Potřeba autonomie. Představuje snahu o samostatnost a o realizaci vlastního
přínosu ve vývoji a učení. Autonomie neboli nezávislost znamená pro dítě
potřebu zvládnout věci a úkoly sám, i když často pod vedením dospělého. Tím,
že dospělý dává prostor a aktivuje dítě, aby samostatně prozkoumávalo svět
okolo něj, výrazně podporuje zdravý vývoj dítěte. V termínech pedagogiky by
bylo možné tuto potřebu nazvat aktivním samostatným přístupem k učení.17
Jak s těmito potřebami pracovat při zážitkové hře
POTŘEBA VZTAHU = DÍTĚ POTŘEBUJE BÝT V DOSAHU BEZPEČÍ.
Při hře děti potřebují nějakého průvodce hrou, kterému důvěřují, na kterého se
mohou obrátit v náročných chvílích. Takovým průvodcem může být paní
učitelka nebo nějaká herní postava, která v příběhu funguje podpůrným
způsobem – učitelka v roli, loutka, plyšák, atp. Při reflexi můžeme podpořit
pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi, aby potřebu podpůrného vztahu mohly
částečně naplňovat mezi sebou.
POTŘEBA KOMPETENCE = DÍTĚ POTŘEBUJE PŘISPĚT.
17

Šírová, E.. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí.
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Pro naplnění této potřeby je vhodné plánovat hru tak, aby každé dítě mělo
možnost uplatnit to, co umí, aby přispělo ke zdárnému řešení úkolu, zažilo
úspěch, umělo překonat překážky a vidělo svůj osobní přínos celku. V reflexi
pak můžeme upevňovat sebepojetí dítěte, pomáhat mu vidět jeho dobré
stránky a učit se pracovat na svých rezervách.
POTŘEBA AUTONOMIE = DÍTĚ POTŘEBUJE BÝT SAMOSTATNÉ.
Montessori pedagogika má výstižné motto pro tuto potřebu – pomoz mi, abych
to dokázal sám. To je princip, který můžeme vkládat do designu zážitkové hry.
Dítě potřebuje, aby jeho samostatné jednání při hře bylo ostatními dětmi
vnímáno pozitivně a přínosně. Potřeba autonomie kombinovaná s motivací
dítěte řešit úkol vede k účelné samostatnosti, která dítě těší a při které se dítě
rychle a přirozeně učí. Pokud při hře necháme dítěti možnost volby a prostor
pro samostatné rozhodování o tom, co zvládne, učíme ho reálně posuzovat
samo sebe. Pomáháme mu vidět jeho jedinečnost a jeho přednosti. Při reflexi je
důležité dbát na to, aby každý názor nebo vyjádření bylo respektováno, aby děti
cítily bezpečné prostředí být sám sebou.
Dítě se cítí bezpečně, pokud je mu nabízena podpora při zvládání obtížných
úkolů v průběhu různorodé činnosti, stejně jako při navazování sociálních
vztahů. Bezpečí, které zde máme na mysli, můžeme také definovat jako vedení,
kdy učitelka usměrňuje dítě pozitivním způsobem, je stálá ve svých
požadavcích na dítě, při vyžadování pravidel a disciplíny, a to takovým
způsobem, že se dítě může cítit akceptováno jako osoba.18

18

Šírová, E.. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí.
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ZAČÁTKY A KONCE HER
Zážitková hra je zvláštní učební situace, která je předem promyšlená a
připravená učitelem. Jako každý prostor někde/někdy začíná a někde/někdy
končí. Jedním z úkolů učitele je provést děti pomyslnou bránou mezi realitou a
hrou, a to tam a zase nazpět. Děti v předškolním věku, zejména ty mladší,
vnímají i hru jako součást reality. Neumí ještě odlišovat mezi fantazií a fikcí a
prožitky cítěné při hře jsou nedílnou součástí jejich kontinuálního emočního
života. Přestože děti nemusí přechod hry a běžného života vůbec vnímat (není
to pro ně důležité), měl by učitel myslet na péči o dětskou duši při této
proměně světů. Dítě pro svůj rozvoj potřebuje bezpečný prostor kolem sebe a
citlivě provedené přechody nám zmenšují riziko dezorientace a z ní plynoucího
neklidu dítěte.
Co můžeme dělat při přechodu z reality do hry?
• Prostě vysvětlit, co bude následovat, jaká jsou pravidla, kde budeme, jako
dlouho, atd.
• Využít ve třídě už zavedený, jasný signál, který všem říká „teď se podíváme
do jiného světa“. Může jím být zvoneček, písnička, zapálení svíčky ve svícnu,
atd.
• Vytvořit nějaký nový prostor (v koutě na zahradě, v jídelně), který svou
atmosférou i jasnou fyzickou hranicí ukáže, kde začíná a končí fikce.
• Být dětem klidným a pevným průvodcem, který má dění ve třídě ve svých
rukou, který podpoří, vysvětlí a obejme.
• Připravit děti na fungování v roli. Příprava může být v rovině mentální,
fyzické a materiální (kostýmní znaky, rekvizity).
• Provést děti vstupem do role.
• Vyzvat děti k vyjádření, jestli se do hry chtějí vnořit.
• Dohodnout se, jak děti poznají konec hry.

40

Co můžeme udělat při návratu do reality?
• Provést děti vystoupením z role.
• Využít zavedený signál na ukončování prožitkových her.
• Monitorovat emoce dětí, případně nechat ventilovat nahromaděné napětí
(tancem, zpěvem, během, atd.)
• Nechat hru doznít, vyzvat děti k relaxaci a při ní provést děti nazpět.
• Ocenit děti za jejich jednání ve hře.
• Předat dětem nějaký herní atribut (přívěšek, pírko, kamínek, atd.), který
mohou použít v běžném životě jako symbol toho, co velkého ve hře zažili.
• Podělit se s dětmi o své prožívání a vyzvat je k tomu také.
Emoce nerespektují časové vymezení hry,
běží dál a je potřeba být k nim vlídný.

Tohle to Pařízkovi určitě fungovat nebude.
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UMK 3 – REFLEXE A FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
Tato kapitola vysvětluje, co je to reflexe a jak funguje s předškolními dětmi, co
můžeme v reflexi zpracovávat a jaké techniky použít. Doporučuje činnosti
vhodné pro přípravu reflexe i pro její vedení. Představuje formativní hodnocení
s akcentem na zpětnou vazbu.
REFLEXE je zpětný pohled na aktivitu, cvičení nebo úkol s cílem identifikovat
klíčové body učení. Zároveň jde však i o pohled do budoucnosti, protože cílem
reflexe je přenést výsledky zkušenostního učení do reality. Díky reflexi získá
účastník ucelený pohled na svoji zkušenost nebo zážitek a bude mu tak
umožněno odnést si z něho co nejvíce.

Reflexe by měla následovat po ukončení většiny programů, protože usnadňuje
učení. Reflexe skupině umožní sledovat vlastní pokroky, uvědomit si problémy a
řešit je, sdílet společné nápady, myšlenky a pocity, plánovat změny, uzavírat
dohody, podpořit jeden druhého a pomoci všem odnést si z programu co
nejvíce. Mimo to se účastníci naučí více si všímat, co se kolem nich děje a
přemýšlet o názorech a postojích druhých.
Reflexe je přenos ze srdce do mozku, z emocí do
uvědomění, z prožitku do nové zkušenosti.
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REFLEXE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI
Reflexe s předškolními dětmi probíhá jinak, než s dospělými. Děti nemají
možnost abstraktního myšlení, které by jim umožňovalo vést reflexi
samostatně a převážně verbálně. Oproti dospělým budou potřebovat větší míru
vedení a úkolování a také větší pestrost použitých technik. Důležitou součástí
reflexe bude i zpětná vazba od učitele směrem ke skupině i k jednotlivým
dětem ve srozumitelné a bezpečné rovině.
Reflexe s předškolními dětmi může mít různé, i hravé, formy a bude využívat
různé techniky, které lze vzájemně kombinovat podle toho, jaký je pedagogický
záměr učitele, aktuální potřeby skupiny a vyznění zážitkového programu. Při
použití reflexe je důležité uvědomit si, jaký je její smysl. Neměla by se stát
formálním prvkem programového plánu zážitkového projektu. Opravdu by
měla cíleně sloužit k uvědomění si nově získané zkušenosti, ať už na úrovni
dovedností, znalostí nebo postojů.
I když je samovolná reflexe přirozenou součástí našeho každodenního života
(říkáme si v běžných životních situacích, co bychom příště mohli udělat jinak),
není samozřejmé, že její použití zvládáme kdykoli a bezproblémově také nahlas,
třeba ve skupině lidí. Stejně jako každé jiné dovednosti se musíme i vědomé
reflexi učit. Natož pak děti, které jsou teprve na počátku fáze osvojování
základních životních dovedností. Důležité je s dětmi vůbec začít a pak
pravidelně pokračovat. Vhodné je začínat u malých jednoduchých technik a
zvykat je na pravidelnost přemýšlení o prožitém. Postupně pak přidávat na
reflexi časovou dotaci i různorodé formy. Podstatné je, aby děti vnímaly smysl
reflexe. Pokud bude zařazení reflexe do programu beze smyslu, pouze formální,
nemůžeme po dětech chtít, aby se ji naučily.
Reflexe pomáhá dětem
1)
2)
3)
4)
5)

vzpomenout si, co všechno se při hře událo,
uvědomit si, co všechno se při programu naučily,
upevňovat sebepojetí, tvořit si obraz sebe sama,
vnímat chybu jako přirozenou část života, která nám pomáhá učit se,
vidět přirozenou různost lidského světa (prožitky, názory, postoje,
osobnosti, způsoby řešení, atd.) a tuto různost se učit respektovat.
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Vlastní téma dítěte při reflexi
V hlavě každého dítěte se po hře oživují jiné myšlenky. Úkolem učitele je vést
reflexi tak, aby vzájemné sdílení myšlenek a postojů bylo pro skupinu dětí
obohacující, aby jim přinášelo témata a myšlenky, které dokáží uchopit. Oproti
dospělým nejsou ještě předškolní děti schopny samy disciplinovaně opustit své
živé aktuální myšlenky, schovat si je na později „až přijde jejich čas“ a otevřít se
zadání učitele, který nabízí myšlenky další. Dospělí tohle zvládnou, proto je
reflexe s nimi klidnější, kultivovanější a přehlednější. Reflexe s předškolními
dětmi někdy připomíná živoucí tržnici, protože je toho tolik, „co musí ven“.

Učitel vhodně vedenou reflexí pomáhá dětem soustředit se na momenty hry,
které jsou v rámci jeho pedagogické koncepce potřebné a žádoucí. Pokud dítě
potřebuje řešit ještě něco jiného, měl by učitel pečlivě zvážit, nakolik je vhodné
řešit toto nové téma právě v tuto chvíli. Hrozí riziko, že se z individuálního
tématu jednoho dítěte stane něco většího, než v první chvíli předpokládáme
(např. hádka holek a kluků) a nebudeme mít po jeho uzavření dostatek času a
pozornosti dětí pro naplnění původně stanovených cílů. Na druhou stranu
pokud se nějakému dítěti stalo při programu něco zásadního, s čím mu může
třída pomoci, můžeme reflexi (nebo její část) využít pro nové neplánované
44

téma. Záměrem pedagoga je rozvoj dětí, které dobře zná, a jen on sám může
řídit proces reflexe po předem stanovené cestě nebo zvolit cestu novou,
neplánovanou.
V každou chvíli nečekaných podnětů od dětí je důležité rychle vyhodnotit tři
věci:
a) priority otevřených cest (témat) vzhledem k přínosu pro děti
Utnu nové téma a vrátíme se s dětmi k mému plánu? Je důležité věnovat
se nějaký čas tématu holek? Co mohu s novým tématem zrovna dnes
udělat, do jakého bodu dovést? Co tedy bude mým novým pedagogickým
cílem v této nové situaci? Které téma má v tuto chvíli větší přínos pro
třídu?
b) kontext vývoje skupiny dětí
Má nové téma pro děti učební potenciál právě v tuto chvíli? Jsou na něj
děti připravené? Jsem já připravená jej otevřít? Jak souvisí s tím, co jsme
doteď ve skupině řešili? Koho všeho se nové téma týká? Pro koho bude
přínosné jej otevřít?
c) reálnost dosažení původních pedagogických cílů v nově nastalé situaci
Zvládneme otevřít a smysluplně uzavřít nové téma i můj původní plán?
Budou se děti soustředit na moje pedagogické téma, když potřebují řešit
něco jiného? Co bych mohla z původního plánu vypustit, abychom i na
kratší časové ploše zvládli alespoň část naplánovaného rozvoje? Pokud
původní plán vypustím, bude ještě příležitost se k němu vrátit?
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CO V REFLEXI ZPRACOVÁVAT
V reflexi zpracováváme rozvojové podněty, které jsme si vhodně zvoleným
programem připravili.

směrem

směrem

k pedagogickým cílům

k neplánovaným tématům skupiny
(např. porušení pravidel, nadávání, atd.)

VŠECHNY SITUACE MOHOU BÝT ROZVOJOVÉ, POKUD S NIMI V REFLEXI DOBŘE
PRACUJEME A VYVODÍME Z NICH ZÁVĚRY PRO PŘÍŠTĚ
Při zážitkovém učení máme tu výhodu, že prožitky, o kterých mluvíme v reflexi,
vznikají v rámci zážitkového programu, tedy v situacích, kdy je celá třída včetně
učitele přítomna. Můžeme tak jako učitelé snáze korigovat případné výmysly
dětí (fantazijní interpretaci světa, kterou děti používají k dokreslení obtížně
pochopitelných situací), které by subjektivním pohledem dítěte zkreslily reálný
průběh situace.
Zároveň máme rozvojové situace, které vznikají v průběhu zážitkového
programu, pěkně na očích a můžeme k nim děti nasměrovat (pojmenovat je,
doptávat se na ně, atp.), aby se z nich učily.
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Jaké otázky můžeme při reflexi použít?
Otázky otevřené – Co se dělo při průchodu lesem? Co jste cítili na konci hry?
Otázky uzavřené – Báli jste se? Myslíte si, že to bylo dobré řešení?
Upřesňující otázky – Proč se tedy obr probudil? Co bylo za úkol v tajné zprávě?
Otázky přesahující do reality – Jsme také někdy naštvaní, když nám někdo
vezme naši věc? A co s tím můžeme dělat? Jak tenhle nápad využijeme v naší
třídě?
Podstatné je, aby děti měly svobodný prostor odpovědět na otázky tak, jak hru
opravdu vnímaly a prožívaly. Neexistuje správná a špatná odpověď. Pokud
položíme otázku, na kterou očekáváme „správnou odpověď“, nejde o reflexi,
ale manipulaci.
KROKY REFLEXE
Při reflexi procházíme několika kroky,
které můžeme řadit podle plánovaného
pedagogického
záměru,
vyznění
reflektovaného programu a aktuálních
potřeb skupiny. Obecně platí, že nejprve
využíváme kroky, při kterých se ohlížíme
za programem (A), a pak kroky, které
rekapitulují
nebo
pojmenovávají
přesahy do reálného života (B). Některé
mohou být úplně vynechány, protože
nejsou aktuálně potřebné. A naopak
přidán krok „vyvětrání emocí“, který se
obvykle řadí na úplný úvod reflexe a má
za cíl pročistit nahromaděné napětí,
nastřádané emoce, odstřihnout od
silného prožitku, atd. Zážitkové učení
pracuje s emocemi a v tomto kroku
připravujeme tělo na klidnější a
racionálnější část práce – přenos
prožitku do podoby uvědomění.
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TECHNIKY REFLEXE
VÝTVARNÉ – např. zahrada pocitů (Namalujte barevnou zahradu, která nám
ukáže, jaké pocity jste ve hře prožívali.), modelování (Vymodeluj z plastelíny
ten okamžik, který byl pro tebe při hře nejtěžší.), lepení koláží (Vyber si ze stolu
ty obrázky, které ti připomínají naši hru, a nalep je na papír.)
PROSTOROVÉ – např. teploměr (Ukaž, kolik máš ještě sil pro další hru.), osa
v prostoru (Na jedné straně místnosti je pocit velikého strachu, na druhé straně
pocit pidi strášku. Kam se postavíš, abychom viděli, jaký strach jsi měl při
zachraňování skřítka?), předmět v prostoru (Polož bílý kamínek ke jménu /
značce toho kamaráda, který ti dnes pomohl. Pak polož hnědý tomu, kdo by na
sobě mohl něco změnit.)
PŘEDMĚTNÉ – např. počítání kamínků (Být trpělivý pro mě dnes bylo těžké
jako pět kamenů.), vybírání zástupných předmětů (Dnes jsem se choval jako
tenhle hopík – byla se mnou legrace, ale utíkal jsem ostatním dětem.),
nafukování balonků (Můj balonek pomoci je dnes málo nafouknutý, protože se
mi nechtělo pomáhat holkám stavět domek pro poníky.), karty (Kdo si vytáhne
červenou kartu, vzpomene si, co nám dnes společně dobře šlo, kdo černou,
vzpomene si, co se nám nedařilo.)
TĚLESNÉ – např. sochy (Udělej ze sebe sochu, která nám ukáže, jak se teď
cítíš.), prsty (Ukaž na prstech, kolik bodů by sis dal za své chování při dnešní
hře.), křídla (Ukažme si navzájem, jak velká křídla odvahy jste dnes měli při
průchodu lesem Blesem.)
VERBÁLNÍ – např. povídání (s celou třídou, v menších skupinách), nedokončené
věty (Doplňte větu – Dnes se mi líbilo, když ...), jedno slovo (Které slovo bys teď
rád řekl čaroději, kterého jsme přemohli?)
ZVUKOVÉ – např. nástroje (Vyber si z hromádky nástroj, který se hodí pro tvou
dnešní náladu.), zvuky (Pojďme společně vytvořit zvuk, který patří špatné /
dobré spolupráci?)
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Vizuální záznam pokroku dětí
Na cestě učení je pro děti přínosné, když svůj pokrok mohou vnímat
kontinuálně. Jejich mozek na svém aktuálním stupni vývoje jim však pro toto
žádný aparát nenabízí. Kromě verbálního hodnocení, sebereflexe a zpětné
vazby, které při reflexi probíhají, pomáhá dětem svůj posun v učení jednoduše
vidět na vlastní oči. Při zážitkovém učení využíváme různé tvořivé podoby
zachycení rozvoje dětí, které zůstávají po abstraktním procesu učení jako
viditelná stopa a záznam o tom, že k pokroku došlo, dochází a v budoucnu bude
docházet. Dítě tak má možnost vidět samo sebe v procesu kontinuálního
vývoje.
Průběžný záznam slouží k zachycení kontinuálního procesu učení, dítě může
zpětně sledovat svůj postupný rozvoj, může vidět výchozí bod učení a svou
aktuální úroveň.
Příklady - deník, postupně doplňovaná tabulka nebo mapa, obrázkové
portfolium, postupně se plnící miska kamínků, postupně rostoucí obrázková
koláž atp.
Situační záznam slouží k upamatování se na klíčový pozitivní moment učení,
který při hře proběhl ve formě výrazného prožitku nebo důležitého poznání.
Pomáhá dítěti upamatovat se na tento moment a tím oživit vzpomínku na svou
úspěšnost a na to, co tímto momentem získalo.
Příklady - atribut z programu (zlatý klíč, amulet, mušlička), diplom, vlastní
výtvor z průběhu programu, fotka, atp.
Co se z reflexe jako učitel můžu dozvědět?
• jestli došlo k naplnění pedagogických cílů (Objevilo se v aktivitě téma, které
jsem do ní chtěla dostat? Osvojili si to, co jsem jim chtěla předat?)
• jak se děti navzájem vnímají (Je ve skupině přirozený vůdce? Nebo
outsider? Jsou ve skupině oddělené skupinky? Mají se rádi? Respektují se?)
• jaká je individuální motivace dětí (Půjdou do plánovaných aktivit nebo mám
raději změnit program?)
• jaká je úroveň spolupráce ve skupině dětí (Je možná jejich spolupráce nebo
jsou mezi nimi nějaké třecí plochy? Co by se děti potřebovaly naučit, aby
spolupráce nevázla?)
• jak děti vnímají mě (Podařilo se navázat důvěru? Vnímají děti autoritu?)
• co děti zajímá (Jaké máme téma? Na čem můžeme pracovat dál?)
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CO ZVÁŽIT PŘED REFLEXÍ
Cíl reflexe - Co si mají děti uvědomit /pojmenovat / pochopit a kam chci dojít
při otevření naplánovaného tématu, které se objevilo při interakci dětí.
Načasování – Zvážit, zda je vhodné ji uvést hned po hře nebo po přestávce. Či ji
odložit až na druhý den
Místo – Které místo bude pro uvedení reflexe nejvhodnější. Zda zvolit místo hry
nebo prostor cíleně změnit. Zvážit, zda bude pro děti lepší vést reflexi venku
nebo uvnitř.
Aktuální stav dětí – Zjistit, jak jsou na tom fyzicky i psychicky, zda nejsou
unavené a dokážou se na reflexi soustředit.
Zapojení dětí – Nedílnou součástí přípravy reflexe je i struktura, kdy mluví
pedagog i kdy je možné dát prostor dětem k vyjádření. Dále je důležité jakou
formu zapojení dětí do reflexe zvolíme (např. povídání, malování, modelování,
umísťování kamínku)
Zapojení kolegů – Je na zvážení v jakém rozsahu má být reflexe vedena, zda je
vhodnější intimní atmosféra nebo je dobré využít kolegy pedagogy. V tomto
případě je nutné se předem domluvit a rozdělit si konkrétní zodpovědnost za
naplnění cílů.
Podpora zapamatování – při ukotvení zkušenosti u dětí hraje roli schopnost si
prožitek zapamatovat, k čemuž velice dobře slouží vizualizační technika. Dle
potřeby můžeme použít situační, či průběžnou.
Materiál – při přípravě reflexe a volně konkrétní techniky je třeba zvážit
podpůrný materiál a zajistit ho v dostatečném počtu pro všechny děti
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ÚSPĚŠNÝ PRŮBĚH REFLEXE
- Vést reflexi k pedagogickému cíli
- Sledovat čas
- Sledovat zapojení dětí a atmosféru ve skupině
- Přizpůsobovat formu reflexe aktuálním potřebám dětí
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- Podpořit pokrok dětí vizuálním záznamem
- Upevňovat pozitivní sebepojetí dětí a podpůrnou atmosféru ve skupině
FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
Někdy též průběžné, korektivní, zpětnovazební, pracovní (lat. formo odpovídá
českému upravuji, přetvářím) . Formativní hodnocení má umožnit cílenou radu,
vedení a poučení zaměřené na zlepšení výkonů, na odstranění chyb a
nedostatků v práci dítěte. Je tu především pro toho, kdo se učí. Jedná se o druh
průběžného hodnocení, které je kontinuální a děje se v celém čase vztahu
učitelka – dítě.
Podle účelu, k jakému hodnocení slouží, a podle interpretace výsledků
hodnocení můžeme rozlišovat mezi hodnocením formativním, které slouží
primárně dítěti pro jeho další rozvoj, a hodnocením sumativním, které je
uzavřené a slouží většinou jiným externím účelům. Dítě se v běžném životě i
v předškolním zařízení setkává s oběma druhy hodnocení.
Důležité je uvědomit si, že pro rozvoj klíčových kompetencí potřebuje žák
především takové formy hodnocení, které se označují jako hodnocení
formativní.19
Aby se formativní hodnocení mohlo účinně rozvinout, je potřeba koncepčně
pojmout šest vzájemně provázaných oblastí: 18
1)
2)
3)
4)
5)
6)

19

učební cíle
aktivní učení
podporující prostředí
výukové strategie
hodnotící postupy
zpětná vazba

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/992/SUMATIVNI-A-FORMATIVNI-HODNOCENI.html/
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O formativním hodnocení se mnohé píše v rámci základní školní docházky.
Použití formativního hodnocení v zážitkovém učení předškolních dětí tedy
odvodíme. Šest zmíněných oblastí nám může být vodítkem. Zážitkové učení už
svou podstatou a principem naplňuje požadavek aktivního učení a
podporujícího prostředí. Navíc pracuje s učebními cíli a hodnotícími postupy
stejně jako každý jiný typ učení. Bez nich by nemohlo být součástí oboru
zážitková pedagogika. Použití výukových strategií můžeme chápat jako využití
různých programových prostředků, které naplňují učební cíle konkrétními
činnostmi. Ty podle principu tvorby dramaturgie skládáme do smysluplného a
provázaného programového celku. A závěrečná zpětná vazba je jedním z běžně
využívaných prvků reflexe.
Formativní hodnocení je závislé na slovech. Ve slovech se snažíme zachytit
průběžný pokrok dítěte – pojmenováváme jeho vývoj, klademe otázky,
odpovídáme, vybízíme k sebereflexi. Pomocí slov přenášíme prožitky a dojmy
do vědomých souvislostí a racionálních struktur. Jinak řečeno – slova mají při
formování dítěte velkou moc.
Dětská mysl je plná otázek. Nejdůležitější z nich jsou možná tyto: Kdo jsem?
Jaký jsem člověk? Kam patřím? Jsou to otázky sebedefinování, neboli identity.
Na nich dospělí lidé staví svůj život a na jejich základě činí všechna svá klíčová
rozhodnutí. Proto je dětská mysl pozoruhodně ovlivňována výroky začínajícími
slovy „ty jsi“. Informace, jež o sobě dítě dostává, působí jak v rovině vědomí,
tak v rovině podvědomí. Všechno závisí na tom, jak s dítětem mluvíme.20
Formativní hodnocení má v předškolní výchově velký význam právě proto, že se
v tomto období silně utvářejí modely sebepojetí pro celý život. Jeho použití
v procesu výchovy však automaticky neznamená, že bude pro děti přínosem.
Formativní věty typu: „Nechceš mi říct, proč jsi takový zlobivý?“ nebo „ Jsi
strašně stydlivá, nevím, co z tebe bude.“ nebo „Vidím, že jsi smutná. Na, vezmi
si bonbónek, to tě rozveselí.“ nedávají dítěti ani jasnou informaci o tom, jaké
jsou, ani jej nevybízejí hledat a pracovat s příčinou hodnocených projevů
chování.

20

Biddulph, S. Proč jsou šťastné děti šťastné.
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Kvalita formativního hodnocení tedy bude mimo jiné závislá na schopnosti
učitele pracovat se slovy podporujícím způsobem. Protože jsme každý jiný (viz
např. typologie osobnosti MBTI v 1. kapitole), děti i učitelé, neexistuje žádný
univerzální model, který nás naučí používat slova při hodnocení dětí formativně
podpůrně. Jediné zásady, kterých se můžeme uvědoměle držet, jsou:
1) Mluvit na děti tak, jak bych chtěla, aby na mě mluvili všichni ostatní lidé
na světě.
2) Hlídat si opravdový vnitřní motiv svého výroku a nebalit jej do
falešných významů.
3) Pojmenovávat pravdivě své emoce, které stojí za mými slovy.
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ZPĚTNÁ VAZBA
Zpětná vazba je důležitým nástrojem korekce dětského sebepojetí. Tichým a
submisivním dětem pomáhá zvýšit sebedůvěru, naopak hlasitým a dynamickým
dětem přináší zprávu o tom, jak je jejich jednání viděno a cítěno okolím.
Důležité je předávat ji citlivě, s ohledem na kontext života dítěte a jeho
osobnostní typ. Zpětnou vazbu je vhodné používat pravidelně, aby dítěti
nabízela podněty k zamyšlení a úpravám chování kontinuálně.
Při používání zpětné vazby je hlavním motivem opět rozvoj osobnosti dítěte.
Jak se dočteme na následující stránce, je důležité, aby zpětná vazba byla
vyvážená. U dětí se osvědčuje pojmenování maximálně dvou aspektů, které
jsou u dítěte pozitivní a rovněž maximálně dvou, na kterých by dítě mohlo
pracovat. Při zpětné vazbě s předškolními dětmi tím záměrně přistupujeme
k výběrovosti podnětů, které jim nabízíme. Pokud bychom pojmenovali vše, co
na dítěti vidíme, dostane od nás jen směs mnoha slov, ve kterých se nevyzná.
Učitel má možnost odstupu a vyzrálého dospěláckého pohledu na komplexní
projev dítěte a sám volí, které postřehy zpětné vazby jsou pro dané dítě
aktuálně důležité, které je schopno pochopit a zakomponovat do svých projevů.
Ostatní pozorované aspekty osobnosti nechává učitel v „šuplíku na příště“.
Zpětná vazba mezi kolegy
Zpětná vazba je velmi důležitou mentorskou dovedností v procesu kolegiální
podpory. Pokud je poskytována poctivě a kvalitně, je pro učitele zásadním
vnějším zdrojem informací o tom, jak jeho práce funguje.
Při poskytování zpětné vazby je nutné si ujasnit, co nás přimělo k tomu,
poskytnout zpětnou vazbu a jakým tématem se chceme zabývat. Dále je
potřeba si uvědomit, co je na tématu pro příjemce důležité nebo co se ho může
dotknout. V neposlední řadě je nutné si uvědomit, co je naším cílem a jaké
mohou být výsledky zpětné vazby. Při přijímání zpětné vazby je nutné se
vyvarovat špatných komunikačních návyků jako pesimistických očekávání
(defenzivní chování příjemce zpětné vazby, který očekává kritiku), protiútoku
(negativní reakce na nepříjemnou zpětnou vazbu, která vede k defenzivnímu
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postoji obou stran) a pasivitě (pasivní příjem zpětné vazby vede k přehlížení
aktivního vyhledávání zpětné vazby).21

JAKÁ MÁ BÝT ZPĚTNÁ VAZBA?
Popisná raději než hodnotící - popisuje, co osoba řekla nebo udělala, ale
neříká, zda je to správné či špatné.
Konkrétní raději než obecná - založená na reálné situaci.
Nabízená jako pozorování - zahrnuje naše reakce na chování i to, jak jsme
se cítili.
Vyžádaná a ne vnucovaná - nejužitečnější je, když je chtěná.
Vyrovnaná - zahrnuje pozitivní i negativní aspekty.
Dávaná ve správný čas a na správném místě.

JAK PŘIJÍMAT ZPĚTNOU VAZBU?
Naslouchat - aktivní naslouchání zahrnuje slyšení a zapamatování
(zaznamenání) si informací, které přijímáme.
Kontrolovat porozumění - užívejte otevřených otázek k přezkoumání
informací. Můžete se ptát na další příklady.
Neobhajovat své činy - je snadné, ale ne užitečné, začít vysvětlovat, proč
jste určitou věc udělali určitým způsobem.
Patří vám právo hodnotit zpětnou vazbu - nechte si dostatek času k
promyšlení informací. Kriticky zhodnoťte, co chcete na základě zpětné
vazby změnit, z čeho se poučit.

21

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Btn%C3%A1_vazba_v_komunikaci
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Poděkujte tomu, kdo vám dává zpětnou vazbu za dar jeho informací, ať
jsou pozitivní či negativní. Zpětná vazba nám pomáhá objevovat, jak naše
chování vnímají druzí a jak můžeme působit na druhé.

56

UMK 4 - PEDAGOGICKÁ KONCEPCE KONSTRUKTIVISTICKÉHO UČENÍ
Tato kapitola vysvětluje, z čeho se skládá pedagogický záměr delšího projektu,
odlišuje témata a cíle a nabízí možnosti, kde je hledat. Dále představuje
ukázkový scénář jako výsledek procesu hledání programových prostředků
naplňujících pedagogický záměr. Nabízí také několik dramaturgických principů
jako stavebních kamenů pro tvorbu scénáře.
V tomto projektu zužujeme pohled na předškolní konstruktivismus optikou
zážitkové pedagogiky v té podobě, v jaké ji realizuje Prázdninová škola Lipnice.
Proto i tato kapitola pojednává o tvorbě pedagogické koncepce
konstruktivisticky orientovaného zážitkového učení.
Pedagogická koncepce zážitkového projektu vzniká úplně na začátku celého
zážitkového učení. Je to plán rozvoje dětí, který má svou ústřední rozvojovou
oblast (téma) a stanovené cílové body, kterých chceme s dětmi dosáhnout
(cíle).
DRAMATURGIE
Dramaturgie v zážitkové pedagogice říkáme procesu stanovování
pedagogického záměru a následného plánování programových prostředků,
které tento záměr naplní.
Dramaturgie je tvůrčí činností, která kromě sestavení programového plánu
přemýšlí v kontextu celého projektu. Sestavení takového projektu znamená
odpovědnost všech, kdo se na něm podílejí, za kvalitu a účinnost programů, za
způsob, jak se s programy a rámcovým scénářem nakládá, jak se daří vytvářet
klima bezpečí a rozvoje.22
Dramaturgie zážitkového učení je vhodným nástrojem při přípravě i realizaci
zážitkového projektu.

22

Hora,P. a kol. Prázdniny se šlehačkou.
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Zásady pro správnou tvorbu dramaturgie:
1. Vhodně namíchat z různých programových zdrojů takovou směs, která
bude na jedné straně respektovat předem stanovené cíle akce a na druhé
straně potřeby účastnické skupiny.
2. Využít programové zdroje (prostředky) vhodně k aktivitě pro danou akci
a pro danou účastnickou skupinu.
3. Uvést vybrané programy v pravý čas a ve správné a promyšlené
kombinaci.
PEDAGOGICKÝ ZÁMĚR ZÁŽITKOVÉHO PROJEKTU
Jde o formulování oblasti rozvoje dětí a o definování cílového stavu, kterého
chce učitel s dětmi dosáhnout. Pedagogický záměr vzniká na základě
stanoveného učebního plánu, aktuálních potřeb dětí a tvořivosti učitele. Ten
volí výchovně vzdělávací téma, které bude v zážitkovém projektu zpracovávat a
pak k němu stanovuje reálné cíle. Tak vznikne záměr.
ZÁMĚR

=

PEDAGOGICKÁ

TÉMATA

HERNÍ

+

CÍLE

PEDAGOGICKÉ

HERNÍ

Podle délky zážitkového programu a vyspělosti kolektivu stanovujeme
náročnost témat i cílů. Kontinuální práce na jednom tématu ve formě
navazujících programů může děti naučit více a trvanlivěji než nárazové aktivity
probíhající jednu hodinu.
TÉMA = řeč. thema (od tithenai – klást, pokládat) doslova „to, co leží před
námi“, to, co je a má být středem pozornosti
Téma je například Spolupráce. Dále však si musíme říci – co chceme se
spoluprací dělat, proč a jak chceme posílení, či rozvoje spolupráce docílit.
CÍL = přesně formulovaný cílový stav, ke kterému chci dojít, ať už se jedná o
učební obsah nebo o herní akci.
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Témata a cíle vždy fungují v návaznosti (cíle navazují na téma) a mohou být
dvojího druhu – pedagogické a herní. Ty první nám určují učební obsahy a
v rámci nich stanovené pokroky, kterých má být s dětmi dosaženo. Ty druhé
nám sjednocují všechny programové prostředky do jednoho herního „kabátku“,
do jedné legendy, která plánované pedagogické působení zdobí příjemným
herním rámcem.
PEDAGOGICKÉ TÉMA = OBLAST, VE KTERÉ SE DĚTI ROZVINOU
Kde hledat pedagogická témata?
• ZNALOSTI (např. čtyři roční období, geometrické tvary, vesmír, zvířata v lese)
• PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI (např. vázání uzlíků, malování štětcem, vyrábění
keramiky, čištění zoubků, skládání oblečení, prostírání stolu)
• SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI (např. navazování přátelství, naslouchání, péče)
• EMOČNÍ INTELIGENCE (např. vnímání emocí, vyjadřování emocí, empatie,
citlivost)
• POSTOJE (k sobě, k druhým, k přírodě, ke světu)
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Počet pedagogických témat v jednom zážitkovém projektu záleží na
schopnostech pedagoga formulovat téma dostatečně konkrétně a pak zvolené
téma v programech skutečně vytěžit. Např. téma KOMUNIKACE je natolik
obšírné, že nabízí více podtémat, které mohou být rozvíjena samostatně. Nabízí
se například konflikty, domluva ve skupině, přenos informací, zdvořilost, apod.
Doporučený počet na zážitkový projekt je 1 – 2 pedagogická témata, i kdyby
trval delší dobu. Výhodnou volbou je kombinace dvou témat z odlišných
balíčků, např. zvířátka žijící v lese a péče o druhé. První téma bude mít těžiště v
oblasti znalostí (avšak nejen tam) a druhé v oblasti sociálních dovedností (opět
nejen tam). Jejich vzájemným propojením při definování cílů získáme kompaktní
pedagogický záměr, který bude děti bavit a zároveň přirozeně učit na dvou
úrovních současně. Vícero pedagogických témat není vhodné kombinovat,
neboť se to vede ke komplikacím ve formulaci cílů a hledání propojení při
plánování konkrétních programů.
HERNÍ TÉMA = NÁMĚT, KTERÝ ZPRACUJI DO HERNÍ PODOBY
Kde hledat herní témata
• V DĚTSKÝCH KNÍŽKÁCH (Velká cesta malého pána, A pak se to stalo, Tlukot a
bubnování, Neplač muchomůrko, Ronja dcera loupežníka, Pišťucha má
problémy, atd.)
• VE VYPRÁVĚNÍ (vyprávěné pohádky, reálné příběhy ze života)
• V UMĚNÍ (obrazy, sochy, divadlo)
• V MÉDIÍCH (dětské filmy, počítačové hry pro děti, rádio, TV, internet)
• V HLAVĚ (vlastní imaginace)
• V TADY A TEĎ (viz Příběh jara na další straně)

PŘÍBĚH JARA jako příklad tématu „tady a teď“
(v rámci dramatického kroužku lesní školky, 1,5hodiny, 12 dětí 3-7 let,
odehrává se v jurtě)
Při přivítání se dětí ptám, jak se mají, a jestli je něco co by chtěli říci. Zavalily mě
vlnou informací o katastrofě v Japonsku. Většina dětí věděla, co se ve
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skutečnosti stalo a velice emocionálně mezi sebou diskutovala. Nedalo se jen
tak pokračovat v příběhu jara, který jsme započali na minulém setkání. A
protože věci dostávaly nejednotný fantazijní výklad, změnila jsem téma setkání
a namísto pohádky o sluníčku jsme si vysvětlili, jak vlna tsunami vzniká a jak
zázračná je naše země.
Z karimatek jsme vytvořili Zemi a vevnitř se schoval Šimon. Byl jádrem Země.
Stáli jsme v kruhu okolo něj a naše těla se stala tektonickými deskami. Jádro
začalo pracovat, Země se zachvěla, naše těla se zachvěla, od nejmenšího chvění
po největší. Desky se daly do pohybu a srazily se, pak přišlo zemětřesení.
V hlubinách moře se stala další věc, začala se rodit vlna tsunami. Na moři se
začaly objevovat velké vlny. Naše těla byla vlnami a jejich vlnění zesilovalo, až
se to nedalo vydržet a vlna se rozlila na zem. Rozlili jsme těla po podlaze.
Velkým šátkem jsem naznačovala vznik vlny tsunami, děti jej začaly spontánně
nadzvedávat a zvětšovat jeho pohyb. Šátek narážel na karimatkové pobřeží a
pak se zvedl do velké výšky a velkou rychlostí se přehnal přes zem po Šímově
hlavě.
Hra pokračovala a tak jsem ji jen koordinovala a s dětmi improvizovala,
posouvala děj, nabízela, objasňovala procesy a fakta pomocí karimatek a našich
těl. Pak jsme se rozhodli pro větší úkol. Děti z barevných malých karimatek
postavily Japonsko, pobřeží růžové, zelené domy, školky, opravna aut, modré
moře. Bylo to velmi těžké, protože si každý stavěl to své, a když se pohnul, tak
většinou shodil stavbu někoho jiného. Vyměňování názorů, usměrnění, dohoda,
spolupráce, až nám to všechno hezky stálo.
Stoupli jsme si kolem ostrova a začali podupávat. Zemětřesení sílilo, zrychlovali
jsme dupání a sílu, přibližovali jsme se k ostrovu a zároveň k ostatním, až jsme
se dotýkali rameny. Pak jsme dosáhli nejvyššího stupně a padli na zem. Ostrova
jsme se nedotkli, ale naše dupání bylo tak silné, že opravna aut se zbořila.
Povídali jsme si o tom, co se stalo, jak může být zemětřesení silné.
Děti se těšily, kdy už bude ta vlna. Začali jsme hluboko v moři, kde žije ďas
mořský (oblíbená ryba většiny dětí). Hra na mořského ďasa jako honička.
Pak přišlo vytoužené hraní na vlnu tsunami. Několikrát jsme ji nacvičili a
nakonec využili její sílu. Drželi jsme se za ruce a posílali si vlny, od té nejmenší až
po vlny, při kterých jsme vyskakovali téměř do stropu. Ve chvíli velké
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koncentrovanosti jsme narazili na pobřeží, zvedli se na špičky a zpomaleně se
rozlili po ostrově. Chvíli jsme leželi v prostoru a cítili, jak zaplavujeme Japonsko,
a potom jsme se jako vlny vrátili zpět do moře.
Celou dobu jsem přemýšlela, jak naše dobrodružná cesta skončí, aby to nebylo
pro děti strašidelné. Ale ony to krásně vyřešily. Jen jsem se zeptala, co bylo
potom, a následovala úžasná rozprava:
„A co se stalo?“
„Voda všechno vzala.“ „Nic tam nezůstalo.“ „Je to zničený.“
„A kde jsou lidi?“
„V moři.“ „Ne nejsou, já jsem vyslal ponorku a ta je zachránila.“ „Já jsem poslal
paprsek a všichni se na něm přenesli.“ „Já jsem nebyl v moři, já mám ponorku
na dálkový ovládání.“ „Já mám takový prsten a ten zachránil všechny zvířátka.“
A mnoho dalších výborných hlášek, které už mi v hlavě neuvízly.
Náš příběh tedy skončil tak, jak to viděly děti. Hra nám zabrala celý vymezený
čas a ve skupině byla uvolněná a klidná atmosféra. Uklidili jsme karimatky a
začali oslavovat, jak jsme to všechno zvládli.
MgA. Petra Balážová, lesní školka Šárynka, Praha
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Herní téma podporuje témata pedagogická. Pomáhá jim být hravými a pro děti
přirozeněji stravitelnými. Vybíráme je podle toho, zda nesou znaky některého
z témat pedagogických. Např. pro dvě zvolená pedagogická témata péče o druhé
a zvířata žijící v lese můžeme sáhnout po námětu knihy Neplač, muchomůrko,
která v mnoha kratších příbězích zpracovává vztah člověka a lesa. Můžeme si
odtamtud vypůjčit postavu holky Kateřiny, která má zelenou krev, protože je
dcera myslivce, a podívat se s dětmi prožitkem do jednotlivých příběhů knihy.
Vhodné příběhy vybereme podle toho, nakolik souvisejí se zvoleným tématem
zvířátka žijící v lese, a pak je zpracujeme do podoby zážitkových programů, do
kterých zakomponujeme i téma péče o druhé. Herní téma projektu můžeme
pojmenovat např. jako tajemství Kateřiny.
PEDAGOGICKÝ CÍL = PŘESNĚ FORMULOVANÁ OBLAST ROZVOJE DĚTÍ
Pedagogické cíle můžeme formulovat na úrovni tří oblastí – znalostí, dovedností
a postojů. Jednoduše proto, aby učení dětí bylo komplexní. Aby se něco nového
dozvěděly, aby si osvojily novou dovednost a aby vědomě pracovaly se svými
postoji. Vhodné je nezapomenout na přesah do budoucna a stanovit i cíl (cíle),
které se budou naplňovat až po hře - v reflexi. Zážitkové učení usiluje o pozitivní
změny v reálném životě a tato žádoucí změna by měla být patrná již v cílech
programu.
Na příkladu našeho projektu o zvířátkách žijících v lese (viz výše) bychom mohli
pedagogické cíle stanovit třeba takto:
- Děti se naučí jména alespoň 8 zvířátek žijících v lese.
- Děti se naučí pečovat o lesní zvířátka v zimním období.
- Děti poznají, jaké pocity prožívá bytost, o kterou je pečováno.
- Děti vyjádří svůj postoj k péči o bytosti v nouzi.
- Děti společně pojmenují 5 zásad dobrého pečovatele.
- Děti se dohodnou, o koho budou společně pečovat.
V zážitkovém učení se také osvědčuje formulovat alespoň jeden cíl na úrovni
prožitkové, tedy toho, co mají děti ve hře získat za klíčový prožitek. Tento cíl
nám ve fázi vymýšlení programového plánu dobře napoví, jaké programové
prostředky potřebujeme, aby u dětí k žádoucímu prožitku došlo.
- Děti získají prožitek ze života zvířátek v zimním lese.
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HERNÍ CÍL = CO MAJÍ DĚTI ZA ÚKOL
Opět v příkladu našeho modelového projektu můžeme stanovit herní cíl např.
takto:
- Děti pečují o zvířátka žijící v lese.
Tento cíl může být částečně naplněn přímou aktivitou v lese pro reálná zvířata a
zároveň ve třídě v herních situacích vystavěných na předloze knihy Neplač,
muchomůrko.
PROGRAMOVÝ PLÁN
V okamžiku sestavení kompletního pedagogického záměru (témata + cíle)
přistupujeme k hledání programových prostředků, které záměr naplní.
Používáme různé typy aktivit, které řadíme vedle sebe do tzv. slepého scénáře
(prázdný rozvrh času, který chceme projektu věnovat). Řazení probíhá
s využitím dramaturgických principů, o kterých se píše na dalších stránkách. Pro
vytvoření představy o tom, jak takový kompletní programový plán vystavěný na
pedagogickém záměru vypadá, nám poslouží následující modelový příklad.
Příklad zážitkového projektu
pedagogické téma: PŘÁTELSTVÍ
pedagogické cíle:
• děti zažijí vzájemnou pomoc v dramatických situacích příběhu
• čarodějky prožijí moment rozhodování, zda přátelství je poklad cennější
než zlato
• děti pojmenují, jak vypadá přátelské chování
• děti společně najdou pět podpůrných vět, které říká přítel
• děti vyjádří, co pro ně znamená „cítit přátelství“
herní téma: HLEDÁNÍ POKLADU (na námět knihy Největší poklad)
herní cíl: najít největší poklad
Délka: 5 x 1,5 hod dopoledne
Místo: třída, zahrada
Učitelé: 2-3
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Zážitkové hry
Reflexe
Relaxace
Vstupy a výstupy z rolí, ze hry

Barevná legenda programového plánu

5. den
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Výstup z rolí
Výstup z rolí

RELAXACE
-hovění si v hnízdě
-popíjení lektvaru
-řízená relaxace
REF.
Ještě v rolích
pod vedení
velké
čarodějky

Výstup z rolí

REFLEXE
Ještě v rolích
pod vedením
velké
čarodějky

UKONČENÍ HRY

VSTUP DO PŘÍBĚHU
ČARODĚJKY A HAVRANI
-vyprávění nebo četba -rozdělení rolí + vytvoření dvojic čarodějka+havran
úvodu knihy
-tvorba kostýmního znaku
+ ukazování obrázků
-vstup do rolí – chůze, specifické zvuky a slova, let
z knihy
na křídlech / na koštěti
-povídání o magii
-havrani – budování společného hnízda, čarodějky
-ověření porozumění
– příprava lektvaru přátelství
ČARODĚJNÝ
PŘÍPRAVA NA CESTU
PRVNÍ SETKÁNÍ S KRÁLEM
SNĚM
-společně procvičíme tělo
MIDASEM
-slet čarodějnic a -čarodějky vyrábějí amulet odvahy
-král právě běží od bohů,
jejich havranů
pro havrany (z klacíků)
má nový dar, vše, čeho se
-společný tanec a -havrani vyrábějí amulet odvahy pro
dotkne, se promění ve
zpěv
čarodějky (z peříček)
zlato, ukazuje zlaté věci
-velká čarodějka
-společné rituální předání amuletů
-konflikt s Midásem, kdy
zadá úkol hledání -v hnízdě zpívají píseň přátelství
havrani pomáhají
pokladu
čarodějkám
DRUHÉ SETKÁNÍ – S LUCIFEREM (alá pověst o Faustovi)
-Lucifer zve čarodějky a havrany na pekelné mecheche, učí je pekelné tance, slibuje
velký poklad
-naučí je hru na posílání zlatých míčků (varianta hry „míčky“ ale koulejí je po zemi)
-nabídne poklad (koš zlatých míčků) tomu, kdo se upíše krví, ale za rok si ho čert odnese
-dvojice se chvíli radí, co udělají
-každé dítě samo za sebe dostane ohořelý papírek a buď udělá červenou značku (úpis)
nebo nechá papírek prázdný, najednou si všechny papírky ukážou
-čert přede všemi rozdá poklad těm, co mají červenou značku
-posun v čase – rok pryč – ti s pokladem sedí stranou a neúčastní se, zbylé čarodějky a
havrani hrají opět hru, jen s obyčejnými míčky (možná některé děti chybí a hra
nefunguje)
-domluva, co uděláme, jak ty z pekla zachráníme
-záchrana čarodějek a havranů z pekla
TŘETÍ SETKÁNÍ – SE ZLORÁDEM
ČARODĚJNÝ
-cesta vede ke starému hradu, kde bydlí Zlorád
SNĚM
-čaroděj Zlorád má ve svém hradě velký zlatý poklad, -velká čarodějka
který nakradl v průběhu života
oceňuje volbu
-čaroděj Zlorád zajme všechny havrany a nechá je
„pokladu“
zkamenět ve své zahradě vedle valounů zlata
-společný tanec
-čarodějky volí mezi záchranou havranů a získáním
a zpěv
zlatého pokladu –mohou ze zahrady odnést jen
jednu věc (hra Čaroděj)
REFLEXE
Výstupy:
-co to znamená „přátelské chování“
-společně pojmenované podpůrné věty přátelství
-vyjádření pocitu přátelství
-domluva, co si chceme udržet v našem chování ve školce
RELAXACE
-řízená relaxace v hnízdě
(nazpět doma v bezpečí)
-čtení příběhu knihy

4. den

3. den

2. den

1. den

PROGRAMOVÝ PLÁN
VYSVĚTLE
NÍ
PRŮBĚHU
DOHODA
PRAVIDEL

REFLEXE
-vyjádření
pocitů havranů
-vyjádření
pocitů
čarodějek
-ocenění
čarodějek a
havranů

Programový plán je barevný, aby byla zjevná různost programových prostředků.
To slouží pro lepší orientaci přípravného týmu učitelů. Scénář navazuje na
pedagogický záměr. Některé cíle naplňuje v herních situacích, některé
v navazujících reflexích.

DRAMATURGICKÉ PRINCIPY
Programový plán sestavujeme za pomoci dramaturgických principů, které
mohou a nemusejí být využity. Slouží jako nástroj pro vědomější práci na
scénáři a přinášejí provázanější skladbu programových prostředků. Využití
každého z nich závisí na délce projektu a věku dětí, které budou programem
procházet.
PŘESAH – plánovaný dopad v reálném životě i po skončení projektu, a to jak ve
třídní realitě tak v životech dětí individuálně. Může být např. ve formě
společného výtvarného díla na zahradě, společného vytvoření knihy pro mladší
kamarády, třídní dohody o úklidu hraček atp.
ČERVENÉ NITĚ – pomyslné linie, které propojují programy vázané na stejné
téma nebo směřující ke stejnému cíli. Volba vazby na téma / na cíl závisí na
týmu. Červené nitě symbolicky ukazují, které programy na sebe navazují. Pokud
např. v projektu řešíme dvě pedagogická témata, mohou se projektem vinout
dvě červené nitě a myšlenkově propojovat programy, které řeší stejné téma.
DRAMATURGICKÝ STŘIH – zařazení programu s opačným nábojem než
program předcházející. Slouží k vyvážení psychosomatické rovnováhy, k
odstřižení od hloubky prožitku, k navození kontrastních zážitků. Může to být
např. rychlá tancovačka vložená mezi hru, při které děti prožívaly silné emoce a
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mezi reflexi, která bude následovat. Nebo zařazení klidového výtvarného
programu po dynamické pohybové hře na zahradě.
GRADACE – řazení programů tak, aby nastávalo postupné zvyšování intenzity a
hloubky prožitku při programech, nebo aby děti postupně a hlouběji pronikaly
do pedagogického tématu.
VRCHOLY – klíčové aktivity programového plánu, které přinášejí dětem výrazné
zážitky a ke kterým směřují předcházející programy. V zážitkových programech
pro předškolní děti přemýšlíme o vrcholu znalostním (kde se nové informace
získané v projektu propojí s dosavadním poznatkovým světem dětí),
dovednostní (kde děti projeví úspěšné osvojení nově naučené dovednosti) a
postojový (kde děti budou nejvíce otevřeny prověření / uvědomění si svých
postojů k předloženému tématu).
ZLATÝ ŘEZ – termín převzatý z výtvarného umění. Jde o určité místo v nějakém
celku, které člověk přirozeně vnímá intenzivněji než zbytek celku. Toto místo
působí harmoničtěji a vyváženěji. V zážitkové pedagogice mluvíme zhruba o
přelomu druhé a třetí třetiny projektu jako o momentu, který má potenciál
zasáhnout účastníka více. U zážitkových projektů pro předškolní děti bude
záležet na tom, zda probíhá kontinuálně (např. každé dopoledne v jednom
týdnu nebo celý týden na školce v přírodě) nebo pravidelně s delšími časovými
odstupy (např. každý týden 1 dopoledne nebo každý měsíc 1 den). Při
kontinuálním průběhu je vhodné myslet na zlatý řez projektu a vědomě s ním
pracovat. U druhé varianty časování bude mít zlatý řez mnohem menší
potenciál.
RYTMUS projektu – různá dynamika programů vytváří specifický rytmus celku,
který je dobré plánovat s ohledem na fyziologické a psychické potřeby dětí.
Vědomě pracovat s rytmem / s dynamikou programového plánu se doporučuje
také s ohledem na chlapeckou část třídy. Ve školství pracují převážně ženy a
proto i pohled na potřeby předškolních dětí bude ženský. Nezapomínejme na
kluky, kteří mají jinou energii a potřebují mužské činnosti a programy.
PŘECHOD – převedení dětí z každodenní reality třídy do časoprostoru zážitkové
hry a po jejím skončení zase nazpět.
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KOUZLO POJMENOVÁNÍ - názvy programů mohou motivovat či jinak
přednastavit děti. Např. hra Velké divočiny aneb cesta do světa lotrovin a
blábolů může být krásný a úsměvný začátek programu.
SKUPINOVÁ DYNAMIKA - vývoj skupiny dětí a jejich reakcí na nabízený
program, na sebe navzájem, na učitele. Sledování vývoje skupiny je důležité pro
průběžnou reflexi dosahování cílů a pro případné úpravy programového plánu.
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UMK 5 - PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ
Tato kapitola nabízí pohled na přirozenost změn v plánovaném programu, na
to, jak s nimi situačně naložit a jaké klíčové otázky při průběhu zážitkového
projektu řešit. Pojednává také o otázce Jak být dobrým mentorem zážitkového
učení.
PRAKTICKÁ DRAMATURGIE
Při realizaci zážitkových programů vždy nastávají nečekané situace, které
mohou vychylovat dění při programu od původního plánu. Herní povaha
programu a tvořivost dětí to přirozeně přinášejí, stejně jako počasí či jiné
měnící se podmínky. Učitel pak na místě rozhoduje o tom, jak nečekané situace
zapracovat do hry, jak plánovaný program přizpůsobit, který programový prvek
raději vypustit nebo prohodit, atd. Důležité je mít stále na paměti pedagogický
cíl, kterého chceme s dětmi dosáhnout. Někdy se ukáže, že cíl je možné naplnit
i při úplném překopání programu a že nám nečekaná situace nabídne problém,
jehož řešení mimo hru i tak posílí naplnění původního pedagogického záměru.
Jindy je potřeba pedagogický cíl okamžitě přeformulovat tak, aby lépe
odpovídal reálné situaci ve třídě a aktuálním potřebám dětí. Takovéto změny
patří do umění praktické dramaturgie.
Při rozhodování o tom, zda a jak změnit probíhající program nebo jeho dílčí část
(pravidla, postup, princip, atp.), bereme ohled na tři věci:
• Aktuální stav a potřeby skupiny
• Pedagogické cíle
• Reálné možnosti (čas, lidé, prostor, materiál)
Dobrý programový plán je jako živý organismus, ve kterém je všechno
propojeno se vším. Provedeme-li změnu v programu, který trvá jeden a více
dní v kuse, rovnováha se vychýlí a může to způsobit celou řadu dalších
změn.
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Důležité otázky při změnách programového plánu jsou:
Čeho chci dosáhnout?
Podnětné podotázky:
Jaký dílčí cíl teď potřebuju naplnit?
Jaký výstup má dnes vzniknout?
Jaká změna má nastat ve skupině dětí?
Jaké jsou priority aktuálních potřeb dětí?
Kdybych byl dítětem, co bych teď potřeboval, aby se dělo?

Jak toho dosáhnu?
Podnětné podotázky:
Který programový prostředek je vhodný pro naplnění aktuální potřeby dětí?
Je lepší zařadit silný prožitek, relaxaci, pohyb nebo povídání?
Chci, aby si na to děti přišly samy, nebo jim to chci předat já?
Jak upravím hru, aby v ní děti na vlastní kůži zažily výhody kamarádství?
atp…
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Co by měl učitel v průběhu zážitkového projektu neustále sledovat:
• vývoj skupiny dětí
- vzájemné vztahy dětí
- úroveň komunikace ve skupině
- řešení konfliktů v rámci skupiny
- samostatnost jednotlivců v kolektivu
• reakce dětí na jednotlivé programy
- úroveň a potenciál motivace u dětí
- schopnost pochopení toho, co se učíme
- postoj k tématům
- postoj k nabízeným činnostem
• vyznění jednotlivých programů
- jak je dodržen plán aktivit
- výstupy z programu jsou v souladu s plánem
- skupinu se posouvá do požadovaného stavu
• reálnou provázanost červených nití
- návaznost jednotlivých programů a celků
- posunujeme se hlouběji do zvoleného tématu
- dodržení klíčového programu
• reálnou intenzitu plánovaných vrcholů kurzu
- naplnění vrcholného prožitku u dětí
- co si děti uvědomily
- co se děti naučily
• průběžné dosahování dílčích cílů kurzu
- postup k pedagogickým cílům v souladu s plánem
- postup plánovaných kroků rozvoje
• časový potenciál pro naplnění cílů kurzu
- časová linie naplnění pedagogických cílů
- v případě nedostatku času vhodné vyřazení/redukce cílů
• fyzický a psychický stav dětí a přípravného týmu
- mapovat síly a stav skupiny
- hlídat hranici komfortní zóny
- zajistit odpočinek a odvětrání
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PODPORA MENTORINGU
Pro dobrý přenos osvojené metodiky zážitkové pedagogiky kolegům na
pracovišti je důležité cítit se v zážitkovém učení komfortně a rozumět smyslu a
potenciálu, které toto učení nabízí. V takovém případě se učitel může stát
mentorem zážitkové pedagogiky pro své kolegy.
Mentoring je především o kolegiální podpoře či kolegiálním učení, které jsou
(nebo by měly být) běžnou součástí profesního života učitelů. Institut mentora
je však odlišný od jiných forem kolegiální pomoci tím, že udržuje vztah důvěry,
opory a péče kontinuálně, po poměrně dlouhé časové období, s cílem rozvíjet
a upevňovat trvalou schopnost (začínajícího) učitele zvládat v náležitých
standardech své úkoly ve škole a ve třídě.
Důležitou vlastností dobře nasměrovaného mentoringu je dobrovolnost. Již
z podstaty činnosti, která je postavena na vzájemné důvěře by tato činnost
měla být realizována s konkrétním úmyslem rozvoje druhé osoby.
Mentoring je v obecně úrovni plánovaný proces, který má svou strukturu. Staví
na zralosti osoby, které již prošla určitými situacemi, kde více, či méně uspěla,
dokázala však z tohoto procesu vytvořit uvědomělou zkušenost. Tu pak předává
kolegovi, žákovi, partnerovi za účelem řešení konkrétních problémů, či cíleného
rozvoje. Mentoring vyžaduje člověka, který je schopen své zkušenosti vhodnou
formou předávat dále.
Z tohoto plyne, že se jedná o interaktivní proces, kdy na jedné straně stojí
mentor a na druhé příjemce, který se rovněž dobrovolně činnost mentora
aktivně přijímá. Bez otevřeného přístupu příjemce by jakékoliv úsilí mentora
nefungovalo.
Mentor je v roli PRŮVODCE, který vede svého CESTOVATELE do bodu, k cíli,
který sám stanovil, případně se na něm dohodli.
Mentor v předškolním vzdělávání
Hlavním cílem mentoringu v předškolním vzdělávání je předání získaných
zkušeností prostřednictvím spolupráce přímo v pedagogickém procesu, díky
němuž pedagogové získají povědomí o přímém využití zážitkového učení při
výchově a vzdělávání dětí.
Tento proces zahrnuje tvorbu učebního plánu, přípravu na konkrétní programy,
uvedení aktivit, rozbor činnosti, společné vedení reflexe a zpětnou vazbu. Jde o
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to, aby mentor vedl v reálné praxi méně zkušeného pedagoga postupně po
jednotlivých krocích, až k osvojení vlastního pedagogického konceptu.
Základním předpokladem pro roli mentora zážitkové pedagogiky je vnitřní
motivace kolegů se zážitkovým učením vůbec zabývat. Bez ní by byla práce
mentora zbytečně plýtvaným časem a energií. Nejlepší cestou, jak ukázat
účinnost zážitkového učení, je úspěšná praxe. Metodický výstup, hra, které je
funkční především v práci s dětmi. Mentor uvádí program, který vytvořil na
principu zážitkové pedagogiky, děti na něj reagují, spolupracují, naplňují
pedagogické cíle. Jde o výstupy vytvářené ve dvou rovinách – na úrovni
pozitivních změn v klimatu třídy (sociální dovednosti, praktické dovednosti,
atp.) a ve formě hmatatelných výstupů (společné výtvarné dílo, pracovní
činnosti, atp.)
Ve chvíli, kdy jsou kolegové motivování, může učitel postupovat v předání
metodiky zážitkového učení v následujících krocích:
1) Přizve své kolegy k pozorování konkrétního zážitkového programu, který
s dětmi realizuje.
2) Diskutuje s kolegy dosažené přínosy tohoto programu pro děti.
3) Objasní kolegům pedagogický záměr svého zážitkového projektu a
připravený programový plán.
4) Přizve své kolegy k účasti na vedení zážitkového projektu.
5) Vede kolegy při přípravě dílčích částí projektu a při společné praktické
práci objasňuje metodiku zážitkové pedagogiky.
6) Deleguje na kolegy dílčí části projektu.
7) Konzultuje s kolegy jejich vlastní pedagogický plán zážitkového projektu.
8) Konzultuje s kolegy programový plán jejich projektu.
9) Pomáhá kolegům při dílčích částech jejich projektu, včetně podání zpětné
vazby.
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Model předpokladů dobrého mentora
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PŘÍLOHY
V této části skript jsou vloženy popisy her, které byly uváděny na metodických kurzech.
Jedná se o zážitkové hry využitelné v zážitkových projektech pro předškolní děti. Některé
z nich uváděli přímo účastníci v rámci nácviku specifických dovedností, jinými prošli se
zážitkem na vlastní kůži a pojmenovávali zkušenost z nich získanou.

AUTÍČKA
Cíl aktivity:

Děti získají zkušenost s tématem „důvěra“ a „citlivost“
Děti získají prožitek zodpovědnosti za druhého
Dětí získají prožitek důvěry vůči kamarádovi
Děti pochopí, že důvěra je křehká

Čas na přípravu:
5 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program:
30 min
Instruktorů na program: min. 2 (kvůli bezpečnosti)
Počet účastníků:
6 - 20
Prostředí:
bezpečná místnost nebo zahrada
Materiál:
10 šátků na oči, zvoneček
Průběh: Skupina se rozdělí do dvojic. Dvojice je možné průběžně střídat nebo
nechat pořád stejné, záleží na charakteristice dětské skupiny a na konkrétním
záměru učitele. Hru je možné různě variovat, důležité je, aby každé dítě zažilo
pocit důvěry vůči kamarádovi.
Chůze se slepcem / 10 min
Děti si ve dvojici vyzkouší správné vodění slepce. Jeden z dvojice má zavázané
oči a druhý ho vede. Slepce je vhodné držet jemně ale pevně za paži a jít vedle
něj. Děti mají chvilku (3 minuty), aby si vyzkoušeli roli slepého a průvodce.
Průvodci mají provést svého kamaráda se zavázanýma očima místností /
zahradou. Mohou vyzkoušet i různý styl pohybu – chůze, chůze pozadu, běh.
Když se znovu sejde celá skupina, povídají si o tom, jaké to bylo, jak cvičení
prožívali.
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Autíčka / 20 min
Zadání: Děti se rozdělí do dvojic tak, jak si nejvíce důvěřují. Jeden z dvojice
hraje autíčko (má zavázané oči, obě ruce má nataženy před sebe dlaněmi dolů).
Druhý hraje řidiče. Autíčko ovládá tak, že uchopí prsty autíčka a vede jej
prostorem. Autíčko může dělat zvuky startování a jízdy, řidič nemluví. Autíčko
může svými zvuky dávat najevo spokojenost s jízdou, např. pokud se mu pojede
bezpečně, může pravidelně vrčet, pokud se bude cítit nejistě, může mu
přeskakovat motor, atp. Řidiči jezdí s autem v nejbližším okolí po dobu 3 minut.
Dopředu jsou upozorněni, že musí autíčko vrátit nepoškozené, nenabourané,
neodřené… (bezpečnostní pravidla)
Po zadání těchto instrukcí se autíčka postaví do řady, zaváží si oči a nastaví
ruce. Jejich řidiči je nastartují a jedou. Varianta: Po zavázání očí autíček
dostávají řidiči tichý pokyn, aby se potichu prohodili s jinými řidiči. Vytvoří se
tak nové dvojice. Po uplynutí časového limitu na projížďku zaparkují řidiči auta
na svá místa, přičemž mají stále šátky na očích. Řidiči se opět prohodí, aby
autíčka nepoznala, že došlo k záměně řidičů.
Děti v roli autíčka popisují, jak se cítily. Pokud zvládnou, mohou popsat typ
svého řidiče (traktorista v mercedesu, máma v dědově autě, Shumacher
v trabantu, pohodový řidič, zbrklý, atp.) Poté popisují řidiči svá auta. V další fázi
autíčka hádají, kdo byl jejich řidič. Řidiči neodpovídají a nechávají autíčka
napjatá. Na pokyn pak dojdou ke svému automobilu. Nastává chvíle, kdy si
autíčka s řidičem sdělují své pojmy, povídají si, kudy a jak jeli. Tento prostor je
potřeba nechat, aby se dostatečně vypovídali. Následuje reflexe směrem
k pedagogickým cílům.
Po této reflexi se role vymění a ti co byli autíčka, se stávají řidiči a naopak.
Při druhé reflexi, která následuje po další jízdě, se můžeme navíc zeptat, co bylo
pro ně těžší, jestli vést nebo být vedeni.
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PAPEJŠI
Cíl aktivity:
choutkám

Děti se naučí jednoduché techniky pro odolání nežádoucím
Děti mají programovou zkušenost se ctností „silná vůle“
Děti pojmenují svého papejše a vymyslí, jak na něj

Čas na přípravu:
30 min
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program:
45 – 90 min (záleží na délce trasy)
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků:
6 - 36
Prostředí:
zahrada (les, hřiště)
Materiál:
papejši (uzlíky z látky), pytlík na papejše, kousky mrkve,
fáborky
Legenda: V okolí bylo viděno několik papejšů, které je nutné rychle pochytat,
než dojde k jejich případnému přemnožení. Papejš je malý tvor, který se usadí
dětem na ramínku a našeptává lumpárny a „svádí je z cesty“. S papejši se
ovšem dá účinně bojovat. Na výpravu za papejši je důležité vzít si s sebou
odvahu, příručku, podle které papejše poznáme a zničíme, a sběrný vak.
Volně na motivy knihy Viola Fischerová: Co vyprávěla dlouhá chvíle, kapitola:
Jak Kuba vyzrál na papejše.
Průběh:
Děti se pod vedením instruktora vydají po fáborkami vyznačené cestě lesem.
Tempo cesty se různí. Při přechodu nebezpečného území je nutné se plížit, při
podezření ze sledování běžet, schovávat se za stromy, být úplně potichu,
skákat, zmrznout…
Cesta vede kolem několika míst, kde se vyskytují papejši (místa jsou označena
jinou barvou fáborku). K místu se opatrně přiblíží malá skupina dětí
průzkumníků a zjistí, jakou barvu mají papejši na tomto území. Pomocí barvy a
příručky identifikujeme papejše, přečteme si jeho popis a přemýšlíme o
způsobu, kterým by se tento papejš mohl zničit (krátká básnička, pohybová
sekvence…). Příručka nám napoví, co opravdu funguje, ale můžeme vyzkoušet i
jiné návrhy. Skupina společně vykoná účinné kouzlo a papejše tím zmrazí. Děti
zneškodněné papejše vysbírají a uloží do sběrného vaku.
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Celá skupina obejde okruh, na kterém potká několik papejších hnízd, které
zlikviduje.
Na konci se děti zamyslí, s jakým papejšem právě ony nejčastěji bojují (může to
být třídní papejš nebo každého dítka osobnní). Vymýšlejí, jak na něj. Zkouší se
různá kouzla.
Sběrný vak s pochytanými papejši je pověšen na viditelné místo, protože:
„Papejš uložen do sběrného vaku se po přiměřeně dlouhé době promění
v mastnej flek.“ Později instruktor papejše vyndá a pytlík zespodu pomastí.
Metodické poznámky:
Na každém místě, kde se papejši vyskytují, by měl být dostatečný počet
papejšů, aby každé dítko mělo šanci najít a sebrat aspoň jednoho.
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VIRUS
Cíl aktivity:

Děti si vyzkouší spolupráci celé skupiny
Děti si vyzkouší postupné hledání řešení skupinového úkolu
Děti mají programovou zkušenost s tématem “společná

zodpovědnost“
Čas na přípravu:
5 min
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program:
30 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků:
8 - 20
Prostředí:
místnost
Materiál:
židle pro každé dítě, časomíra
Průběh: Jeden instruktor vede hru a případně měří čas, jeden hraje virus. Po
celé místnosti se rozmístí židle, na nich sedí děti. Jedna židle je navíc,
neobsazená dítětem. Děti jsou bílé krvinky, které se snaží zabránit viru
v napadení organismu. Virus napadá organismus tak, že se snaží zasednout
prázdnou židli (oslabené místo organismu). Virus jde ze svého místa (stranou u
stěny) směrem k prázdné židli a bílé krvinky se tuto židli snaží obsadit. Tím ale
uvolňují židle jiné, které mohou být okamžitě napadeny. Virus se pohybuje
s lehkým rychlostním omezením, aby nedocházelo ke srážkám s dětmi (např.
musí dávat chodidla před sebe tak, aby se při každém kroku dotkla pata špičky
druhé nohy). Krvinky se pohybují bez omezení, musí mít možnost být svižné a
organismus zachránit ☺
Při pohybu krvinek platí tato pravidla:
- Viru se nesmí bránit v pohybu prostorem.
- Židle se nesmí přemisťovat ani otáčet na místě.
- Pokud některá krvinka zvedne zadeček ze své židle (byť jen malinko),
nesmí si už na ni sednout a hledá jinou prázdnou židli.
Po úspěchu vira (usednutí na prázdnou židli) hru zastavíme a vedeme děti
k dohodě o tom, co udělat lépe, aby virus neměl šanci. Motivaci dětí ke zlepšení
spolupráce je možné podpořit výzvou k delšímu času, po který udrží organismus
zdravý.
Další kolo. Další povídání o zlepšení.
Počet kol závisí na záměru pedagoga. Obsahy dílčích povídání jsou také
variabilní.
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Metodické poznámky: První kola této hry se obvykle odehrávají na ploše
několika vteřin, než si děti uvědomí, co je při jejich spolupráci důležité.
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ČARODĚJ
Cíl aktivity: Děti překonají obavy při řešení obtížného úkolu
Děti mají příležitost svobodně se rozhodnout, zda pomohou
druhým nebo ne
Děti vyjádří, jak zvládaly překonávání obav
Děti se dohodnou, jak si mohou vzájemně pomoci při překonávání
obav
Děti pojmenují, kdo je to „hrdina“
Děti se dozví, že k hrdinství může člověk dospět postupně
Čas na přípravu:
15 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program:
60-75 min včetně reflexe
Instruktorů na program: 2
Prostředí:
větší místnost
Materiál:
papíry A4, provázek, nůžky, košík, lano (nebo jakákoli
jiná čára na zemi), velký šátek (kostýmní znak
čaroděje)
Průběh:
SVITKY – Každé dítě si nakreslí na bílý papír A4:
a)zvířátko, které má nejraději a pojmenuje ho jménem;
b)krásnou myšlenku / vzpomínku / přání;
c)své kamarády, které má rád;
d)svou vlastnost, které si váží;
nebo cokoli jiného pozitivního. Výběr varianty závisí na charakteristice dětské
skupiny.
Papír dítě zabalí do ruličky a instruktor ruličku převáže provázkem (je vhodné,
aby všechny svitky vypadaly co nejpodobněji). Vznikne svitek, který dítě uloží
do košíku.
PŘÍBĚH – Instruktor vypráví dětem příběh o čarodějovi, který žil ve zchátralém
hradě kdesi v lesích. Dovedl krást pro vlastní potěšení lidem z hlav krásné
myšlenky (přání, přátelství, vlastnosti, ze srdce kamarády, atp.). Sám krásné
věci tvořit neuměl, ale protože po nich toužil, kradl je jiným. Čas od času vyrazil
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do nějaké vesnice či městečka, nejlépe na trh, kde bylo hodně lidí. Nenápadně
se procházel mezi nimi, nahlížel jim zlým kouzlem do hlav, a když našel nějakou
milou, dobrou, krásnou myšlenku, stejným zlým kouzlem ji člověku z hlavy
vytáhl a schoval pod svůj kabát. Se svým lupem se pak vrátil na svůj hrad. To se
však časem proslechlo. Možná ho i někdo při krádežích zahlédl. Někteří
odvážlivci se domluvili a pro své ukradené myšlenky se do čarodějova hradu
vypravili.
Když se skupina statečných přiblížila večer k hradu, čaroděj už podle křiku ptáků
věděl, že někdo nezvaný přichází, a vyrazil na obhlídku. Tenhle čaroděj naštěstí
uměl jen dvě kouzla. Jedním uměl ukrást lidem krásné myšlenky z hlavy a tím
druhým dokázal proměnit lidi v kámen. Toho večera vyběhl čaroděj z hradu ven
a v tmě tmoucí pečlivě naslouchal tichu lesa. Stateční lidé ani nedutali, když
procházel kolem nich. Když ale nějaký neopatrný člověk způsobil křupnutí větve
pod nohama, když někdo neudržel třeba zakašlání nebo když se prozradil
v blízkosti čaroděje pohybem, ten jen ukázal prstem a zvolal: „Kámen!“ Takový
člověk zkameněl a nemohl se hnout z místa.
Vzít si své krásné myšlenky nazpět bylo těžké, ale společně to lidé dokázali.
Když některý z nich zkameněl, mohli jej dva jiní proměnit zpátky v člověka tak,
že jeden jej pohladil po hlavě a druhý mu současně položil ruku na srdce. Jedině
tak se z kamene stal zase člověk. Všechny myšlenky byly nakonec osvobozeny a
všichni lidé se vrátili do svých domovů.
ČARODĚJ - V košíku na jedné straně místnosti jsou svitky. Na druhé straně
místnosti jsou děti, kterým svitky patří. Stojí za čárou určující bezpečnou zónu,
kam čaroděj nemůže vstoupit. Úkolem každého je přinést z čarodějova hradu
právě jeden svitek. Děti podle vlastní rozvahy a svým tempem procházejí
územím čaroděje tam a zase nazpět. Koho čaroděj uslyší nebo uvidí v pohybu,
toho zkamení. Záchrana zkamenělých je dána příběhem. Čaroděj ovlivňuje
dynamiku hry tím, jak často a na jak dlouho se k postupujícím dětem staví tak,
aby je neviděl (aby spal apod.). Děti postupně získají svitky.
PŘEDÁVÁNÍ – Skupina stojí v kruhu, všichni společně rozbalí svitky a vzájemně
si je předávají s podáním ruky na znamení vzájemné přátelské pomoci.
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Metodické poznámky: Je třeba pečlivě ošetřit, aby v košíku nikdo nehledal
vlastní svitek, ale bral kterýkoliv. Rovněž je třeba zajistit, aby svitky nebyly
rozbaleny dříve než společně s ostatními.
Obsah svitků a formu jejich závěrečného předávání lze modifikovat podle
vyspělosti skupiny nebo širšího pedagogického plánu. Děti mohou například
před předáním tipovat, komu obrázek patří.
Vyprávění je třeba jasně oddělit od faktického vysvětlení herního prostoru a
několika závazných pravidel.
Velice se osvědčilo příběh dětem nečíst, ale živě vyprávět, tj. být s nimi
v blízkém kontaktu, kreslit jim prstem do koberce obvod hradu a směr postupu
vesničanů, ukazovat názorně v pohybu i zvucích, jak čaroděj kradl myšlenky, jak
někdo zkameněl, atd.
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LETADÝLKA (navazuje na aktivitu Autíčka)
Cíl aktivity: Děti posílí vzájemnou důvěru bezpečným jednáním v herní situaci
Děti procvičí citlivost vůči svým kamarádům
Děti individuálně vyjádří své pocity z fungování v obou rolích
Děti společně pojmenují, které projevy chování důvěru posilují a
které oslabují
Děti individuálně vyjádří, jak se v třídním kolektivu cítí (v běžném
běhu třídy)
Čas na přípravu:
2 min
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program:
60-75 min včetně reflexe
Instruktorů na program: 2
Prostředí:
větší místnost
Materiál:
šátky na zavázání očí, zvoneček
Průběh: Instruktor vysvětlí dětem, že hra Letadýlka navazuje na hru Autíčka,
kterou už spolu hráli. Vyzve děti, aby si zkusily vzpomenout, co je to „důvěra“ a
co je to „citlivost“. Společné opakování.
Pak instruktor vysvětlí průběh Letadýlek – stojíme všichni v kruhu a každý z nás
je letiště, které umí přijímat a odesílat letadla. Jsme letiště různých zemí světa
a budeme fungovat v noci, kdy pilot nevidí krajinu a orientuje se podle naší
navigace. Začneme si mezi sebou posílat jedno letadýlko, tzn. jeden z nás se
zavázanýma očima si stoupne na letiště (zády k někomu v kruhu), které jej vyšle
na letiště jiné země (k někomu jinému). Letadýlko letí samo – jde přes kruh
samo, volí si svou rychlost a charakteristiku chůze. Chvilku posíláme jedno
letadlo, pak postupně přidáváme další a další, podle toho, jak bezpečně letový
provoz uprostřed probíhá. Po čase se role letadýlek a letišť vymění, aby všichni
měli zkušenost v obou rolích.
Přidávání letadýlek a zastavování hry řídí instruktor.
Metodické poznámky: Hru lze různě variovat podle vyspělosti skupiny a podle
výstupů předchozí hry Autíčka. Je možné třeba začít posílat letadýlka ve dne,
kdy vidí, a vyzkoušet si tak letový provoz v lehčí variantě. Pak až přejít
k nevidomým / nočním letadýlkům.
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Můžeme hru několikrát přerušit a reflektovat její průběh, zjišťovat, co funguje a
jaké změny mají děti udělat, aby byl letový provoz bezpečnější. Nebo nechat
vyjádřit letadýlka, jaké mají pocity a co by jim pomohlo od ostatních pro větší
pocit důvěry.
Celou hru je možné ozvláštnit nějakou legendou – např. letadýlka převážejí
vzácný a křehký náklad po celém světě (lásku, zdraví, přátelství, kouzlo, atp.).
Hra tak může být rozdělena na etapy, které končí vždy tím, že už všechna letiště
přijala a vyslala aspoň jedno letadlo. Letiště tak kromě bezpečného ovládání
letadýlek mají přidružený úkol – všímat si, která země ještě neobdržela vzácný
náklad. Předěly mezi etapami je vhodný prostor pro průběžnou reflexi.
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STRAŠIDLÁCKÉ POZDRAVY
Cíl aktivity: Děti si vyzkoušejí škálu různých fyzických doteků
Děti si uvědomí, že doteky mají různou kvalitu
Děti vyjádří, které doteky jim byly příjemné a proč
Děti se dohodnou, které doteky chtějí využívat v běžném životě
třídy a jak
Čas na přípravu:
60 min
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program:
60-75 min včetně reflexe
Instruktorů na program: 2
Prostředí:
větší místnost
Materiál:
přehrávač hudby, vybraná hudba
Průběh: Děti se učí zdravit strašidýlka, která žijí v říši fantazie. Lektoři vždy
představí dané strašidýlko, ukáží jeho styl pohybu prostorem a jeho způsob
zdravení. Pustí cca na 2 min hudbu, která vymezuje čas, po který si děti trénují
předvedený pozdrav.
Metodické poznámky: Je dobré přemýšlet o řazení pozdravů, zda je chceme
stupňovat od neosobních k osobnějším, nebo střídat v míře intenzity doteků,
nebo střídat smutná a veselá strašidýlka, kterým začneme a kterým skončíme,
apod.
Strašidla lze zaměnit za jakákoli, taktéž pohyby a pozdravy.
• ŽBLUŇKALKA KOHOUTKOVÁ
Žije ve vodovodním potrubí; veškeré žbluňkání, kapání, rourácení a bublání je
její strašení. Pohybuje se vlnitým pohybem trubkami, když někoho potká,
zmenší se na velikost kapičky a pozdraví se tykadýlkem.
pohyb: vlnit se prostorem jako voda, při setkání schoulit do dřepu = kapička,
vystrčit ukazováček a dotknout se ukazováčku toho druhého
hudba: Petra Šanclová – Ze země vah / nebo Yellow Sisters – Singalana
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• STRAŠPYTLÍK PRACHOVÝ
Bydlí v opuštěných koutech, boudách, pokojích a půdách, kde je spousta
usazeného prachu. Je přátelský, ale bojácný, chodí tiše tmavými prostory, sem
tam trošku tančí.
pohyb: opatrný krok v podřepu, ruce předpažené, při setkání se vzít za ruce a
společně se protočit dokola
hudba: Zuzana Navarová – Vrabčák, čaroděj
• DIBLÍK CHECHTAVÝ
Toulá se po světě a nikde dlouho nevydrží. Sem tam zaskočí do nějaké
domácnosti trochu strašit, ale hned jde zase dál hledat nová dobrodružství.
Pohybuje se radostně a skotačivě. Seznamuje se moc rád.
pohyb: dovádivé poskoky prostorem, při setkání divoké třesení oběma rukama
a směje se
hudba: šum svistu - Aya arriba
• HEBOUŠEK HLADIVÝ
Poletuje vzduchem jako pírko, ulpívá na tvářích a pleších, které jemně hladí. Je
neustále spokojený a rozdává něhu všem, které potká.
pohyb: tichý a jemný pohyb prostorem, vlající ruce, při setkání velmi něžné
pohlazení
hudba: Yuki Kajiura - Love
• VZDYCHÁLEK HRADNÍ
Samotářské strašidlo ploužící se po opuštěných hradech, neustále nespokojené
a vzdychající. Šíří kolem sebe truchlivo.
pohyb: Chůze v předklonu se svěšenýma rukama, které se kymácejí ze strany na
stranu, při setkání smutný vzdychavý nádech, s výdechem se hlava opře o
rameno toho druhého a chvíli tam vzdychá.
hudba: Střihoruký Edward
• KOLOHNÁT PŘÁTELSKÝ
Kráčí velkým rozšafným krokem po světě a hledá, koho by přátelsky počastoval.
Rozhlíží se kolem sebe, občas se zastaví a dá si ruce v bok.
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pohyb: široký pevný krok, občas ruce v bok, při setkání se pevně rozkročí a
uštědří druhému přátelské poplácání po rameni, které doprovodí hlubokým
veselým: „Ho ho ho!“
hudba: Most přes řeku Kwai
• BLECHUL DRBAVÝ
Dovádivé strašidlo divoce se pohybující, sem tam něco shodí a rozbije, ale neví
o tom. Miluje vlasy všeho druhu a děsně rádo je cuchá, hlavně v noci, když
všichni spí.
pohyb: divě poskakovat; při setkání rozcuchat toho druhého
hudba: Mr. Scruff – Kalimba
• ROZPLYNŮLEK STĚNOVÝ
Nenápadné, ale všudypřítomné strašidlo, měnící odstíny barev vlastního těla,
takže je dobře maskované v jakémkoli prostoru. Zarputile na vše odpovídá:
„Nenenenene…“
pohyb: krok sun krok stranou těla (jakoby přitisknutý ke zdi), ruce upažené; při
setkání tělo strne, jen čela se blíží k sobě, pohledy do očí, při doteku čel
s výkřikem odskočí a sune se pryč
hudba: Šum Svistu – Nene
• PLÁCAL PĚSŤOVÝ
Trpaslík s vyvinutými pěstmi, trochu škodolibý, plíží se prostorem nebo číhá za
rohem a nečekaně útočí pěstí do různých částí těla. Neublíží, jen zastrašuje.
pohyb: drobné rychlé krůčky, nahrbené tělo, při setkání rozdá několik ran pěstí
do různých částí těla
hudba: Čankišou – Kustino oro
• OPÍRAČ KAMARÁDSKÝ
Má široká záda a velké srdce. Chodí po světě spokojeně s jemným
pohvizdováním, kouká do sluníčka a kolem sebe hledá kamarády, o které se
může opřít.
pohyb: pohodový krok, hvízdání, ruce v kapsách nebo složené za zády, při
setkání se opře svými zády o záda toho druhého a vychutnává si oporu
hudba: Kill Bill - The Flower Of Carnage
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