Lidé, kteří ročnímu projektu Školky přes hranice věnovali svůj čas, tvůrčí práci,
cesty, prostředky a svůj um, a kterým patří dík za:
Bára Danielová – stáže ve Finsku
Lukáš Šilc – finanční řešení a dohled
Anežka Dvořáková – za produkci a administraci projektu
Jana Haková + Karel Štefl – koncepci metodiky
Helena Macků – organizaci konference
Martina Holcová – ilustrace a lektorskou činnost
Aleš Jaroš – lektorskou činnost
Helena Šaldová – lektorskou činnost
Renata Trčková – lektorskou činnost
Daniel Svoboda – lektorskou činnost
Zuzana Kročáková – lektorskou činnost
Josef Regner – lektorskou činnost
Jakub Šneidr – lektorskou činnost
Petr Kubala – lektorskou činnost
Jan Krejčí – lektorskou činnost
Martin Novák a Martin Svoboda – za odvážné lanové překážky
Kamil Coufal – webové stránky, filmový počin
Jan Neuwirth – grafiku
Hynek Špinar – moderování konference
Zdenka Holubcová – poradenskou a podpůrnou sílu
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Projekt Školky přes hranice vznikl na vánoce v roce 2013. Potkala jsem své kamarádky na
obvyklém vánočním setkání a poslouchala jejich zkušenosti z místních školek, kam vodí své děti.
Některé z nich umístily své děti do státních MŠ, některé do Waldorfské školky a jiné do zařízení,
kde aplikují rodinný komunitní přístup Začít spolu. Někdo se chodí vzdělávat do lesa, někde vítají
rituálně jaro, podílejí se na společných jarmarcích, jiní zase proběhají den na zahradě. Musím říct,
že ta rozmanitost práce s dětmi mě přivedla k hledání společného prvku, který výchova dětí
v předškolním věku nese. Vzpomněla jsem si na svou krátkou pedagogickou praxi ve školce, kde
bylo hlavním cílem, aby si děti tiše hrály. Dopolední, odpolední program, volný pohyb a pravidelné
jídlo. Rodiče překročili práh třídy jen velice zřídka. Třída, kde bylo dvacet pět dětí a jedna paní
učitelka. Bylo velmi těžké takovou partu dětí udržet na jednom místě a dělat s nimi řízený program.
Šlo to vlastně jen u klavíru, kdy všechny děti zpívaly, nebo když všechny malovaly u stolečků
zadané téma. Ven se chodilo, jen když bylo hezky, protože obléci takové množství dětí, třeba
do deště, by zabralo celé dopoledne. Učitel vnímal třídu jako jednu ucelenou skupinu, kterou
je třeba ovládnout a především uhlídat.
Později mě zaujala kniha, kterou se svou kolegyní Janou Drtilovou, napsal neuropatolog František
Koukolík – Vzpoura deprivantů, ve které autoři popisují vliv rané citové vazby dítěte s matkou
a vliv sociálně-kulturních vztahů na vývoj mozku u dítěte do šesti let. Jakákoli změna v lidském
sociálním prostředí proměňuje činnost a stavbu nervových buněk mozku a jejich spoje. Ve zlém
nebo v dobrém. Kdo jsou tedy ti, kteří ovlivňují dítě v předškolním věku?
Rodiče a učitel.
Když jsem následně dělala mezi předškolními pedagogy průzkum aktuálních profesních potřeb,
vznikl z toho akcentovaný požadavek na další vzdělávání, speciálně v oblasti kurzů zaměřených
na tvorbu vzdělávacích programů a pedagogicko-psychologické školení zaměřené na práci se
specifickými dětmi.
Zážitková pedagogika je metoda, se kterou pracujeme a rozvíjíme ji v Prázdninové škole Lipnice
již notně dlouho na to, abychom věděli, jak pomáhá učitelům v jejich osobnostním vývoji a v rozvoji
kompetencí, které jsou důležité pro jejich pedagogickou činnost. Víme, že se učitelé chtějí nechat
inspirovat, jak hledají nová nová témata, zdroje, ze kterých by v pedagogické praxi uplatnili nápady
a proměnili je v programy. Máme za sebou řadu kurzů pro pedagogické kolektivy, kde byly tématy
spolupráce, projekty ve škole, osobnost pedagoga a jeho přístup k dětem.
Projekt Školky přes hranice svým konceptem reflektuje aktuální potřeby předškolních pedagogů.
Dává jim možnost zažít ochutnávku – zážitkový program připravený pro ně na míru jejich tématům
a potřebám. Dává jim příležitost objevit a promyslet svůj nápad – pedagogickou vizi. V metodických
kurzech pak získají učitelé krok po kroku nástroje, jak plán realizovat a také jak jej použít v kontextu
jiných nápadů a inspirací. Jak budovat záměr, vymyslet reálné cíle, vytvořit funkční hru, jaké jsou
formy a výhody práce s reflexí, jak vytvořit dramaturgii v dlouhodobém plánu školky. To vše zakončí
společným herním víkendem, kde si v bezpečí skupiny své vytvořené programy vyzkouší. A ono
to funguje! Co může být však reálnější, než svůj nápad konfrontovat s kolegy a školní realitou ve
státě, který se pyšní nejvyspělejším vzdělávacím systémem v Evropě? Individuálně pojaté stáže
ve Finsku, kde strávil každý účastník týden, měly pro mnoho učitelů dobrodružný charakter.
Učitelé však dostali příležitost zažít novou zkušenost, inspirovat se, překonat obavy a posunout
vnitřní hranice svého odhodlaní realizovat to, čeho se obávají. Že svou vizi lze realizovat.
A to je to, co všem učitelům, kteří projektem Školky přes hranice prošli, přeji.
Kristýna Anna Skutková
Autorka projektu
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„Myslím si o sobě, že jsem spíše introvert a tak je pro mě až k neuvěření, že
ve mně naše žlutá skupina probudila extroverta. Rozhodla jsem se nepřemýšlet
o věcech, které mi kurz vzal, ale jen na to, co mi dal. Mít ráda sama sebe
a věřit ve svoje schopnosti, nebát se vyslovit svůj názor, přijmout nečekanou
pochvalu, neztratit sama sebe a navázat nová přátelství.“
Tereza Liptáková

Výstupy pro mou práci v MŠ? Chci změnu v těchto oblastech:
• povolit více pedagogů na počet dětí
• uzpůsobit prostory pro využití ke hře
• zlepšení pobytu venku
• koutky a hravé prostředí
Chci se zaměřit na ctnosti, dát si vyšší cíle a ty plnit!
Zuzka Richterová
„Chtěla jsem poznat, jak se dají prožitkové aktivity aplikovat na předškolní
věk. Stanovení cílů je jedním ze základních kamenů teorie, kterou do nás
„nalejvají“ naši skvělí lektoři. Mají to s námi těžké. Jsme jako děti – hrajeme si,
reptáme, rušíme a protestujeme. Oni jsou však profíci. Pro mě nudnou teorii
doplňují a oživují praktickými cvičeními, hrami a aktivitami, které v nás odhalují
naše světlé i stinné stránky. Krok za krokem nás vedou od cílů, motivací
a reflexí až k vlastní tvorbě prožitkového programu. Přichází krize. Teď už
nejsme jen pasivní přijímače, ale musíme zapnout své vzdálenější mozkové
buňky a hlavně přinést svůj díl zodpovědnosti a vůle.“
Zuzana Slezáková
„Bohužel asi s počtem dětí a vyučujících v českých školkách nic nenadělám,
ale mohla bych se pokusit změnit alespoň věci, které změnit lze. V mém případě
je to snaha dát dětem větší volnost při pobytu venku. Zkusím apelovat na
rodiče, zda-li by dětem nepořídili na sychravé počasí gumové oblečky, které
se dají sehnat i u nás ať už v normálních obchodech nebo second handech.
Díky nim můžeme dát dětem větší svobodu venku a o to více pak od nich
můžeme požadovat dodržování kázně uvnitř. Trochu mi to připadá jako slova
prvního člověka na Měsíci „Je to malý krůček pro člověka, ale velký krok pro
lidstvo.“ Tím, že změníme něco k lepšímu v mateřské školce, změníme
k lepšímu celou generaci a to i díky Prázdninové škole Lipnice.“
Zuzka Zembalová
„Největším přínosem projektu Školky přes hranice pro nás byl rozdílný přístup
k výchově a vzdělávání, který vycházel nejen z různých vzdělávacích alternativ
u nás i ve světě, ale hlavně v rozdílnosti osobností pedagogů a jejich přístupu
ke vzdělávání. Obohacujícím procesem bylo společné sdílení vědomostí
a osobních názorů a prostor pro zpětnou vazbu, která přinesla mnoho
odlišných pohledů, díky nimž si člověk uvědomil, jak je důležitý prostor pro
naslouchání a toleranci názoru jiných. V miniškolce se snažíme u dětí aplikovat
proces uvědomování a následné pojmenování jejich potřeb a provázet je při
hledání vlastního řešení. Programy vytvářené díky zážitkové pedagogice mají
nejen zábavný průběh, ale i jasnou strukturu směřující k předem danému cíli.
Nově získané vědomosti jsou propojeny s emočními zážitky a díky zpětné
vazbě, nejčastěji pomocí výtvarné činnosti, můžeme s dětmi reflektovat nově
získané informace a díky materiálům, které si děti s sebou odnáší, mohou
pokračovat v tomto procesu i doma.“
Martina Hockejová Štejfová a Kateřina Hornová
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PODPORA MENTORINGU
Cíle kurzu Podpora mentoringu
- na základě společného prožitku si účastníci pojmenují úskalí a opatření skupinové práce
- společně vytvoří seznam sloves uvědomělého přístupu mentorů
- mají zkušenost s rozvojem ctností skrze různé typy zážitkových programů
- seznámí se s mentorskými otázkami jako nástrojem kolegiální podpory a vyzkouší si jejich použití
- formulují si svou pedagogickou vizi
Úvodním kurzem, kterým si učitelé prošli, byl třídenní intenzivní kurz, Podpora mentoringu. Hned
se nabízí otázka, jak takovou činnost můžeme podpořit. Za hlavní tematickou linií tohoto kurzu jsme
zvolili oblast Průvodci a cestovatelé, kteří společně cestují světem ctností a výchovy. Účastníci si
sami definovali vlastnosti průvodců s cílem projít od cestovatelů kurzem až k průvodci – mentorovi,
který přenáší nabyté vědomosti a dovednosti. V tomto případě kolegům z vlastní školky. Originální
zážitkový program, který byl plný her, inspirace a výzev, vedl ke konkrétnímu cíli – k rozvoji silných
stránek účastníků, posílení kreativity a schopnosti vytvořit vizi – plán pro vlastní záměr (program).
Naším záměrem bylo, aby si každý účastník během tohoto kurzu stanovil osobní zakázku, resp.
téma, které ho nejvíc zajímá v oblasti osobnostního rozvoje a pracoval s ní dále
v návazném metodickém kurzu.
Vybrané pedagogické vize učitelů v MŠ:
PODPORA ÚCTY K LESU / ZÍSKAT KLADNÝ VZTAH KE KNIZE / PODPORA HYGIENICKÝCH
NÁVYKŮ / ROZVOJ VZTAHU K PŘÍRODĚ / ODVAHA – POSÍLENÍ SEBEDŮVĚRY / ZDRAVÉ
EMOCE A JEJICH PROJEV / PODPORA KAMARÁDSTVÍ / SPOLUPRÁCE DĚTÍ / SOUNÁLEŽITOST SKUPINY / ZDRAVÉ STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ / ROZVOJ CTNOSTÍ / SPOLEČNÁ
PRAVIDLA A JEJICH RESPEKTOVÁNÍ		
KURZEM PODPORA MENTORINGU PROŠLO CELKEM 69 ÚČASTNÍKŮ, KTEŘÍ POTOM
DÁLE PRACOVALI SE SVÝMI VIZEMI V METODICKÝCH KURZECH.
Co tento kurz přinesl konkrétním učitelům?
„Při prvním našem setkání jsem měla pocit, jako bychom se už znali. Celková
atmosféra na mě dýchla harmonií, klidem a pohodou. Tento kurz byl převážně
založen na emocích – učení se prožitkem. Zde byl hlavně kladen důraz na
akci, zážitek a prožitek. Každá z nás měla příležitost poznat svoje slabé, ale
i silné stránky. Kurz mi dal to, že se dokážu alespoň trochu otevřít a mluvit
o svých emocích – pocitech. Tento víkend se nesl v duchu her, do kterých
jsme se s velkým elánem a nadšením všichni zapojili. Líbilo se mi, že vše bylo
pestré a vyvážené, a každá z nás si odvezla plno zážitků, inspirací a poznatků
pro svoji další práci.“
Ivona Dvořáčková
„Je pro mě neuvěřitelné, kolik velkých změn v osobním i profesním životě
se událo od prvního setkání na Doubravce. Ujasnila jsem si cestu, kterou
se chci s dětmi ubírat. Těším se na práci a projekty, které připravím ve své
školce Jelínek a věřím, že mi vše nabyté dá lehkost a rychlost uskutečnit, co
jsem se naučila a pochopila. Budu inspirací a oporou pro náš pracovní tým
a děti nechám naskočit a vzneseme se spolu do nekonečných výšek a dálek
fantazie, her a zážitků. Jsem přesvědčena, že právě vnitřní síla, klid, harmonie
a vyrovnanost je pro pedagoga to nejdůležitější a zásadní.“
Lenka Široká
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UČITELSKÉ METODICKÉ KURZY
V Učitelských metodických kurzech jsme si dali za cíl vzdělávat mentory předškolních zařízení
a naučit je využívat nástroje zážitkové pedagogiky tak, aby uměli vytvořit program na jakékoliv
téma. Připravit je individuálně pro pedagogickou činnost v oblasti konstruktivistického pojetí výuky
a pomoci jim vytvořit a úspěšně uplatnit vlastní vizi.
V pěti dvoudenních seminářích se účastníci orientovali na lektorské a mentorské kompetence
v oblasti zážitkové pedagogiky, která je jednou z efektivních aktivizujících forem vzdělávání.
Metodické kurzy nabídly pedagogickým pracovníkům komplexní metodiku učení zážitkem na
úrovni teorie, dovedností i praktické tvorby. Kurzy na sebe obsahově navazovaly a každý z nich
zpracoval dílčí část metodiky konstruktivistického učení zážitkem.
UMK I. – KONSTRUKTIVISTICKÉ UČENÍ ZÁŽITKEM
Cíle pro účastníky:
Seznámí se s konceptem konstruktivistického učení a zážitkovým učením jako jednou z jeho forem
Naučí se řešit základní formát zážitkového programu a připraví si ve skupinách základní formát
tréninkového programu / projektu
Na základě své pedagogické vize formulují záměr svého zážitkového programu/projektu
Pojmenují a graficky ztvární výsledný stav po změně, kterou by měl jejich program dětem ve školce
přinést
Zažijí situaci neporozumění kvůli různosti (v zážitkovém programu) a formulují zkušenost, co v takové
situaci dělat
UMK II. – AKTIVIZUJÍCÍ ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY
Cíle pro účastníky:
Orientují se v typech prožitkových her pro děti
Připraví a uvedou hru s daným pedagogickým cílem
Rozumí jednotlivým herním složkám, chápou život hry
Vnímají hru jako prostředek k dosažení pedagogických cílů
Vymyslí hru pro svůj projekt
UMK III. – REFLEXE A FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
Cíle pro účastníky:
Mají zkušenost s vedením reflexe prožitkového programu
Získají přehled technik reflexe
Rozlišují dvojí obsah reflexe
Naučí se používat zpětnou vazbu jako nástroj formativního hodnocení
Mají náhled na důležitost reflexe, aneb hra není vše
UMK IV. – PEDAGOGICKÁ KONCEPCE KONSTRUKTIVISTICKÉHO UČENÍ
Cíle pro účastníky:
Rozlišují funkci tématu a cíle
Rozumí rozdílu mezi pedagogickým a herním tématem a cílem
Vytvoří pedagogickou koncepci pro svou MŠ

„Nesmírně si cením toho, že společná profese a pestrost účastnic z celé
České republiky umožnila nejen sdílení prožitků, získávání nových informací
v rámci projektu, ale i předávání zkušeností, které se osvědčily ostatním
v jejich pedagogické praxi. Pokračování a absolvování jednotlivých učitelských
metodických kurzů v Brně bylo velkým přínosem. Od samotného zamyšlení
se nad svou prací, nad tím, jak ji dělat lépe až po opomínanou reflexi. Zvláště
ta pro mě byla něčím novým, něčím, na co jsem v práci nekladla příliš velký
důraz, potřebou předat tuto informaci i svým kolegyním na pracovišti.“
Dana Dvořáková
„Nejvíce mě zaujalo téma reflexe, kterou jsem do této doby používala spíše
výjimečně a nepromyšleně. Dozvěděla jsem se, jak funguje reflexe u předškolních dětí, jak ji zpracovávat a jaké formy a techniky je možné používat.
Nyní se snažím ve své třídě každý den reflexi zařazovat, a to po ukončení
nějaké naplánované činnosti. U dětí jsem zaznamenala velký posun – více si
všímají, co se děje kolem nich, většina dovede bez ostychu sdílet své myšlenky,
nápady a pocity. Já jsem se naučila z reflexí vyvozovat závěry pro příště. Jsem
ráda, že mnoho poznatků z metodických kurzů mohu uplatnit
ve své praxi.“
Eva Tenorová
„Učitelské metodické kurzy, které nám postupně poskytovaly informace
o metodě učení se prožitkem, se zabývaly jednotlivými složkami zážitkové
pedagogiky. Jejich teoretický základ bylo vždy možné aplikovat do praxe
v podobě hry pro další účastnice kurzu. Mohly jsme si tak metodu osvojovat
a zároveň čerpat inspiraci na denní programy ve vlastních školkách. Pro mě
osobně jsou veškeré poznatky získané na Učitelských metodických kurzech
velmi cenné a přínosné zejména z důvodu mé krátké působnosti v oblasti
předškolního vzdělávání. Výhodu zážitkové pedagogiky spatřuji v její aplikovatelnosti na různé věkové skupiny.“
Míša Dryjová
„Další částí mé cesty za poznáním byla účast na Učitelských metodických
kurzech. Tady jsem měla tu čest být součástí týmu, který se vrhl do dalšího
poznávání. To se týkalo učení zážitkem, prožitkových programů reflexe
a formativního hodnocení a pedagogické koncepce konstruktivistického
učení. Vědomosti z těchto kurzů byly pro mě velice obohacující, postupně
do sebe vše zapadalo a mě ještě více docházelo vše, co souvisí s metodikou
zážitkové pedagogiky. Velmi mě obohatila část, která byla věnována reflexi
a formativnímu hodnocení. Nejen že jsem si více uvědomila její důležitost,
ale rozšířila jsem si techniky, které lze při reflexi použít. Zároveň jsem se ve
své praxi na základě nabytých poznatků zaměřila na hodnocení s důrazem
na zpětnou vazbu.“
Martina Rejmanová

UMK V. – PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ
Cíle pro účastníky:
Mají zkušenost s uvedením a reflexí hry
Získají přehledný model mentorských dovedností
Dozví se podstatné o cestě do Finska
Uzavřou si vzdělávací část kurzu
CELKEM SI SVOU PEDAGOGIKCOU VIZI V UMK REALIZOVALO 67 UČITELŮ
PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ.
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AKTIVNI STÁŽ VE FINSKU
Zahraniční stáže se uskutečnily v roce 2015 a to ve čtyřech skupinách – první proběhla v lednu,
druhá v březnu a dvě v květnu. Celkové trvání stáže bylo 8 dnů, vždy od soboty do neděle.
Jako cílovou destinaci jsme pro naše stáže zvolili Finsko, které v průzkumech OECD PISA
dosahuje vysokých výsledků ve všech hodnocených oblastech, a finský vzdělávací systém je tak
dlouhodobě považován za jeden z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě. Stáže proběhly
v třetím největším finském městě Tampere, kde přechodně žije manažerka stáží.
V průběhu jednotlivých stáží jsme usilovaly o naplnění stanovených cílů aktivity: Propojit cílovou
skupinu se zahraničními kolegy, s jejich metodickými postupy s aktivitami, které finští kolegové
s dětmi realizují.
Zorientovat se a porozumět principům finského předškolního zařízení v Tampere.
Inspirovat (se) k hledání nových výukových metod a přístupů.
Ukázat hru jako pedagogický nástroj využitelný k všestrannému rozvoji osobnosti.
Podpořit neformální mezinárodní vztahy pedagogů předškolních zařízení.

Vždy na konci týdne, v pátek večer, jsme pro každou skupinu zorganizovali zpětnovazební
workshop spojený s večeří a závěrečnou společnou hrou, kam jsme pozvali finské ředitele,
pedagogy a asistenty z předškolního zařízení. Ti nám při společné diskusi pomáhali dotvářet
obraz finského předškolního školství a poskytovali zpětnou vazbu na projekt i účastníkům. K živé
diskusi sloužily jako podklad témata z reflexí za celý týden – First Impression, (F)Inspiromat,
My program with children, New things in the bag.
ZPĚTNOVAZEBNÍ WORKSHOP S FINSKÝMI MENTORY
Obecná struktura:
Představení projektu
Finský vzdělávací systém
Zřizovatel školek v Tampere
Zaměření zapojených školek
Vzdělávací systém pedagogů

Na počátku byla mapa! Mapa a pár zakroužkovaných školek v centru Tampere (celkem jich je
v Tampere 82)! Ve městě Tampere se nám podařilo navázat spolupráci s Päivähoitotoimisto
(Oddělení pro předškolní péči), úřadem zodpovědným za státem organizovanou předškolní péči
a vzdělávání, který nám dal svolení k realizaci projektu ve městě a zároveň přislíbil pomoc v oslovení
a zapojení dalších předškolních zařízení zřízených městem Tampere. Díky tomu se první čtyři předvánoční vlaštovky nakonec rozrostly do hejna stálých partnerů školek, které se rozlétly i za hranice
centra města, což samo o sobě účastnicím přinášelo dobrodružství.
Zapojené školky byly různorodé jak velikostí, tak zaměřením. To vytvořilo dobrou živnou půdu
pro vzájemné sdílení a diskuse účastníků. Celkový mix našich partnerských školek tvořilo šest
školek zřizovaných městem: Jussinkylän päiväkoti (školka s Montessori programem), Lamminpään
päiväkoti, Lapinniemen päiväkoti, Maijalanpuiston päiväkoti (školka, kterou kromě finských dětí
navštěvují i děti imigrantů z 32 různých zemí světa), Sammon päiväkoti, Tasanteen päiväkoti
(školka, kde hra dětí je na prvním místě), 2 školky soukromé English International Playschool
a International Early Education Center – školky zaměřené na výuku anglického jazyka a zároveň
školky pracující s programem ctností (Virtues Project) a také školka Kotipehkun päiväkoti původně
založená jako školka komunitní.
Pracovní týden jsme vždy zahajovali společnou návštěvou soukromé školky International Early
Education Center, kde jsme mohli pozorovat práci s programem Virtues Project v praxi. Program
na rozvoj ctností u dítěte a jeho aplikace do praxe u účastnic vzbuzovala rozporuplné a často
i protichůdné reakce – debaty o něm se pak většinou nesly celým týdnem. Naše přímé pozorování
ve vyučování ještě doplnily majitelka a propagátorka programu Virtues Project Shawn Rizzo
a ředitelka školky Liliana Valencia dvouhodinovým workshopem o projektu a strategiích,
které jsou v něm pro komunikaci s dítětem využívány.
Po společném pondělním dopoledni v IEEC se všechny účastnice rozjely do individuálně přidělených
mateřských školek, kde strávily zbytek pracovního týdne. Stáž byla nastavená tak, aby účastnice
nebyly jen pasivními pozorovateli, ale aby se snažily do dění ve školce zapojit aktivně. Míra aktivního
zapojení účastnic do provozu školky se pak odvíjela od typu školky a klimatu v ní, aktuálního
programu ve školce, také od osobnosti přiděleného mentora ve školce, a v neposlední řadě
osobností našich účastnic, jejich jazykové vybavenosti, odvahy a otevřenosti. Tato byla ze strany
českých lektorů podpořena každodenním programem. Každodenní zážitky a inspiraci jsme sdíleli
při večerních reflexích.
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Diskutovaná témata:
Pedagogičtí pracovníci ve Finsku
Zřejmým rozdílem mezi českým a finským předškolním vzděláváním je počet pedagogických
pracovníků v jedné třídě. Ve třídě zpravidla pracuje jeden učitel a v závislosti na věku dítěte
i několik asistentů*. Finské zákony stanovují poměr počtu pedagogických pracovníků na počet
dětí dle následujícího klíče: u dětí ve věku 1 – 3 roky je tento poměr 1:4, u dětí ve věku 3 – 6 let
je to 1: 7 a u předškoláků ve věku 6 – 7 let je to 1:13.
Učitel je zodpovědný za tvorbu a plnění vzdělávacího obsahu výuky, asistenti za péči o dítě.
Spolupracují na plánování činností a komunikaci s rodinou, pracují jako tým.
* slovo asistent používám vzhledem k tomu, jak bychom tuto pozici nejspíše nazvali v češtině,
Finům ale náš překlad pozice lähihoitaja do angličtiny jako assistant nezněl dobře, používají
překlad (practical nurse), v češtině by tedy možná šel použít ještě překlad vychovatel (ka).
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Kurikulární reforma ve Finsku:
Dokumenty pro finské předškolní vzdělávání jsou stejně jako v České republice tvořeny na státní
a školní úrovni. Co se ale liší, je to, že ve Finsku jsou navíc všechny školky povinné vytvořit
i roční individuální plán pro každé dítě. A protože je ve finském systému dáván obrovský důraz na
spolupráci s rodiči, kteří jsou neopominutelným článkem v trojúhelníku dítě – rodiče – pedagogičtí
pracovníci MŠ, školka tvoří tento dokument společně s rodiči i dítětem.
Pro práci na individuálním plánu se využívá následujícího systému, který nám na našem
workshopu vysvětlila Anne Rannikko-Mattila ze školky Lamminpään:
1) Město zašle rodičům dopis, do které ze školek bylo jejich dítě umístěno dle lokality, ve které
bydlí. To ale neznamená, že by si rodiče nemohli vybrat školku i sami dle svých preferencí. Rodiče
pak zavolají do školky a potvrdí, zda k nim své dítě zapíší.
2) Rodiče a jejich dítě se pak začátkem srpna setkají ve školce společně s jedním z pedagogických
pracovníků školky. Schůzka trvá asi 30 minut a diskutuje se o následujících tématech:
- Dítě je ve školce členem skupiny jak při hře, tak pohybu, pozorování i učení se
- Povězte nám o svém dítěti: Jaké je? Co má rádo? Co ne? V čem je vaše dítě šikovné? Jaké jsou
jeho silné stránky? Kdo jsou pro něj důležití lidé?
- Chtěli byste se zeptat nebo nám říci něco o tom, jak vaše dítě jí, spí, jak se obléká, jak je na tom
s venkovními činnostmi a zdravím?
- Jste spokojení se školkou? S čím jste u nás spokojení? Máte něco s čím spokojení nejste?
- Máte nějaké otázky nebo přání týkající se spolupráce mezi školkou a vámi?
3) Později v srpnu pak ve školce na rodiče s jejich dítětem čeká další osobní schůzka, tentokrát
s vedením školky. Během schůzky si všichni společně projdou školku a dítě si tak může prohlédnout
všechny prostory včetně třídy, do které bude docházet. Je-li dítě starší (5 let), je také zapojeno do
rozhovoru a odpovídá na otázky typu, co má a nemá rádo a co by rádo ve školce dělalo. Během
této schůzky také vznikne dohoda, v které rodiče určí, zda bude dítě do školky docházet každý
den a nebo jen 10 či 15 dní za měsíc.
4) V další fázi, kdy už dítě dochází do školky, ho ve třídě pedagogičtí pracovníci měsíc až dva
pozorují a zaznamenávají si poznámky, s kým si dítě hraje, jak si hraje, jakým způsobem se učí
a objevuje, jak je na tom s pohybem či umělecky zaměřenými činnostmi, samoobsluhou, jazykovými,
komunikačními a emočními dovednostmi.
5) Po zmíněném období se rodiče znovu setkají s jedním z pedagogických pracovníků na asi
30 minutové schůzce, na které společně diskutují výsledky pozorování (např. Tuomo má jen pár
kamarádů, je aktivní, baví ho zpívat, rád si hraje s dinosaury, mluví plynule finsky), pak rodiče přidají,
jak se dítě chová doma, a společně pro dítě stanoví 2 – 3 rozvojové cíle (např. Tuomo se dokáže
koncentrovat alespoň 5 minut, získá více přátel, …).
Má-li dítě nějaké speciální vzdělávací potřeby, převezme si komunikaci s rodiči speciální pedagog,
který do školky dochází jedenkrát týdně a s dětmi pracuje.
6) Dále se stanoví cíle pro celou skupinu v oblastech hra, pohyb, učení se, objevování a umělecké
činnosti.
7) V květnu opět přichází rodiče na schůzku do školky a společně s jedním z pedagogických
pracovníků zhodnotí dosažení stanovených cílů. Vyplněný formulář se pak použije v následujícím
školním roce.
CELKEM SI INDIVIDUÁLNÍM PROGRAMEM STÁŽE PROŠLO 64 UČITELŮ
PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ.
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„Velmi na Finsku oceňuji promyšlený a funkční systém spolupráce s rodiči,
který je založený na společných schůzkách (učitel + rodič + dítě), kdy
výsledkem je vytvoření individuálního plánu pro každé dítě, které do mateřské
školy přijde. Rodiče a učitelé se baví o dítěti, jeho potřebách, jaký je typ
osobnosti, co umí a neumí, s čím si hraje, co rádo dělá, o co má zájem apod.
Společně stanoví pedagogické cíle pro jeho další rozvoj, a to dle aktuálního
vývoje a specifických potřeb dítěte. Samozřejmostí je na konci školního roku
zhodnocení cílů i s rodiči. Dokážu si představit tento model i v našich mateřských
školách, avšak za předpokladu snížení počtu dětí na jednu učitelku. Téměř
celodenní přítomnost čtyř dospělých v každé třídě Finům závidím. Stejně tak
i hodinové týmové schůzky v dopoledním čase. Všechny činnosti ve školkách
na sebe plynule navazovaly a vzájemně se prolínaly, děti i zaměstnanci
vypadali klidně a spokojeně.“
Eva Tenorová
„Dopřejme dětem možnost chybovat! Když dvouletému dítěti ve finské
mateřské škole nešly obout boty a můj instinkt té krásné holčičce pomoci
byl ze strany asistentky pobíhající mezi dětmi položením ruky na mé rameno
a mrknutím oka odepřen. Po týdnu v zařízení jsem asi začala na věci pohlížet
malinko jinak a na konci období, když jsem měla možnost navštívit místní
základní školu. Nestačila jsem zírat. „Aha efekt“ byl najednou přesně na
místě, kde měl být. Děti nepotřebují certifikát na to, aby si samy otevřely
jogurt, ale podporu, aby si věřily, že to dokáží samy.“
Hana Plachá
„Stáž ve Finsku byla přínosným a v mnoha směrech zajímavým završením
celého půl roku. Přesvědčila mě o tom, že mnoho věcí děláme dobře a je dobré
v nich pokračovat. Pohled zvenčí však ukázal i to, v čem mají české mateřské
školy rezervy a na čem je dobré zapracovat. Tak pojďme do toho!„
Katka Rathausová

„Celý projekt byl famózně zakončen stáží ve finském Tampere. Úžasná zkušenost, která se jen tak nenaskytne. Nahlédnutí pod pokličku finského předškolního vzdělávání mi přineslo mnoho inspirací, námětů, ale i potvrzení toho,
že naše české vzdělávání má dobré a pevné základy. Díky této zkušenosti
mohu svoji práci obohatit o nové prvky či náměty, které jsem ve školkách
viděla a „po našem“ je přenést do českého prostředí tak, aby to vyhovovalo
našim dětem i naší práci. Příkladem toho může být i program ctností, který
má bezesporu hlubokou myšlenku a významnou hodnotu pro výchovu dětí,
ale jeho uchopení v našich podmínkách vidím v jiných metodách, než v jaké
formě jsem je měla možnost vidět ve finské školce. Zde se nabízí významný
moment propojení teorie se zážitkovou pedagogikou. Není nic přirozenějšího,
než když ctnosti mohou děti prožívat na vlastní kůži a na reálných či modelových
příkladech si mohou jejich smysl snáze uvědomovat a lépe je chápat. A věřte,
že i česká učitelka dokáže být velmi kreativní.“
Lenka Daňková
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„U nás je jedna učitelka na 25 dětí dopoledne a druhá na odpoledne. Ve
Finsku jsou po celou dobu 4, 1 učitelka a 3 asistentky. Krásně spolu kooperují, děti je vnímají, působí to velmi domáckým dojmem. Samozřejmě, mají
rozdělené věkové kategorie dětí – oddělení 1 – 3 leté děti, oddělení 3 – 6
leté děti a děti předškolní 6 – 7 let, kde je nastolen trošičku jiný režim. Avšak
i tady se odpoutávají od klasicky učících se metod a nastavují hrací aktivity,
tudíž – zážitková pedagogika se i ve finském školství dostává do popředí!
Velký paradox pro nás představovalo dění při venkovních aktivitách. Tam děti
mohou vše a to doslova! Lézt na stromy, válet se po zemi, cákat se v kalužích
ba dokonce si i v kalužích hrát. Ptali jsme se, co na to finští rodiče? Naší
otázce nerozuměli. Odpovídali: „Proč by to děti dělat neměly, vždyť to milují“
Na to není odpověď. A mají pravdu.“
Lída Hamáková
„První pracovní den po stáži ve Finsku byl pro mne šok. Když jsem vešla do
naší šatny a nastoupilo přede mě 25 pětiletých dětí, že chtějí zapnout bundičku, či obout botičku...Uvědomila jsem si, jak máme děti nesamostatné. Hned
první týden jsem zavedla nová pravidla. Kolegyně jakoby čekaly na nějaký
impuls a přidaly se. Naše paní ředitelka sice brmlá, ale pod nátlakem většiny
ustoupila. Zavedli jsme větší samostatnost dětí ve stolování, oblékání, samostatném rozhodování. Přeložila jsem finský školní jídelníček a udělali jsme si ve
spolupráci s naší kuchařkou Finský týden, nabídli Keito – polívky, lesní ovoce,
víc zeleniny a ryby / zvláštní – pod vlivem motivace „finské „ filé snědly, normální by nejedly:-)/. Snažím se, aby stáž měla co největší dopad a nezůstalo
jen u brmlání typu - nojo, ty se maj, to tady u nás nikdy nebude. Holkám jsem
udělala hned první týden prezentaci, napsala článek do našeho místního plátku
/ Nejdek má 10.000 obyvatel, 4 školky/ , dneska jsem měla sraz na radnici
s dalšími učitelkami. Byla bych ráda, kdyby se vzbudila diskuse o počtu dětí na
dospělého, jak jsme o tom společně mluvili ve skupině. Pokračovat v projektu?
URČITĚ!! Všemi deseti!:-) Jakým směrem? Cítím se nabytá.“
Olga Fasselová
„Můj první dojem při příjezdu do Tampere? Zklamání. Jak dlouho trval? Asi
tak 30 minut. Když člověk pozná město blíž, dýchne na něj neuvěřitelný klid
a pohoda. Dostaneme mapu a máme možnost vyrazit. Po pár dnech jsem
měla dojem, že město znám a vím, kde co je. Jak na mě Finové působí? Milí,
příjemní, ochotní, klidní, rozvážní a hrdí na svoji zem. Je úžasné mít možnost
stát se na pár dní součástí jedné školky, kde se člověk cítí vítán a zapojí se
naprosto přirozeně do běžného chodu. Hraní si s dětmi, zpívání písniček,
oblékání, prohlížení knih. Za těch pár dní jsem načerpala spoustu inspirace
pro svoji práci a zároveň si uvědomila, že i já můžu být hrdá na to, jak pracuji
se svými dětmi.“
Tereza Liptáková
„Ze stáže z Finska si odvážím hodně. Nejenom zážitky, ale také jiný pohled
na děti a jejich výchovu a vzdělávání. Odvážím si také spoustu energie, fotek
a krásných zážitků a myslím, že i nějaké to kilo navíc. Jak se tento projekt
promítne v mé praxi, bohužel nedokážu nyní říci. 6 let jsem doma s dětmi
a můj návrat do práce se plánuje až za pár měsíců. Uvidím kolik nadšení
a energie mi do té doby vydrží. Každopádně bych ráda nelpěla na detailech.
Chtěla bych dětem dát prostor. Velmi mě zaujal projekt o ctnostech. Jenže
jsme se zde o něm dozvěděli pouze střípek. A proto bych se ráda zaměřila
na to, že bych si o něm přečetla více. Zkusila do toho nakouknout hlouběji.„
Barča Čírtková
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SBORNÍK HER PEDAGOGŮ V PROJEKTU
Název hry: SBĚR MRAVENČÍ POTRAVY
Autor: Lenka Daňková
Pedagogické cíle:
Děti si procvičí, čím se živí mravenci
Děti si zažijí, jak se mravenci poznají podle čichu
Děti se procvičí spolupráci s ostatními dětmi při hře
Děti si procvičí postřeh a pohotovou reakci, orientaci v prostoru
Děti si procvičí skupinové uspořádání podle daného počtu – dvojice, trojice, čtveřice
Čas na přípravu: 10 minut
Učitelů na přípravu: 1 - 2
Čas na program: 30 minut
Učitelů na program: 1 - 2
Počet dětí: 10 - 28
Prostředí: třída, prostory MŠ
Materiál: 2 různé vůně (např. citrus, růže – aromaolej na potření nebo na nanesení na vatové tampony)
2 obruče (pro každou skupinu 1 obruč),
kartičky s různými druhy potravy (semínko, mšice, larva, housenka s bodovou hodnotou na zadní
straně)
červený šátek
Průběh:
Pro hru je nutné děti rozdělit do 2 skupin, tak aby v každé skupině bylo minimálně 5 dětí.
K rozdělení dětí použijeme smyslovou hru – „Mravenci se dorozumívají především pomocí výborně
vyvinutého čichu, který mají na tykadlech. Mravenci z různých mravenišť také různě voní, takže
se dobře rozeznají podle čichu.“ Děti se postaví do řady, zavřou oči, ruce dají za záda a každého
střídavě potřeme vůní nebo jim předáme navoněný vatový tampon – každému jednu vůni. Děti
otevřou oči a přivoní si ke své vůni, aby zjistily, jak voní a potom se vydají hledat ostatní mravence
ze svého mraveniště, kteří voní stejně. Vzájemně se očichávají, a když najdou „mravence“, který
voní stejně, chytnou se za ruce a dál hledají spolu. Nakonec se takto vytvoří 2 skupiny stejně
vonících mravenců.
Každá skupina dětí – mravenců tvoří jedno mraveniště, které si označí obručí. Aby mravenci uvnitř
mraveniště přežili, musí si v okolí nasbírat vhodnou potravu. Na vymezeném území (třída, chodba,
prostora MŠ) se nachází kartičky s různými druhy potravy: semínko (1 bod), mšice (2 body), larva
(3body), housenka (4 body). Ale pozor s hodnotou potravy souvisí i způsob její přepravy. Např.
když chce skupina mravenců přepravit mšici, musí na to být 2 mravenci, kteří se chytnou vzájemně
za ruku, jeden z nich drží kartičku, a co nejrychleji spěchají do svého mraveniště, pokud chtějí
přepravit larvu, musí na to být 3 mravenci, housenku – 4 mravenci apod.
Na území ale také poletuje nepřítel – datel (může to být učitelka nebo dítě, které bude označeno
červeným šátkem), který jakmile nějakého mravence spatří, snaží se jej chytit. Chycený hráč,
případně dvojice, trojice apod. musí odevzdat potravu, kterou právě nese, a na místě si sedne do
dřepu. Osvobodit je může ostatní člen skupiny stejného mraveniště dotykem na tělo každého, kdo
dřepí. Také pokud se skupina nesoucí potravu roztrhne, musí kartičku pustit a od té chvíle se již
chovají jako jednotliví mravenci, kteří hledají jinou potravu.
Hra končí sesbíráním všech kartiček. Nasbírané kartičky si každé mraveniště vyrovná do řady
a porovná počet s druhou skupinou – kde byli mravenci pilnější.
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Poté navodíme zklidňující situaci. Děti se položí na zem na záda, zavřou oči a dle slovního doprovodu učitelky si představují mraveniště s mravenci, kteří přinesli svoji potravu do mraveniště. Putují
chodbičkami, potkají chůvičky, které přenášení kukličky, strážce, kteří hlídají vchody do mraveniště
před nepřítelem, potkají další lovce, kteří se vydávají pro další potravu, tak jako vy, děti před chvílí.
Mravenci jsou uběhaní, mají už těžké nožičky, ulehají do mechu, odpočívají. V dálce slyší ptáčky,
sovu, datla. Mravenci pomalu nabírají sílu, probouzí se a vrací se do svého mraveniště a vy, děti se
zase vracíte zpět do školky do třídy mezi své kamarády, hračky... Děti se postaví a vystupují z role.
REFLEXE V KRUHU
Kladení otázek:
Jak se vám hra hrála? Popřípadě doplňková otázka - Proč?
Čeho měli ve hře mravenci dosáhnout? – krátké shrnutí celé hry
Co vás při hře nejvíce bavilo?
Bylo ve hře něco, co vám nešlo nebo bylo pro vás těžké? ...Nepříjemné?
Dokázaly jste se při hře domlouvat?........ A jak?
Dokázaly byste vymyslet, kdy byste hrály hru znovu, co by se v této hře dalo ještě udělat jinak?
Představte si, že jste ti datlové, kteří loví mravence, mají zobáky a mohou je různě rozevírat.
Názorně si ukážeme rozevírání zobáku celými pažemi. Dokázali byste přirovnat, jak se vám hra
líbila? Přivřený zobák znamená – méně líbila, až po maximálně rozevřený zobák – nejvíce líbila.
Metodické poznámky:
Motivace
Vstup do hry
Hra
Relaxace
Reflexe
Hře předchází, že si děti osvojí základní informace o životě mravenců v mraveništi, mají je napozorované z přírody, knížek, popř. z videosnímku
Při seznamování dětí s hrou (hlavně u mladších dětí) jsem funkci datla vypustila, protože je pro
děti náročné sledovat v prostoru pohyb datla (aby je nechytil) a současně přemýšlet nad správným
vytvářením dvojic, trojic nebo čtveřic podle dané potravy. Datla lze zařadit, až děti budou mít dobře
zvládnutá pravidla hry, anebo účastníky hry jsou předškolní a starší děti. Pokud máme ve třídě
děti bez předškoláků, můžeme také hodnotu potravy snížit na 1 – 2 popř. 3 body, podle rozumové
vyspělosti dětí.
Jednotlivá mraveniště doporučuji umístit od sebe ve vzdálenější části třídy nebo do sousední místnosti
(je-li k dispozici) a kartičky rozházet přibližně ve středu jejich vzdálenosti, aby se pobíhající mravenci nemísili a každý donášel potravu do svého mraveniště.
Na závěr hry počet kartiček jen porovnáváme, komu se jich podařilo nasbírat více nebo přibližně
stejně. Nevyhodnocujeme vítěze. Pokud jich někdo nasbíral více, můžeme doplnit – že asi proto, že
měli v mraveništi více mravenců, které potřebovali nasytit, anebo se na důvod můžeme zeptat dětí,
proč jejich skupina byla pilnější.

Název hry: CHLEBÁNEK
Autor: Marcela Ševčíková Skácelová
Pedagogické téma: Cesta chleba, aneb odkud se bere?
Pedagogické cíle:
Získání potřebných informací a souvislostí
Vědět a umět pojmenovat proces pečení chleba a předměty k tomu potřebné
Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
Učit se trpělivosti a spolupráci
Seznámení se s netradičním materiálem k modelování
Rozvíjení jemné motoriky
Rozvíjení fantazie
Herní téma: Skřítek Chlebánek / Chlebánková víla
Herní cíl: Zrození skřítka Chlebánka / Chlebánkové víly (upečení voňavého křupavého chlebíku)
Časová dotace: 6 x cca 2,5- 3hod. hod dopoledne (pozorování obilí….dlouhodobá záležitost)
Počet dětí: max. třída 28. dětí , věk 4 -6 let (pracujeme s menšími skupinkami)
1. den
Komunitní kruh (dále KK) – rozhovory s dětmi…kde se vzal, a jak ho máme doma.
Založení kvásku (společný – velký, malé - rozdělení do skupinek – 2-3 děti)
Rozdání deníčků, rozdání plátěných pytlíčků – Výtvarná aktivita (dále VA) - dekorování pytlíků….
Otisk klasů (v případě, že nemáme, můžeme nadělat bramborová tiskátka, nebo si děti mohou
různé lidové motivy, spjaté s pečením chleba, přímo na pytlík nakreslit (barvy, popř. fixy na textil)
Reflexe: povídání, pozorování, případná kresba do deníčku…co se ti nejvíc z dnešního dne líbilo,
značka na sklenici
2. den
Nakrmení kvásku
Příprava půdy, orba, vláčení, setí, sečení, mlácení, čištění, mletí, uskladnění…. (obrazové karty,
fotografie), Dožínky…zvyky
Zasetí obilných zrn na školním políčku
… to je ale práce… a chleba furt nikde…
Reflexe: otázky, putující hrouda hlína po kruhu…jak se ti pracovalo, co se ti líbilo…atd.
3. den
Druhy obilí- kukačka, osahávačka
Mletí mouky, druhy mouky – kukačka, osahávačka……………
VA- malování do mouky (černý plech, mouka) výstava moučných kreseb
Reflexe: povídání, pozorování, zhodnocení dne…nakresli ksichtík do mouky :O)
… uf… a kdy bude už ten chlebááááááá ? …
4. den
Nakrmení kvásku, během dne pozorování, značky na sklenici
Příprava na den D
Pracovní činnost (dále PČ) - výroba kuchařských / pekařských čepic ( plátno, sešívačka – popřípadě krepový papír, pruh tvrdého papíru, lepidlo, šňůrka)
Reflexe: povídání, putující vařečka….ta se stává mikrofonem a přecházíme na módní přehlídku
v čepicích ( vtipné komentáře píúče :O) )
5. den
DEN D… náročný a dlouhýýýýýýýýý, ale….pečeme, baštíme…konečně…mňam, mňam
Příprava těsta….mísení, hnětení, bochánky….společné těsto, děti si vyzkouší práci s mísením….
Rozdělení těsta…každé dítě si uhněte a vyválí svůj bochníček
Kynutí (velký společný chléb necháme kynout v ošatce, aby děti mohly pozorovat reliéf na bochníku.
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(Píučka udělá na tajňačku ještě jeden chléb, bude potřeba na modelování)
Vkládání do trouby…vkládá píučka! děti jen pozorují…a když máme páru…tak na tu v troubě
raději pozor)
Zrození chlebánkové víly….chlebová stezka – OPÁČKO všech vědomostí – kvásek na doma
Modelování…dle zručnosti dětí (od srdíček, kuliček až po chlebové skřítky a víly….dle šikovnosti
a věku dětí)
Reflexe: povídání – po kruhu s krajícem chleba…děti ukusují, vernisáž chlebových plastik
6. den
Po víkendu….
KK – povídáme si s dětmi, jak rodičům a sourozencům chleba chutnal, kdo si ho s mámou vyzkoušel
Upéct doma, apod….
Reflexe celého předchozího týdne… pamatujete si, jak nám rostl ve sklenici kvásek? Představte
si, že jste kvásek a teď můžete vyrůst podle toho, jak se vám chlebové putování minulého týdne
líbilo…

Slíbený recept
(tento chleba dělám já, ale určitě najdete spoustu zajímavých a osvědčených receptů na odzkoušení)
Žitno-pšeničný kváskový chléb
(poměry žita a pšenice si můžete sami upravit…já jsem začínala na pšenično-žitném, ale teď už
valím jen čistě žitný…toto je kompromis pro vás - tíhnoucí k žitu, ale trocha pšenice tam je….)
600g žitné mouky
300 g žitného kvásku
300g pšeničné mouky
0,5 l vody, kdo má tak může zadělat kozí syrovátkou…chlebík je delší dobu vláčnější (asi to půjde
i s kraví syrovátkou…ale krávu fakt nemáme, tak jsem to nezkoušela…ten chlívek je opravdu
malej …už se k Vendelíně nikdo nevleze)
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej…
Pečení zdar hej hola hola
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Název hry: POSELSTVÍ VELKÉ MEDVĚDICE
Autor: Markéta Macharáčková
Pedagogické cíle: Odloučit se na určitou dobu od rodičů
Být aktivní i bez opory rodičů
Podpořit samostatnost a důvěru v sebe sama
Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně…)		
Čas na přípravu: 20 minut
Učitelů na přípravu: 2
Čas na program: 60 minut včetně reflexe
Učitelů na program: 2 (3 na pohodu)
Počet dětí: 25		
Prostředí: podvečer – školní zahrada, les, (táborový oheň)
Materiál: alobalové hvězdičky, rýsováčky, amulety , baterky (čelovky), plešáci, obrázek souhvězdí
Velké medvědice
Průběh:
Povídání o tom, jak se nám jeví známé prostředí ve dne a za šera (ve tmě)
Bojíte se tmy? Co vám nejvíc vadí? Pomohlo by vám něco? (kamarád, plyšák, spoluúčast učitelky…)
Poslechněte si příběh o medvíděti, které muselo překonat strach a co mu pomohlo …
Příběh malého medvídětem
V horách bydlela medvědice s malým neposedným medvídětem. Bylo velmi zvědavé a neustále
pobíhala, vše si prohlíželo, na vše sahalo a vše zkoušelo. Proto se často vracelo se k mámě do brlohu
s boulí na čele, odřenou tlapkou či nateklým čumáčkem, když zvědavě strkalo nos do včelích zásob.
Jednou se opět vydalo na průzkumnou cestu a začalo sledovat velkého, barevného motýla. Motýl
třepetal křidélky, přelétal z kytky na kytku a medvídě, uneseno jeho krásou, bezmyšlenkovitě
uhánělo za ním… až najednou zjistilo, že vůbec, ale vůbec neví, kde je.
Začalo se stmívat… medvídě běhalo kolem stromů a keřů a hledalo cestu zpět. Marně. Začalo se
trochu bát.I máma, stará medvědice začala mít o své malé mládě strach. Vyhlížela do všech stran,
ale medvídě ani koutkem oka nezahlédla.
Setmělo se a vyšly první hvězdy. Medvídě sedělo pod stromem a plakalo. Nevědělo, co si má počít.
Tu se před ním objevilo malé zářivé světýlko. Medvídě si utřelo slzy, aby lépe vidělo. Rozpoznalo
ve světýlku usměvavou hvězdičku. Ta sestoupila z nebe za smutným medvídětem, aby nebylo tak
samo. Když jsou dva, všechno trápení se lépe snáší.
Začali spolu přemýšlet, co udělají. Když se pozorně zadívali do tmy, uviděli v dálce slabé blikající
světýlko. A další a další…. Vyskočili z pod stromu a vydali se společně po světýlkách, malinkých
hvězdičkách sestřičkách. Hvězdičky přišly medvídkovi ukázat cestu domů, do brlohu k mámě.
Netrvalo dlouho a medvídek se setkal se svou mámou medvědicí. Oba byli velmi šťastní! Poděkovali
hvězdám a ty se vrátily zpět na hvězdnou oblohu a seskupily se do souhvězdí Velké medvědice.
To proto, aby z výšky mohla hlídat všechna malá medvíďata, která se zatoulají svým mámám.
A protože, vy jste tady dnes také bez své maminky, Velká medvědice připravila něco i pro vás.
Ale nebude to úplně jednoduché…
Děti se samy rozhodnou, zda chtějí získat amulet Velké medvědice a za jakých podmínek, tj. zda
půjdou samy, s kamarádem, s plyšákem, za přítomnosti učitelky…..
Vydávají se stezkou (po alobalových hvězdách) za svitu baterek k poselství Velké medvědice
Na konci stezky čeká na každé dítě amulet
Po získání amuletu se mohou děti vracet na začátek stezky nebo se ukryjí v blízkosti místa s amulety
a počkají společně s učitelkou na všechny příchozí
Reflexe
Metodické poznámky:
Hru je vhodné zařadit při posezení u táborového ohně.
Začátek hry i reflexe proběhne u ohně.
Hra by měla probíhat ve známém prostředí, aby děti měly srovnání okolí ve dne a za šera….
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Název hry: NA ČARODĚJE
Autor: Adamcová Pavla
Pedagogické cíle:
Učit se orientovat pomocí všech smyslů
Překonat strach ze tmy – zavázaných očí, překonat sama sebe
Nabídnout pomoc, umět pomoct, využít pomoc, důvěra v druhého.
Herní cíl:
Zničit čaroděje, aby vrátil zrak všem slepým. A to tak, že děti plní úkoly, získají žlutou část slunce
a záře slunce se čaroděj bojí, a tak vrátí zrak dětem a sám uteče.
Čas na přípravu: půl hodiny – příprava stanovišť s úkoly		
Učitelů na přípravu: příprava pomůcek na plnění úkolů na stanovišti - 3 hodiny
Čas na program: 1 hodina
Učitelů na program: nejméně dva
Počet dětí: 18 dětí		
Prostředí: třída a herna
Materiál: převlečení pro čaroděje a vědmu, černá plachta, šátky na zakrytí očí, kartonové slunce,
papírové žluté kousky papíru, barevné mašle – 2 barvy, lepidlo, jablko, chleba, křupky, medvídek
bonbon, tužky, cviky ruky jednotaŽky – kruh, čtverec, trojúhelník, hrnek, tužka, míček, kostka, lego,
pírko, kroužek, lžička, kuželka, plyšák, zvukové kostičky, předměty na překážkovou dráhu – velké
kostky, kus látky, stůl, buben

Úkoly jsou rozmístěny různě ve třídě na stolech nebo v prostoru.
- hmatová hra – poznat stejné tvary
- zvukové kostičky – poznat stejné zvuky
- ochutnávka – chleba, jablko, křupka, medvídek bonbon
- projít překážkovou dráhu – projít kolem kostek molitanových, překročit pruh látky, podlézt překážku
- poznat předměty podle hmatu – 4 předměty – hrnek, tužka, míček, kostka, pírko
- šroubování šroubů a matic
- obkreslit tvar – na papír – společně tužkou a poznat tvar
Když je slunce zalepené žlutými kousky, vědma všechny svolá a jdou probudit čaroděje písní.
Domluví se na společné písni.
Čaroděj se probudí, rozzlobí se, když uvidí slunce, lekne se ho a říká: „Vracím všem zrak“.
A raději uteče.
Děti si sundají šátky a vědma hru ukončí, tím, že jim řekne, ať se děti protáhnou, proskáčou a jdou
se podívat, kde a jak úkoly plnily a s kým - kdo bude chtít. Chvilka pro relaxaci napít se,…

Průběh:
Motivace: Stará vědma – vypráví příběh o staré vesnici, kde žili lidé, co se měli rádi, pomáhali si,
pečovali o dům i o přírodu a les. Jedni se starali o domácnost – ti zůstávali doma a druzí poklízeli
les, ti odcházeli do lesa. Děti si vyberou z pytle mašli a podle toho se rozdělí na skupiny – mašle si
naváží vzájemně na ruku. Červená mašle - domácníčci, zelená mašle – lesníčci.
Lesníčci odejdou do druhé části třídy a starají se o les s vědnou. Domácníčci pracují doma.
Přiletí za zvuku bubínku zlý čaroděj, který nenávidí lidí, kteří se mají rádi a všem domácníčkům vezme
zrak – přehodí přes ně černou plachtu a řekne, že jsou všichni slepí. A teď tady bude vládnout on
s černým sluncem – tmou. Ukáže kartonové tmavé slunce a položí ho na zem. Pak si lehne a spí.
Lesníčci to pozorují a vědma se jich ptá – Jak bychom mohli zachránit slepé? Poradí jim.
Zachránit je můžou lesníčci, kteří se slepými domácníčky splní úkoly i po slepu a získají žlutý kousek
slunce, který na slunce přilepí, celé slunce zažlutí, to začne zářit a čaroděj bude muset odletět.
Vysvětlí pravidla:
Každý si vybere jednoho začarovaného a společně budou plnit úkoly - za splněný úkol si vezmou
žlutou část slunce a nalepí ho na černé slunce. Nemusí všichni splnit všechny úkoly, mohou si
vybírat. Až se slunce zaplní, půjdou čaroděje vzbudit. Ale musíme úkoly plnit v klidu, aby se čaroděj
nevzbudil a nezačaroval nás všechny.
Pak potichu půjdou za domácníčky a vědma jim vysvětlí, jak se mohou chránit a jak je musí vodit
a pomáhat jim. Pak si lesníček vybere domácníčka.
1. Výběr lesníka a domácníčka:
„Mohu ti pomoct plnit úkol? „zeptá se lesníček a domácníček pod plachtou bude poznávat lesníčka
podle hlasu. Kdo pozná, ten řekne jeho jméno, vyleze z pod plachty – vytvoří dvojice – a lesníček
dá domácníčkovi šátek na oči.
2. Plnění úkolů:
U každého úkolu jsou kousky slunce – počet kousků kolik potřebujeme na zaplnění slunce. Když
úkol domácníček s lesníčkem splní, vědma je může zkontrolovat nebo si děti samy po splnění
úkolů vezmou kousek slunce a jdou ho nalepit na slunce. Děti plní úkoly do té doby, dokud není
celé slunce žluté. Děti nesmí úkoly opakovat. Děti budou plnit 2-3 úkoly podle rychlosti. Nebudou
plnit úkoly všechny.
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Metodické poznámky:
Úkoly na plnění jsou dublované, aby všechny dvojce mohly plnit úkoly. Musí být krátké a rozmístěny
po prostoru tak, aby se děti nerušily.
Pokud by děti u plnění úkolů křičely nebo rušily ostatní, vědma upozorní na čaroděje, aby se
nevzbudil. Čaroděj se může začít hýbat, aby děti postrašil.
Upozornit, jak musí lesníčci vodit domácníčky. Upozornit na bezpečnost a zodpovědnost za
domácníčky. Pokud někdo nechce mít zavázané oči, mohou se ve dvojici vyměnit.
Reflexe:
V kruhu
Co jsme prožili?
Jak jsme se cítili? Když jsme pomáhali nebo jsme byli vedeni.
Který úkol se vám zdál nejtěžší? Stoupnout si k tomu úkolu.
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Název hry: SLUNÍČKO, NEZLOB SE ANEB ODPADKOVÉ ČLOVĚČE A ODPADKOVÉ PEXESO
Autor: Radka Maštalířová
Pedagogické cíle:
Pochopení pojmu recyklace
Pochopit význam třídění odpadu
Naučit se poznat, pojmenovat a třídit odpad
Spolupracovat s ostatními
Čas na přípravu: 0		
Učitelů na přípravu: 0
Čas na program: 30 – 40 min.
Učitelů na program: 2
Počet dětí: 18 – rozdělení na dvě skupiny 		
Prostředí: herna, zahrada, les
Materiál: obrázky s odpadem, upravená herní kostka, 24 plastových víček na hodnocení
8-10 dvojic plastových víček různých barev, novinový papír na 16-20ks čepic
Plná a prázdná láhev od mléka – na prázdné láhvi nalepený obličej 		
Průběh:
1. Motivace – „Příběh o zvědavé láhvi“
2. Rozbor příběhu + vysvětlení slova recyklace
3. Motivace na hry – zkusíme naší kamarádku rozveselit a ukážeme jí, co děláme s odpadky my,
aby nemusely ležet na smetišti. Už víme, že čisté odpadky se dají recyklovat. Ale oni se dají využít
hned a vůbec některé nemusíme vyhazovat. Dneska vám ukážeme, co všechno se s nimi dá ještě
dělat. Naučíme vás si s nimi hrát různé hry. V jedné hře se dokonce naučíte odpad správně a samostatně třídit, aby ho v recyklační firmě mohli přeměnit ještě na něco, co bude pro nás užitečné.
4. Dvě učitelky si rozdělí děti na dvě skupiny.
První skupina (12 předškoláků) bude hrát odpadkové člověče
Druhá skupina (6 dětí mladších) bude hrát odpadkové pexeso
5. Reflexe – reflektuji tento den se skupinou, která hrála odpadkové člověče
Jakou si myslíte, že má teď naše kamarádka náladu, když jsme jí ukázalyco se dá s odpadky ještě
dělat? (děti mohou předvést obličejovou mimikou)
Víte, co jste se v této hře naučily?
Stalo se ve hře něco, co se vám nelíbilo?
Určitě už víte, proč musíme odpadky třídit?
Jaký odpad umíme třídit my ve školce? (podle odpadkových košů v MŠ)
Teď si vzpomeňte na naši hru „odpadkové člověče“. Já vám rozdám víčka, každému dvě a vy se
ohodnotíte, jak si myslíte, že už umíte sami třídit.
Víčka dá na koberec ten, kdo by všechny odpadky z naší hry roztřídil sám
Víčko dá na koberec ten, kdo by ještě nevěděl, kam 1-2 obrázky patří
Víček dá ten, kdo neumí roztřídit vůbec žádné odpadky
6. Zakončení:
Pochvala dětem, jestliže si hru zvládnou zahrát bez mé pomoci.
Kdo si chce ještě jednou odpadky roztřídit, může si to teď zkusit na velké magnetické tabuli sám
nebo s kamarádem.
Metodické poznámky:
rozbor příběhu „O zvědavé lahvi“ - otázky
1. Kdo byl v příběhu smutný a proč?
2. Od čeho byla ta lahev?
3. Jak můžeme pomoci naší plastové láhvi?
4. Pamatujete si, co to znamená recyklovat?
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Dvě učitelky si rozdělí děti na dvě skupiny:
První skupina (12 předškoláků) bude hrát odpadkové člověče. Nejprve společně pojmenujeme
všechny obrázky odpadků, poté je položím doprostřed kruhu na zem a děti se rozdělí do dvojic.
Každá dvojice obdrží obrázek nádoby na odpad – celkem 6 obrázků (popelnice na směsný odpad,
kontejner na plast, sklo, papír, nápojové kartony, kompost). Postupně hází každá dvojice kostkou,
a pokud padne obrázek jejich kontejneru, mohou si z hromady vzít kartičku s odpadem, který patří
do jejich nádoby. Vyhrává ta dvojice, která první nasbírá 3 kartičky. Při samotné hře učitelka pouze
pozoruje, jak si děti hru sami organizují a jak spolupracují. Neúčastní se.
Druhá skupina (6 dětí – mohou si vytvořit dvojice) bude hrát odpadkové pexeso. Nejprve si všichni
z novinového papíru složí 2 čepice, pod které paní učitelka schová víčka nebo různé odpadky
(místo čepic se mohou použít kelímky od stejných jogurtů). Nejstarší z dětí začíná hledat dvě
víčka stejné barvy – hraje se jako klasické pexeso.

O zvědavé lahvi.
V malém obchodě byla jedna obyčejná
plastová láhev s mlékem. Už nějakou dobu
se těšila, jak si ji někdo koupí a vypije ji.
Byla totiž zvědavá, co bude dál, až z ní
mléko zmizí. Jednou přistoupila k regálu
mladá maminka s copatou holčičkou
a koupily ji. Druhý den ráno si celá rodina
sedla ke stolu a ma – minka udělala
z mléka kakao. Prázdná plastová láhev
s napětím čekala, co ji čeká. Nestalo se
však nic, co by ji potěšilo. Skončila v koši
mezi slup – kami brambor a střepy z rozbitého talíře. Střepy láhev moc pí – chaly
a slupky z brambor se smály a poštuchovaly ji: „Tak ahoj, vítej mezi námi, jak se
těšíš na skládku?“ Ale ona o skládce ještě
nikdy neslyšela, a když se dozvěděla, že je
to jen velká hromada odpadků
a špíny, chtělo se jí brečet. „Ale to nechci!
Myslela jsem si, že můžu být ještě na něco

užitečná, ale asi jsem se spletla,“ vzlykala.
Když večer tatínek vynášel koš do popelnice, sebrala nešťastná láhev všechny
síly a vyskočila ven. Jenže tatínek si toho
ani nevši – ml, protože spěchal na hokej.
Venku bylo ošklivo, pršelo a foukal vítr, který
odnesl naši láhev přímo k popelnici, kde
měla skončit. Snažila se vstát a jít někam,
kde by byla užitečná, ale neměla sílu.
„To je můj konec,“ zavzlykala a nakonec
usnula. Ráno ji vzbudil veliký rámus. Bylo
to popelářské auto. Muž, který k němu
popelnici koulel, se sehnul a chtěl láhev
do popelnice také hodit. „Kdepak pane,
to se nedělá,“ vykřikl malý kluk, co šel
právě kolem. „ Na plasty jsou přece žluté
kontejnery, to byste měl vědět,“ řekl, vzal
ji a hodil do nedalekého žlutého kontejneru. Teď se láhev ocitla mezi ostatními
plastovými odpadky a potkala tu i pár
známých z obchodu. „Jenže co se s námi
bude dít dál?“ zeptala se váhavě. „Teď nás
odvezou do továrny a zpracují nás na další
použití. Bude z nás měkká náplň do bund,
aby bylo dětem v zimě venku teploučko.
Také třeba chundelatá zvířátka, se kterými
se mazlí všechny holčičky i kluci, když je
jim smutno.“ „Vážně? Přesně takhle jsem
si to představovala,“ usmála se a byla
spokojená. Konečně totiž zjistila, co se
stane, až z ní mléko zmizí a také, jak může
být užitečná.
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Název hry: FRANTA NEBOJSA
Autor: Kateřina Rathausová
Pedagogické cíle: děti si uvědomí, k čemu strach slouží a co je to odvaha
Čas na přípravu: 10 min
Učitelů na přípravu: 1-2
Čas na program: cca 20 - 30 min
Učitelů na program: -2
Počet dětí: 1 třída (cca 20-25 dětí)
Prostředí: dvě (až tři) místnosti
Materiál: strašidelné zvuky (https://www.youtube.com/watch?v=w9VmFSCJf1g, https://www.
youtube.com/watch?v=xNDiPhVVrZ8&list=PLsrZg-j2O1RdTYsWzsdfv-HCKNzyra78S&index=5)
Příjemné relaxační zvuky (https://www.youtube.com/watch?v=Wwv1hctniUY)
Obrázky proč se bát, proč překonat strach – duchy a květiny (Zdroj obrázků: http://www.zachranny-kruh.cz/ a pak tak různě)
Úvodní motivace: vyprávění o Frantovi, který se naučil bát
Jak se Franta naučil bát
Každý jsme nějakej. Ale takovej, jako byl syn potulného muzikanta Huťáska, o kterém vám chci
vyprávět, byl málokdo. Říkali mu Franta. Byl to kluk jako buk, šikovný, pracovitý, poctivý, ale měl ve
svém životě jeden pořádný problém – neuměl se bát! Kdekdo by to možná považoval za štěstí, ale
ono i cítit strach, je někdy moc důležité. A protože se tomu chtěl naučit, rozhodl se jít do mlýna,
kde prý odjakživa žijí duchové. Chtěl tak pomoci mlynáři a jeho krásné dceři Verunce, aby se
strašidel zbavili.
Jenomže duchové byli zakletí, a aby mohli z mlýna doopravdy zmizet, musel je nejdříve někdo
vysvobodit. Franta se tedy rozhodl, že se strašidly stráví ve mlýně celou noc, a tak je hrůzné kletby
zbaví. Aby ale i on všechno ve zdraví přežil, musel mít u sebe vzácné sedmero kvítí, které ho
ochrání. Tuhle rostlinku mu naštěstí darovala Verunka, do které se Franta zakoukal. Ve mlýně se
Franta vůbec nebál, ze strašidel si dělal dobrý den, utahoval si z nich a smál se jejich strašení. Do
rána je tím vysvobodil. Franta byl smutný, že se bát nenaučil, ale radostnou novinu, že už ve mlýně
nestraší, šel oznámit mlynáři. Když se však v chaloupce objevila Verunka, světe div se, náš hrdina
poznal to, po čem tolik toužil – opravdový strach! Chtěl vyznat Verunce lásku, ale to vyžadovalo
pořádný kus odvahy. Jenže Franta se začal bát, že ho krásná Verunka nebude chtít…. Co myslíte,
jak tahle veselá pohádka nejspíš skončí?
Průběh:
Děti mají za úkol přinést kouzelné kvítí od Verunky nebo vysvobodit ducha ze strašidelného mlýna
(kartičku s obrázkem). Mohou si vybrat, pro co půjdou, buď zvolí cestu do mlýna, kde straší, protože
se nebojí jako Franta Nebojsa, nebo půjdou bezpečnou hezkou cestou do chaloupky
k Verunce.
Na obrázcích jsou zachyceny situace, při kterých je dobré se trochu bát (ty položíme do mlýna)
a situace, kdy je dobré strach překonat (ty položíme k Verunce). (viz.příloha) Děti projdou trasu,
přinesou ducha či květinu s obrázkem a následně si povídáme o tom, jaký obrázek donesli.
Reflexe:
Proč je důležité se umět bát?
Kdo je podle vás odvážný?
Proč je dobré být odvážný?
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Název hry: NA ARCHEOLOGY
Autor: Petra Svobodová
Pedagogické cíle: dítě uplatní svou představivost a fantazii ve skupinové tvořivé činnosti
Čas na přípravu: 15 min
Počet dětí: 20
Počet lektorů: 1
Prostředí: budova, herna
Materiál: dřevěná prkénka různých velikostí, 4 ks jednobarevné látky 2x2 m
Průběh:
Motivace hudbou z filmu Indiana Jones, lektor v roli Indiana Jonese zasvětí děti do hry: Britské
muzeum vysílá 4 archeologické expedice k objevení nalezišť dinosauřích ostatků. Které skupině
se podaří z ostatků složit kostru určeného dinosaura a podá nejzajímavější výpověď o možném
životě tohoto tvora – jejich výtvor muzeum odkoupí.
Poté si účastníci vylosují barvu skupiny, do které patří a odchází společně hledat svá naleziště.
Z připraveného materiálu složí kostru dinosaura, pomocí je jim obrázek. Skládají na připravenou
látku, měly by využít veškerý materiál. Poté si připraví slovní výpověď o možném životě tohoto tvora
– fantazii se meze nekladou.
Po splnění úkolu se vrací všechny skupiny zpět k lektorovi (Indiana Jones). Následuje postupná
prezentace výtvorů, na závěr lektor vyhodnotí nejzajímavější exponát, který symbolicky odkoupí.
Reflexe v kruhu.
Časový plán: příprava – 15 min, motivace – 10 min, tvorba ve skupinách – 20 min, prezentace
celkem – 20 min, zhodnocení 5 min, reflexe 10 min.
Metodické pokyny:
Dle počtu účastníků je možné upravovat pravidla (počet skupin). Hra je vhodná i do venkovního
prostředí.
Název hry: TANEC NA KONEČCÍCH PRSTŮ
Autor: Veronika Flígrová
Pedagogické cíle: Děti budou umět pojmenovat, co je to důvěra.
Čas na přípravu: 5-10 min.
Učitelů na přípravu: 5-10 min.
Čas na program: 45 min.
Počet dětí: sudý počet
Prostředí: místnost (může být i přítmí)
Materiál: relaxační hudba, popřípadě šátky na zavázání očí, triangl
Průběh:
Rozdělení do dvojic dle přání dětí. V každé dvojici se určí jeden, který bude vést a ten
druhý, který bude veden. Rozmístí se po prostoru, natáhnou ruce naproti sobě a dotýkají se pouze
polštářky prstů ukazováčků. Ten, co bude veden, si zavře oči (popřípadě zaváže) a při zvuku
relaxační hudby se nechá vést a tančí společně „tanec na konečcích prstů“.
Po určité době společného tance si ten co vede, vybere nejbližší dvojici a zkontaktuje druhého
vůdce pouze očním kontaktem – pokud oba souhlasí, mrknou na sebe a vymění si opatrně svoje
partnery. Toto se několikrát může opakovat dle potřeb a přání dětí. Na smluvený signál např. triangl
si dvojice, ve které se právě nacházíte, vymění role (ten co vede x ten co je veden). Na závěr
zazní triangl 2x – ukončení hry - ostatní se mohou posadit do kruhu a nechat v sobě doznít právě
prožité pocity.
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Název hry: TRAMPOTY ČEPICE
Autor: Pavla Dermeková (inspirováno básní Jiřího Žáčka)
Pedagogické cíle:
Rozvíjet empatii a zodpovědnost dětí.
Učí se úctu k nejbližším i k věcem.
Aktivně uplatnit svůj nápad.
Udělat chybu může každý z nás, zda se dá opravit (popřípadě jak).
Čas na přípravu: je to hned
Učitelů na přípravu: jeden
Čas na program: půl hodiny
Učitelů na program: jeden, v případě divadelního ztvárnění dva
Počet dětí: dětská skupina (2 – 27)
Prostředí: třída
Materiál: čepice, pult, kancelářské potřeby (pastelky, papír, izolepu, nůžky), kamínky
Průběh:
V kruhu příběh nebo hra o babičce a ufňukané vnučce. (Tři druhy čepice)
Proč myslíte, že se jí čepice nelíbila?
Akce:
Házíme si čepici v kruhu čepici v kruhu. Fuj, ta kouše. Hodí se dalšímu. Do té doby, než někoho
napadne si jí nechat, pochválit… Co se vám nelíbí na první, druhé čepici? Co naopak jo?
Proč jste si ji nechali?
Čepice od babičky neměla takové štěstí a …
….Šla čepice do prodejny hlav,
zdvořile se smekla na pozdrav
a hned řekla: „Pane prodavači,
vracím tuhle hlavu,
co se pořád mračí.
Takovou já nosit nebudu,
protože mi dělá ostudu.
Vyberte mi jinou hlavu
do práce i pro zábavu.
Hlavu, co má vždycky dobrou náladu,
přineste mi, prosím, jednu ze skladu.
Akce:
Jdeme se podívat do krámu s hlavami. – pochod na melodii, něco stáhnout a vymyslet…
Děti ozvěnou říkají:
Už jsme tady – ruce v bok, zadupat
Dohromady – rozhlédnout se po sobě
Třesou se nám z toho hlavy – zatřást hlavami.
Prodavač jen vzdychl:
Těžké přání.
Ukážu vám hlavy,
které jsou tu k mání.
Račte se u nás posadit.
Akce:
Prodavač vyzve čepici, aby si vybírala hlavy. Děti si zahrají na hlavy. Vytvoříme si pult, třeba ze
stolečků. Prodavač vyzývá: Hlava číslo jedna. Děti posadí své hlavy na kraj stolku s různými výrazy.
Čepice je nechce a tak se nabízí hlava číslo dvě, tři, čtyři, pět, hlavy ospalé, zamračené, hloupé,
rozcuchané, čínské i zahraniční anglicky mluvící atd.
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Prodavač poté pokračuje:
Tak vidíte.
Hlavy dle vašeho přání
nejsou právě k mání.
Poradím vám ale rád –
- podejte si inzerát!
Pište!
Hledám hlavu, v zachovalém stavu.
Máte? Tak dál!
Hlavu, co má nápady.
Ani hloupou, ani nafoukanou,
zkrátka bez vady.
Hlavu, která potěší. Nabízím jí přístřeší.
Jak to dopadlo?
Podala čepice inzerát?
Kdepak.
Napsala si vlastní konec krátký.
Pro jistotu vzala si svou hlavu zpátky.
Akce:
Jakou hlavu měla ufňukaná vnučka? Zkuste nakreslit, jaký měla hlava holčičky obličej.
Co může vnučka udělat, aby se její čepice také vrátila?
Název hry: AKČNÍ MALBA BLÁTEM
Autor: Lenka Široká (inspirovaná fotografií Veroniky Kirschnerové)
Pedagogické téma: Soustředění „hlavně nerušit“ (být tady a teď)
Čas na přípravu: 10 minut (převléknutí se do pracovního, odchod ven)
Učitelů na přípravu: 30 minut
Čas na program: 75 minut
Učitelů na program: 1 (plus pomocník)
Počet dětí: 15
Prostředí: venku v přírodě
Materiál: velké role papíru, bláto, pojidlo (lepidlo), klacky, molitan, kýble
Pedagogické cíle:
Děti se soustředí na malbu, díky netradičnímu pojetí práce, která je zaujme
Děti si mohou vzájemně pomáhat a spolupracovat
Děti pochopí, že pokud se budou soustředit jen na bláto a papír, vytvoří obraz, který mohou vystavit
klidně v galerii
Děti mohou pojmenovat, co jim výjevy blátem připomínají
Děti prostřednictvím kreativní akční malby vyjádří své pocity, emoce, náladu.
Rozvoj hrubé motoriky (zápěstí, loket, rameno)
Motivace: exkurz do dějin výtvarného umění: 50. a 60. let 20. stol. Inspirace Paulem Jacksonem
Pollockem a dalšími průkopníky abstraktní expresionistické malby, strukturální malby, akčního
umění ve světě i u nás. Důležitým, v tvorbě, se stává proces, průběh akce, vyjádření pocitů, emocí.
Průběh:
Děti namáčí klacky s molitanem (velké „štětce“) do kýblu s blátem a velkoryse malují, tiskají, divočí,
řádí, tancují, čárají na velký formát papíru.
Výstup z rolí: malíři zahodí klacek a zařvou.
Reflexe: děti-malíři si stoupnou do kruhu a beze slov, jen zvuky vyjádří své pocity a spokojenost
s malováním a soustředěním se na akční malbu.
Pedagog výtvory dětí NEHODNOTÍ, na plánované vernisáži vystaví všechny díla. Při malbě šlo
především o zážitek z akční malby. Vše, co vzniklo, je vystavitelné.
Relaxace:
Děti si prohlíží reprodukce abstraktní, akční, strukturální malby.
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Název hry: ŠPÍNORUK
Autor: Barbora Schmidtová
Pedagogické cíle:
Uvědomit si, že sami na bacila nestačíme
Děti zjistí, že mýdlo je důležité pro mytí rukou
Děti zjistí, že vodou si ruce pořádně neumyjeme
Čas na přípravu: 10-15 min
Učitelů na přípravu:1-2
Čas na program: 30-40 min
Učitelů na program: 1-2
Počet dětí: 8 - 22
Prostředí: místnost
Materiál: nastříhané ruce (pro každého 2 ruce) olej, skořice, mýdla
Průběh:
Děti po příchodu do místnosti zjistí, že tam není něco v pořádku – někdo tam byl a neví kdo.
1) Motivační příběh
V jedné zemi jménem ZEMĚNEZEMĚ žilo hodně bacilů. Žil tam Špínoruk, Hepšílek, Všivovlásek
a spoustu jiných bacilů. Ale jelikož jich tam žilo strašně moc, tak se jednoho krásného dne
Špínoruk rozhodl, že se půjde podívat někam jinam. Někam, kde si děti neumývají ruce, neuklízí
hračky… Někam, kde by se mu moc líbilo. Vybral si školičku jménem Borůvka a všechno nám
to tady zašpinil a umazal. A teď je tady s námi. Chcete si ho tady nechat? Líbí se vám tady s ním?
Nebo ho pošleme zpátky do své ZEMĚNEZEMĚ?
2) Popis hry
Hra se skládá ze tří částí:
Úklid po Špínorukovi: po herně jsou rozmístěné papírové ruce (barevné) potřené olejem a posypané
skořicí. Špinavé ruce po Špínorukovi můžeme uklidit pouze tak, že svoji jednu ruku přitiskneme
na Špínoruka a druhou rukou Špínoruka stiskneme také (aby nám nic dalšího nezašpinil) a bez
jakékoliv pomoci druhých ho hodíme do koše (ale musíme si zapamatovat, jakou barvu ruky jsme
vyhodili). Jakmile uklidíme po Špínorukovi následuje otázka – Už jsme poslali Špínoruka do své
země? (ne, máme ho teď na rukách)
Špínoruk tu s námi stále je: Děti zjistili, po úklidu třídy, že už zde není žádný nepořádek od Špínoruka, ale že teď máme Špínoruka na rukách- musíme si je jít umýt. (v herně je nachystaný lavor na
umytí rukou – bez mýdel)
Špínoruk si s námi hraje na schovávanou: Děti zjistí, že vodou jsme Špínoruka neposlali do své
ZEMĚNEZEMĚ. Musíme si umýt ruce mýdlem! Ale Špínoruk je schoval. Úkolem je najít po herně
schovaná mýdla (ale pozor! Mýdla musíme hledat podle barev – ti co vyhodili zelenou ruku, musí
najít zelené mýdlo. Pokud najdou jiné tak ho neberou). Jakmile se najdou všechna mýdla, tak si
jdeme umýt ruce (výstup z role).
Výstup z role:
Umyjeme si ruce mýdlem a pomocí básničky pošleme Špínoruka zpět do ZEMĚNEZEMĚ.
ŠPÍNORUK
Špínoruka uklidím hravě,
nepotřebuji na to žádné hrabě.
Stačí mýdlo, vodička
a je čistá ručička.
Reflexe:
Co se stalo, proč je důležité používat mýdlo
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Název hry: TAJEMNÉ BAREVNÉ KOMNATY
Autor: Kateřina Švecová
Pedagogické cíle:
Děti se seznámí s jednotlivými literárními žánry a obsahy knih (barevným rozlišením v knihovně)
Děti si vyzkouší společně řešit problémy
Děti pocítí vzájemnou podporu a sounáležitost při plnění úkolu
Děti rozvíjí svou fantazii, paměť a logické uvažování
Čas na přípravu: 5 min
Učitelů na přípravu: 1 - 2
Čas na program: 70 min
Učitelů na program: 1 - 2
Počet dětí: 24
Prostředí: knihovna
Materiál: maňásek kašpárka, princezny, draka, obrázky komnat – barevně rozlišené dle žánrů
+ s obrysem klíče (tvarově odlišný pro každou komnatu), 4x obrázek přírody – rozdělený jako
puzzle – dílky dle počtu dětí, odlišený jednotlivými symboly – hrnec, globus, květina, nota,
knihy jednotlivých žánrů – alespoň dvě od jednoho druhu
Průběh:
Uprostřed místnosti je připravené knižní království znázorněné několika knihami jednotlivých žánrů.
Celé království je zakleté a uvnitř je uvězněna princezna. Děti pomáhají kašpárkovi osvobodit
princeznu. Jejich úkolem je projít postupně jednotlivé komnaty – vždy splněním daného úkolu.
Učitel otevře „MODROU“ pohádkovou knihu – a přečte úvod o zakleté princezně. Uvnitř najde
Kašpárka s klíčem od první komnaty.
Děti dle obrysu klíče hádají, ke které komnatě patří.
Kašpárek otevře „ZELENOU“ komnatu – knihu o přírodě – v ní najde kartičky s částí obrázku
a se symbolem skupiny – rozdá je dětem. Děti mají za úkol utvořit skupiny podle symbolů v rozích
místnosti a sestavit celý obrázek. Popíší, co je vidět na obrázku, do jaké přírody je zelená komnata
dovedla.
Získají klíč do „ČERVENÉ“ komnaty. - dobrodružná kniha. Uvnitř číhá drak. Děti musí z kartiček
postavit cestičku až k zámku. Přitom musí dávat pozor, aby draka neprobudily. Pohybovat tam
a zpět se mohou pouze po kartičkách. Učitel má maňáska draka, může po dětech chňapat, koho
chytne, musí se vrátit a zkusit to znovu. Děti se pohybují po jednom z každé skupiny. Na rychlosti
nezáleží, ke království ale musí doputovat všechny skupiny.
Splněním úkolu získají děti klíč do „RŮŽOVÉ“ komnaty – kniha říkadel. Uvnitř spí princezna. Aby jí
probudily, musí se naučit básničku a společně ji zarecitovat.
Po probuzení princezny na ně čeká poslední komnata - „Bílá“ - naučná literatura. Kašpárek
vysvobodil princeznu a chce si ji vzít za ženu. Děti mají za úkol vystrojit jim svatbu. Skupiny jsou
označeny jako kuchaři, muzikanti, rádcové, zahradníci (viz symboly na kartičkách).
Z knižního království – z vybraných položených knih – mají za úkol přinést do skupiny knihu,
která by jim pomohla v přípravě svatby:
Kuchaři – vyberou v knize pokrmy, které uvaří na svatbu (kuchařky)
Muzikanti – vyberou si hudební nástroje a písničku, kterou zazpívají (knihy o hudebních nástrojích
/ zpěvníky)
Rádcové – vyberou zemi, kam se pojede na svatební cestu (atlasy / encyklopedie)
Zahradníci – vyberou květiny, kterými vyzdobí zámek (knihy o květinách)
Děti mohou své vybrané předměty založit jako obrázek v knize. Na závěr ho ukážou svým kamarádům.
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Metodické poznámky:
Krátkou reflexi je dobré vést po splnění úkolu v každé komnatě – aby si mladší děti uvědomily,
co jim daná kniha přinesla.
V závěrečné reflexi lze provést celkovou rekapitulaci a zaměřit se na další pedagogické cíle.
Dětem můžeme označit jejich „pracovní“ území, ve kterém plní jako skupina úkoly a kam se vždy
vrací před vstupem do další komnaty.
Při prohlížení knih je vedeme k správnému zacházení.
Název hry: CESTA PRO DRAČÍ OHEŇ
(hra je zakončením hry Tajemství dračího ohně, která není z technických důvodů celá na UMK
proveditelná)
Autor: Gabriela Hofírková, Štěpánka Hrdinová (inspirováno hrou Prázdninové školy Lipnice o.s.,
Dračí vejce)
Pedagogické cíle: účastníci překonají strach z neznáma a z nebezpečí v podobě draků a vydají
se za splněním úkolu (získat oheň), získaný oheň donesou nazpět; je-li třeba, o oheň se podělí
(pomohou si připálením svíčky)
Čas na přípravu: 2 hodiny (celá hra asi 10 hodin)
Učitelů na přípravu: 2 (4)
Čas na program: 30 minut (záleží na délce cesty)
Učitelů na program: 2 (4)
Počet dětí: 20 dětí s rodiči
Prostředí: chodby CVČ Lata (pozemek a okolí lesní školky)
Materiál: loutky draků, čelovky, hudba, plátno na stínohru, svíčky (lampy), kápě pro lektory, velká
společná svíce, nádoba s ohněm, svíčky na osvícení
Průběh:
Po svolání účastníků pomocí bubnu strážcem tajemství dračího ohně. Strážce přečte (řekne)
legendu a vysílá účastníky po svíčkách hledat dračí oheň. Po příchodu na místo začíná stínohra,
ve které přilétají draci, chrlí oheň a poté opět odlétají. Následuje zapálení luceren dračím ohněm,
který po dracích zůstal. Nakonec strážce vyzívá opět účastníky, aby se vrátili.
V kruhu je zapálena svíčka (lampa), ve které bude plamínek uchován. Účastníci jsou vyzváni, aby
kouzlo ohně posílili slovy, které vyjadřují to, co nejvíce účastníci na cestě potřebovali. Sfouknutím
plamínku přechází teplo a ochrana dračího ohně do našich srdcí, odkud jej nikdo nemůže již vzít.
Vykročením z kruhu hráči opouští hru.
Metodické poznámky:
Hra následuje za hrou, ve které rodiče a děti získají tři části kouzelných luceren, které si sestrojí.
Tuto hru přikládáme dále jako vánoční dáreček:-)
DRAČÍ OHEŇ
Programové téma: Kouzelný dračí oheň
Legenda: Vyslyšte poselství strážců dračího tajemství
Jednou za 100 let, v době odchodu doby větru a příchodu zimního času přilétají do našeho kraje
ohniví draci, aby obohatili lidstvo o poklad nesmírné ceny. Tím pokladem je kouzelný dračí oheň
s magickou mocí ochraňovat před zlem, chladem a neštěstím. Záře tohoto ohně přináší do našich
srdcí štěstí, radost, dobrotu, zdraví a sílu.
Takový oheň je obtížné získat, protože na světě není ničeho, co by dračí oheň nespálil. Strážci
tajemství dračího ohně po staletí opatrují kouzelné části luceren, ve kterých jedině je možné
kouzelný dračí oheň uchovat. Mocný oheň nemůže získat jednotlivec, proto jsme se tu sešli my
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všichni. Můžeme se společně pokusit získat jej společně, prokážeme-li ctnosti odvahu a statečnost,
spolupráci a přátelství, moudrost a vytrvalost.
Společnou písní přivoláme strážce tajemství dračího ohně. Až zazní všechny naše hlasy, strážci
přijdou mezi nás a každý z nich povolá k sobě ty, kteří se mohou pokusit získat část lucerny.
Herní cíl:
Získat dračí oheň
Úkol pro skupinu:
JAKO RODINA SE ROZDĚLIT A ZÍSKAT ČÁSTI LUCEREN, NÁSLEDNĚ SPOLEČNĚ VYTVOŘIT
LUCERNU ZÍSKAT A DONÉST DRAČÍ OHEŇ
Pedagogické téma:
SEZNÁMENÍ SE/SETKÁNÍ SE, CTNOSTI: ODVAHA A STATČENOST SPOLUPRÁCE A PŘÁTELSTVÍ, MOUDROST A VYTRVALOST
Vize, přání:
Spřátelená skupina rodin, která ráda společně tráví čas, buduje prostor školky, iniciuje společné
aktivity, realizuje vlastní nápady
Pedagogické cíle:
Rodiny účastníků se spolu seznámí/setkají, poznají, že společně strávený čas je pro ně příjemný
a přínosný, nabydou společný zážitek
Pravidla hry:
Oheň je možné nést pouze v lucerně ze speciálních součástek
Speciální součástky vydají strážci po splnění úkolu
S každým strážcem smí jít pouze vybraní členové rodin
Design hry:
Účastníci rozděleni podle rolí v rodině (maminky – tatínci – děti)
Odchází se strážci ke splnění úkolu; po splnění se opět setkávají s rodinami, aby vytvořili lucernu
Společně odchází hledat dračí oheň
Každý úkol 3 strážců představuje jednu dvojici ctností
Realizace:
Čas konání: pátek, 21. 11. 2014, podvečer (cca od 16 hodin)
Způsob oznámení rodičům: e-mail, letáček ve školce, letáček každému do ruky
Personální zajištění: 5 lektorů
Materiál:
čaj, občerstvení (rodiče)
buben lucerny 4 kápě 4 rámy s plátnem štětce, barvy, voda drátek 2 lana, 1 silnější provázek
klacíky (svázané) svíčky ve skleničkách (velké množství) ve školce vyrobené lucerničky (nalepené
listí na skleničky) pro každé dítě karimatka provázek na označení cesty dětí osvětlení špejle kleště
(dostatek) prostěradlo draci na stínové divadlo čelovky ohníček prášek na obarvení ohně Mystical fire
Průběh:
1. SETKÁNÍ
16:00 přivítání – ještě bez kostýmu, nabídka čaje, občerstvení. Po shromáždění všech rodin cca
v 16.30: 1. strážce (1.S) začne v kruhu v sadu rytmicky bubnovat do chvíle shromáždění všech
účastníků, čeká na shromáždění všech v kruhu ostatní strážci nachystáni na 3 místech
(… za kompostem, … za rázem dřeva, … u vrbového domečku)
2. MOTIVACE
1. S vypráví legendu (viz legenda)
Zazpívání písně a přivolání 3 strážců: 1. S začne píseň na přivolání strážců tajemství…
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Příchod strážců: jakmile začne kánon, přichází 3 strážci za 3 stran, obejdou kruh a zastaví na
místě příchodu.
každý strážce vyzívá z každé rodiny svoji skupinu v pořadí tatínci, děti, maminky, po seřazení
všichni odchází:
Jsem Oxirion, strážce tajemství dračího ohně. Povolávám k sobě z vašich rodů tatínky.
Jsem Nezrenis, strážce tajemství dračího ohně. Povolávám k sobě z vašich rodů děti.
Jsem Kortoklas, strážce tajemství dračího ohně. Povolávám k sobě z vašich rodů maminky.
3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ Tatínci:
U pece kruh cca 8 metrů (žlutý provázek, svíčky, 2 lana, svázané tyčky k lucernám) úkol: uprostřed
kruhu jsou svázané tyčky k lucernám. Prostoru v kruhu se nesmí dotknout žádná část lidského
těla. Cílem je získat tyčky.
Maminky: za brankou na louce 4 rámy s napnutým plátnem, svíčky a lampa na podsvícení; úkol:
malování mandaly rozdělené na 4 díly za mandalu maminky dostanou drátek na lucernu
Děti:mezi dřevy úkol1: dojdi na konec provázku potmě, povede tě provázek – chůze po provázku
na místo určení úkol 2: zakouzlení lucerničky (vyrobené ve školce) pro dračí oheň: každý řekne
kratičký veršík na očarování lampičky; musí jej říct a nedotýkat se země (děti se navzájem zvednou):
4. VÝROBA LAMPIČEK
Strážci dovedou skupinu (na osvětlenou verandu) k 1. strážci a odchází do tmy, poté jdou chystat
dračí oheň 1. strážce v roli čeká na všechny, vyzívá, aby se všichni dali na výrobu lampiček výroba
lucerny v rámci rodin – kompetence rodičů (nachystat kleště)
5. CESTA ZA OHNĚM
Po dokončení všech (nutné vysledovat) svolání všech rodin, 1. strážce vysílá účastníky po svíčkách
pro dračí oheň
6. ZÍSKÁNÍ OHNĚ (palouček u ulity)
Jakmile se hráči blíží, začíná hrát dramatická hudba. Po shromáždění všech se hudba změní, začíná stínové divadlo – přílet draků: draci přilétají, chrlí oheň, odlétají.
Po ukončení hudba přestane hrát a plátno je srolováno. Za ním hoří oheň obarvený barevným
práškem (Mystical fire – pozor toxické)
S 1 vyzívá účastníky k zapálení ohně a k návratu tam, kde vše začalo.
zapálení svíček v lucernách pomocí špejle
7. NÁVRAT
V původním kruhu čekají strážci v kápích (lektoři v předstihu dorazili do školky a včas se nachystali),
přivítají úspěšné bojovníky. Vyzvou k zapálení velké školkové lucerny. (Je možné přichystat též
slavnostní oheň)

Název hry: DOMEČEK NAŠÍ TŘÍDY
Autor: Adéla Marková, Martina Matuščinová
Pedagogické cíle: Děti si vyzkouší spolupráci ve skupině.
Děti pocítí sounáležitost se svou třídou.
Děti si zkusí práci po skupinkách, která ale bude vést k ukončení úkolu celé třídy.
Děti si samy zvolí podle svých schopností, ve které skupince budou chtít pracovat.
Čas na přípravu: 3 minuty
Učitelů na přípravu: 1
Čas na program: 45 minut
Učitelů na program: 3
Počet dětí: 24 (1 třída)
Prostředí: les
Materiál: dopis od skřítka, přírodniny, tužka, papír, voskové pastely, papír A3, přesýpací hodiny
(30minut), příp. stoky
Průběh:
Při procházce si najdeme vhodné místo, kde objevíme dopis od skřítka s přesýpacími hodinami.
Z dopisu zjistíme, že je nutné splnit jisté úkoly, abychom mohli pokračovat v cestě.
Úkoly:
Než se dosype písek v hodinách, je naším úkolem, abychom všichni společně byli ukryti v domečku
z přírodnin (pouze to, co najdeme v lese). Náš dům musí být označený velkou vlajkou naší třídy
a z domečku by měla znít naše třídní písnička.
S dětmi se následně domluvíme, jak úkoly splníme, protože máme před sebou dohromady tři –
písnička, vlajka, stavba domečku. Zkusíme vést rozhovor tak, aby děti následně vyvodily,
že bychom mohli zkusit rozdělit se na tři skupiny – úkol tak zvládneme splnit v určitém čase.
Následně se rozdělíme podle volby dětí.
Po domluvě otočíme přesýpací hodiny. Každá učitelka bude k dopomoci jedné skupině,
v níž se bude tvořit.
Na závěr, kdy budeme v domečku, s dětmi provedeme reflexi (např. jak jsme úkol zvládli, jestli by
bylo možné něco udělat lépe, jak se po ukončení cítí, co se jim v průběhu líbilo nejvíc…)
Metodické poznámky: Hra je pouze jedna z celku, kdy už budeme skřítkem vedeni a děti s ním
budou seznámeny. Hra by měla být variabilní a stále otevřená nápadů dětí (Nejde v ní o kvalitu
ale o zážitek).

8. REFLEXE, UKONČENÍ
U kruhu zapálené lucerny S1 vyzve k posílení dračího ohně naší energií. Aby ochraňoval právě
nás, je třeba do něho vložit naše slova:
- jak byste vyjádřili tuto odvážnou cestu, to, co jste nejvíc potřebovali, jedním nebo několika slovy
(vyřčení slov k plameni lucerny)
9. VYSTOUPENÍ Z ROLE
krokem zpět vystoupíme z role a jsme opět v naší školce… Plamínek dračího ohně si ale neseme
s sebou. Můžeme si jej sfouknout, aby jeho teplo a ochrana vešla do našich srdcí.
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Název hry: STAVAŘI A STROMY
Autor: Tereza Řezáčová
Pedagogické cíle: děti si při reflexi prožijí, jak se cítili stromy, když si místo
větví na zemi vybrali ty, které byli na živém stromě
děti si prožitkovou formou zkouší pochopit, že jejich jednání a chování v přírodě, ovlivňuje jejich
prostředí
Čas na přípravu: 15 minut
Učitelů na přípravu: 1
Čas na program: 30 minut
Učitelů na program: 1
Počet dětí: 8 - 28
Prostředí: třída - místnost
Materiál: krepový papír, předloha, podle které děti budou sbírat větve a to buď ze stromů, nebo ze
země – podle jejich volby

Průběh:
Vstup do hry:
Rozhovor s dětmi o chrabrých vlastnostech princů a rytířů, kteří chtějí získat či vysvobodit princeznu.
Motivace dětí k odvaze pokusit se splnit 3 úkoly a získat Zlatovlásku.
Na cestu se vydáváme s písní: „Nes mě, loďko, ke břehu.“ / z pohádky Zlatováska/
1. skládej svou rybičku / dbáme na to, aby úroveň obtížnosti skládání byla různorodá a každé dítě
si mohlo vybrat tu svoji – osvědčily se mi rozpůlené textilní rybky se zapínáním na různý počet
a velikosti knoflíků/
2. úkol – ztracené perly
V mraveništi / smíchaná hromádka přírodnin s korálky/ najdi 5 perel a navleč je na drátek/
3. úkol – návrat na zámek, poznej Zlatovlásku
Děti sedí v kruhu, uprostřed dva šátky. Upozorníme děti, že pod jedním z nich se skrývá Zlatovláska.
Moucha jednomu z nich pošeptá správnou barvu šátku. Stylem tiché pošty mají děti za úkol
donést slovo k poslednímu, následně odkryjeme šátek.

Průběh:
Děti se rozdělí do dvou skupin – na stavitele a stromy.
Stavitelé si mohou vybrat obrázek, který budou chtít z „větví“ stavět – na papíru
bude namalovaná předloha, kterou děti obtáhnou krepovým papírem. Děti na tuto předlohu budou
sbírat krepový papír stejné barvy.

Závěr hry:
Radost ze získání princezny posílíme písní „Já ti prstýnek dám“ / CD Písničky z pohádek 3/

Děti, které jsou stromy, dostanou krepový papír, který si připevní za kalhoty, mohou si jej dát přes
ramena nebo jej držet v ruce. Tyto stromy budou pevně stát na místě a nesmí se pohnout z místa
– chodit jinam.

Metodické poznámky:
Organizačně se dá hra zvládnout ve třídě, ideální je rozložit ji do celého dopoledne s pobytem
venku / hledání perel/

Učitelka do prostoru, kde stojí stromy po zemi, rozmístí krepový papír, který bude na zemi volně
dětem dostupný (bude simulovat spadlé větve na zemi). Pokud stromy přijdou o všechen krepový
papír, tak si lehnou na zem – pokáceli jej.
Po začátku hry stavitelé začnou sbírat krepový papír ze stromů a ze země – nevědí ovšem o pravidle,
že pokud stromy zbaví veškerého krepového papíru, tak je pokácí a stromy umírají.
Po té, co hra Skončí je čas na reflexi – je důležité, aby každý strom vyjádřil své pocity v okamžiku,
kdy mu brali krepový papír – tedy větvě.
Při dalším kole se na zem může dát větší množství krepového papíru nebo se role mohou obrátit.

Název hry: UDATNÝ PRINC
Autor: Olga Fasselová
Pedagogické cíle: posílit sebedůvěru dítěte
Herní cíl: splnit 3 úkoly a získat princeznu
Čas na přípravu: různé
Učitelů na přípravu: 1 - 2
Čas na program: 60 – 90 min
Učitelů na program: ideální počet 2
Počet dětí: 15 - 20
Prostředí: třída nebo pobyt v přírodě / možná kombinace/
Materiál: korálky, drátky na navlékání, rybičky / z papíru, textilu – rozstříhané/, přírodniny, 2 různobarevné šátky, moucha – v jakékoliv podobě/, obrázky princezen k vymalování - viz příloha, CD
Písničky z pohádek 3 nebo vlastní zpěv
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Reflexe:
S dětmi probereme jednotlivě plnění úkolů, jejich obtížnost, obavy z neúspěchu, podpoříme radost
ze splnění, … Každé dítě, které projde reflexí, obdrží obrázek Zlatovlásky k vymalování.

Název hry: ZDRAVÝ ZOUBEK
Autor: Dominika Richterová
Pedagogické cíle:
Naučit děti rozlišovat mezi zdravými a nezdravými potravinami pro zuby
Děti si uvědomí, že rozhodnutí každého jedince má dopad na výsledek celé skupiny
Čas na přípravu: 10min
Učitelů na přípravu: 1
Čas na program: 25min / 35min + 15min / 25min reflexe
Učitelů na program: 2
Počet dětí: 10 - 15
Prostředí: herna / tělocvična
Materiál: potraviny, papíry, tužky, lepící páska, suchý zip, převlek pro bacila Cecila, dva košíčky
Průběh:
Dětem je na začátku celého bloku (před hrou) částečně zahrán, částečně odvyprávěn příběh
o bacilovi Cecilovi, zoubcích a malé holčičce... Na základě tohoto příběhu děti budou lehce znát,
které potraviny považujeme pro zoubky za dobré a které méně. Hra bude spočívat v tom, že
na stěně / skříni bude přilepený veliký obrys zubu a děti budou mít za úkol po místnosti hledat
potraviny, nosit je bacilovi Cecilovi a říct mu, jestli je potravina zdravá – nebo ne (rozdělit do košíku
zdravých a nezdravých). Pokud dítě dobře uhodne, dostane puzzle skládanku zubu, který bude bílý
a budou na něm hvězdičky, pokud potravinu určí špatně, bacil mu dá díl, na kterém budou černé
skvrnky. Až děti sestaví celý zub, bacil Cecil buď bude smutný a ukončí hru. 		
Následuje reflexe.
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Název hry: INDIÁNSKÉ STOPOVÁNÍ
Autor: Božena Smrčková
Pedagogické cíle:
Děti rozvinou svou znalost poznávání zvířat podle stop
Děti se naučí pracovat ve skupině na společném úkolu
Děti pochopí výhody spolupráce
Čas na přípravu: 20 min. (příprava pomůcek cca. 2 hod. – pomůcky už mám)
Učitelů na přípravu: 2
Čas na program: 60 minut
Učitelů na program: 2
Počet dětí: ideálně 10 – 12 dětí
Prostředí: ideálně les, ale možno i zahrádky či interiér
Materiál: zalaminované obrázky, krepový papír

se věž klíče dotkla, řetěz s klíčem povolí. Děti si budou moc otevřít jednu část truhly, kde získají
symbol odvahy, který si budou moci připnout do svého náhrdelníku odvahy.
Reflexe:
Bylo pro Vás něco obtížného? Čeho jste se obávaly? Co vám pomohlo překonat obavy?
Potřeboval někdo pomoci?
Metodické poznámky:
Musí se správně vyměřit klíč, tak aby byli potřeba kostky od každého. Pokud bude mít nějaké dítě
obavy, může ho doprovodit kamarád. Do krabice by mělo dítě sahat samo. Nikdo nemůže sahat na
jinou kostku.
Jedna z učitelek bude u velké krabice. Druhá s dětmi v místě u klíče. Ta bude pouštět děti
jednotlivě na úsek neznámé cesty.

Průběh:
Hra je hrána s dětmi nad 3 roky. Po dvou-týdenním tematickém bloku Zvířátka v zimě a stopy
zvířat. V ideálním případě probíhá v lese, ale je možno ji uskutečnit kdekoliv jinde.
Děti se rozdělí na dva indiánské kmeny. Náčelníky konkurenčních kmenů jsou dva pedagogové.
Děti vymyslí název svého kmene. Každý kmen má své území. Děti dostanou informaci, že druhý
kmen jsou jejich protivníci.
Každý kmen má na svém území stopy zvířat. (Počet stop odpovídá počtu členů kmene. Každý člen
má svou stopu).
Následně dostanou informaci, že k tomu, aby mohl jejich kmen přežít, potřebuje ale každý dvě
stejné stopy.
Pokud se kmenu podaří přežít a rozšířit své území, probíhá zkouška na náčelníky kmene.
Každý z indiánů musí prokázat dostatečné znalosti a schopnosti, aby se mohl stát náčelníkem.

Název hry: VĚŽ ODVAHY
Autor: Martina Štolbová
Pedagogické cíle:
Děti zažijí odvážný čin, krok
Děti si posílí svou sebedůvěru
Čas na přípravu: 20 minut
Učitelů na přípravu: 2
Čas na program: 30min+ 10min reflexe
Učitelů na program: 2
Počet dětí: 20
Prostředí: jakákoliv neznámá chodba s navazující místností, úsek cesty.
Materiál: dřevěné kostky, lepicí papírky, krabice s rukávy, klíč na řetězu, symbol odvahy či diamant
na náhrdelník odvahy
Průběh:
Úvod do hry: dopis od Strachoně.
Úkol: získat společně klíč k uzavřené truhle, kam Strachoň schoval veškerou odvahu. Ten získají
postavením věže z kostek tak, aby se věž dotkla pověšeného klíče. Kostky jsou na neznámém
místě, které je značené barevnými papírky ve tvaru kostky. Každé z dětí může přinést právě jednu
kostku. Musí tedy projít samostatně určitý úsek podle papírových kostiček, dojít k velké kostce
(krabice s rukávy) sáhnout do neznáma a vybrat z krabice jednu kostku. Donést jí zpět do výchozího místa. Tam společně děti staví věž odvahy ke klíči. Pokud se jim věž podaří postavit tak, aby
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Název hry: KOCOUR V BOTÁCH
Autor: Martina Hockeová Štejfová
Pedagogické cíle: Ukotvení schopnosti obout a pochopení nutnosti přezouvat si boty
Čas na přípravu: 5minut
Učitelů na přípravu: 2
Čas na program: 45 - 60 min
Učitelů na program: 2
Počet dětí: (Miniškolka – 10 dětí, 2 – 3.5 roku) pro kurz počet neomezen :)
Prostředí: Miniškolka
Materiál: kostým kocoura, masky – pastelky, boty – různé, deka, balící papír
Průběh:
Pedagogické téma: Sebeobsluha – vědomé přezouvání
Herní téma: KOCOUR V BOTÁCH
Herní cíl: poznat, nandat a sundat bačkory
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1. Legenda:
POHÁDKA – KOCOUR V BOTÁCH – čtení + divadlo
Tři bratři – 1. mlýn, 2. koně, 3. kocoura – který si přál boty.
Kostým kocoura: uši, ocas, chlupatá vesta
2. VV: Kocourek - maska
Z dětí se stávají koťata a setkají se s Kocourem v botách – navážou přátelství
3.
S Kocourem si povídají a zkoušejí si boty: různé druhy – velikosti – barvy – materiály –
zapínání, hledají boty do páru
4. Básnička:
Paci paci pacičky,
táta koupil botičky
a maminka pásek,
za myší ocásek.
5. Hra:
,,Paci, paci pacičky táta koupil botičky.,,
Všichni si sundají své bačkůrky a dají je doprostřed na hromádku. Řekne se básnička
a každý si najde své bačkory (pár) a nandá si je.
Pro starší děti:
Dvojce se zavázanýma očima – tři páry bot – najdi, poznej a obuj si své bačkory
Bačkory schováme pod deku a děti pod dekou hledají ty své.
6. Hra:
Co udělají špinavé boty, když se proběhnou po bílém papíře (jako po podlaze), pochopení důvodu
a nutnosti se přezouvat
– zařadit při návratu z procházky
7. Hledání:
Kde mají boty domeček?
Reflexe

Název: ZÁZRAČNÝ KÁMEN
Autor: Helena Kleinová
Pedagogický cíl: Děti si zažijí vzájemnou pomoc a odpovědnost za druhého
Děti si prožijí situace se zavázanýma očima
Děti respektují pravidla hry
Čas na přípravu: 15 min
Učitelů na přípravu: 1
Čas na program: 60 min včetně reflexe
Učitelů na program: 2
Počet dětí: 12 –15
Prostředí: třída, chodba se schodištěm
Materiál: hudební nahrávka, popř. tamburína, šátky, kámen, plechovka naplněná kamínky, balicí
papír, stuhy, nůžky, šátek, fixy
Průběh:
UVEDENÍ DO ČINNOSTI
– chůze v prostoru třídy, uvědomění si prostoru v rytmu tamburíny, na přerušení rytmu vyhledat
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někoho do dvojice a přiložit si dlaně na dlaně, na poslední aktivitu vyzvat děti, ať si sednou do kruhu
– pošleme si po kruhu po jedné straně pohlazení, podruhé např. cvrnknutí do nosu
PŘÍBĚH – znám příběh a právě dlaně v něm měly velký význam
Vstup do příběhu:
Kdysi v dávných dobách, žil, byl hrozný čaroděj. Jeho srdce bylo z kamene. Chodil po světě a škodil
lidem. Škodil všude tam, kde viděl lidi spokojené a veselé. Škodil tak, že jim bral to nejcennější,
co lidé mají. Nebylo to však jejich bohatství a majetek, ale to bez čeho lidé nemohou šťastně
a radostně žít.
Jednoho dne se přiblížil k vesnici, kde se lidé po zimě chystali vítat jaro. Připravovali se na jarní veselici.
Výzva pro děti, jestli chtějí do příběhu vstoupit – vytváření prostředí – zdobíme se stuhami, zdobíme
i prostor třídy – mašle, fáborky – taneční, pohybové improvizace na hudbu
Vystoupení z příběhu:
Pokračovat ve vyprávění – role čaroděje – nemusel být vždy vidět, měl velkou moc a mohutný
hlas, své kletby dokázal vysílat i z velké dálky
A jednou, zrovna když se z dálky k jeho uším donesly tóny hudby a veselý zpěv lidí, se čaroděj
rozzuřil a seslal mezi lidi svou kletbu.
Vstup do příběhu:
Hudba, taneční improvizace – atmosféra jarní veselice a do toho obrovský rámus (zvuk padajícího
kamení) a z dálky hlas: „BERU VÁM DAR VIDĚNÍ“
Vystoupení z příběhu: pokračovat ve vyprávění:
A pak se to stalo. Lidé zůstali stát. Hudbu a zpěv vystřídalo ticho. A uprostřed ticha lidé, kteří byli
slepí. Nikdo ani nepromluvil. Jak se jim žilo, to si nedovedeme ani představit. Nevím, jak dlouho žili
se svou slepotou, ale jednoho dne se k vesnici přiblížil poutník, který chodil po světě od města
k městu, od vesnice k vesnici. Na svém putování potkal spoustu moudrých lidí. A leccos se od
nich dozvěděl. Třeba i to, že existuje místo, kde se nachází kouzelný kámen, který dokáže lidem
vrátit zrak. A tak dal lidem šanci. Mohou se zachránit, ale na cestu za zázračným kamenem se
musí vydat všichni. Poutník nabídl svou pomoc, povede je, cesta však bude náročná. Aby se
neztratili, půjdou všichni za ruce. Na cestě musí být potichu, aby na sebe neupozornili čaroděje.
Na nebezpečí, blížící se změnu terénu je upozorní stisk dlaně toho, kdo půjde před ním. Poutník
všechny seznámí s tím, že až dojdou na místo, položením svých dlaní na rameno jim dá pokyn, že
jsou právě na místě, kde budou na zemi rukama hledat kámen. Kdo ho nalezne, stiskne ho pevně
dlaněmi, sundá si šátek – uvidí, kámen položí zpět a odejde na místo určené poutníkem.
Za chvíli vstoupíme znovu do příběhu. Na to si ale budeme potřebovat uvázat šátky na oči.
Vstup do příběhu:
Jsme opět ve vesnici. Je v ní ticho, neveselo. Ale všichni se chystají na cestu, na jejímž konci je
čeká vysvobození.
Uvázat šátky, cesta poslepu, hledání kamene.
Po osvobození se vrací domů a pokračují v oslavě, tentokrát však slaví to, že společnými silami
přemohli zlo.
Reflexe
Emoční odvětrání na slavnosti, každý si to užívá po svém.
Slavnost končí, kdo odchází, na balicí papír obkreslí svou dlaň, která pomáhala zvládat cestu.
Rekapitulace = co jste prožili, jak jste prožívali společné putování a jak vám bylo, když jste zůstali
sami a každý sám za sebe hledal zázračný kámen.
Stuhou naznačit putování a prostor ukrytého kamene. Každý si vezme kamínek a položí ho tam,
kde to pro něj bylo nejtěžší, kdy mu bylo nejhůř.
Diskuze – z čeho byly větší obavy – jak jste se cítili poslepu v držení a jak, když jste zůstali slepí sami.
Skupinová dohoda – budeme si pamatovat, že bude-li někdo potřebovat naši pomoc, podáme mu
naši dlaň

36

9:30

30

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
PŠL – Metodika projektu Školky
přes hranice

10:00

55

František Koukolík – přednáška
Před úsvitem, po ránu

10:55
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Přestávka

11:05
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WORKSHOP – Zapojení rodičů do
předškolní výchovy v Tampere –
Kirsty Hanhilampi
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Přestávka
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Shawn Rizo – přednáška
Virtues Project
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Přestávka

15:05
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WORKSHOP The gifts
of character – Shawn Rizzo

16:05

10

Přestávka

16:15
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Marek Herman – přednáška
Osobnost učitele: Most důvěry.
Most odvahy. Vyvážený střed.

17:10
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Přestávka

17:20

60

Začít spolu (Gardošová) + Lesní školky
(Passerin) + Waldorf (Smolková) +
Montesori (Hillebrandová)
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Vlasta Hillebrandová
přednáška Montessori
pedagogika
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WORKSHOP – Reflexe,
formativní hodnocení
Renata Trčková
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ANOTACE TED

TEREZA PROCHÁZKOVÁ – O krok zpět
Příspěvek bude zaměřen na téma samostatnost dětí.
Do jaké míry je nezbytné, abychom děti stále korigovali
a instruovali? Nemohli bychom děti nechat „objevovat
a zkoumat“ i v běžných denních činnostech?

JANA KONEČNÁ – Pravidla a disciplína a jejich vliv na společnost
(o zážitkovém programu v lesní školce)
Příspěvek z lesní školky se zabývá využitím zážitkové
pedagogiky pro práci jak s dětmi, tak i s jejich rodiči.
Naše cesta započala potřebou poskytnout příležitosti
pro vytvoření přátelských vztahů mezi rodiči, dětmi
a námi, průvodci. Vedla k vytvoření pocitu sounáležitosti
s komunitou školky a vybudováním důvěry mezi námi
všemi. Lemována milníky zážitkových programů vede
nás dál, avšak blíž jeden k druhému. Tak, aby nám bylo
spolu dobře.
HANKA PLACHÁ – Vím, že chceš, abych to dokázal sám
Vyperete papírový kapesník zapomenutý v kapse u kalhot
s černým prádlem, ve své vlastní pračce, ve své vymazlené
domácnosti…a ještě k tomu Vám nikdo nezaručí, že se to
nebude opakovat, ani že jste dospělí a že vše už půjde
jen a jen hladce ………………………………… jen je to
CHYBA!!!
Práce s tím, co se mi nepodařilo, to je možná jedna
z největších příležitostí, možnost a cenný poklad na cestě
směřující k celistvému rozvoji osobnosti také právě pro
naše děti. Dopřejme dětem možnost chybovat…aneb
vyzkoušela jsem si na vlastní kůži!!!
ŠTĚPÁNKA HRDINOVÁ – Do školky za zážitky, aneb jak stmelit komunitu
(o zážitkovém programu v lesní školce)
Příspěvek z lesní školky se zabývá využitím zážitkové
pedagogiky pro práci jak s dětmi, tak i s jejich rodiči.
Naše cesta započala potřebou poskytnout příležitosti pro
vytvoření přátelských vztahů mezi rodiči, dětmi a námi, průvodci. Vedla k vytvoření pocitu sounáležitosti s komunitou
školky a vybudováním důvěry mezi námi všemi. Lemována
milníky zážitkových programů vede nás dál, avšak blíž
jeden k druhému. Tak, aby nám bylo spolu dobře.
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TOMÁŠ VRBICKÝ – Osobnost učitele ve finském školství
Učitel je ve Finsku vážená a oblíbená profese. To je podle
mě nejdůležitější přednost finského vzdělávacího systému. Učitelé pak cítí důvěru od okolí, což je pro jejich
práci nezbytné. Tato důvěra a vstřícnost je oboustranná,
to znamená, že i učitelé mají přijímající pohled k rodičům.
Z toho si můžeme vzít příklad i do ČR. V naší školce s rodiči
pracujeme několika způsoby. Podáváme jim dostatek
informací a nastavujeme oboustrannou zpětnou vazbu
a upřímnost.
OLGA FASSELOVÁ – Změna
Projekt „Školky přes hranice“ – po mnohaleté praxi ve
státním školství – osvěžující, inspirující, ale také vyvolávající spousty otázek o nutných změnách. Některé změny
dokážeme udělat sami a ihned, ale tu hlavní, kterou naše
školky potřebují, musíme prosadit společně.
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BOŽENA BLAŽKOVÁ – Projekt ctností v české mateřské škole
Cílem příspěvku je zamyšlení se nad tématem etické
a morální výchovy v českých mateřských školách.
Jaké děti chceme pro budoucí společnost vychovávat?
Pokud chceme, aby z dětí vyrostli kompetentní a zodpovědní lidé, schopní řešit problémy současného světa, je
třeba začít s dětmi mluvit o morálce a charakteru. Právě
v období předškolního věku máme ideální možnost vybudovat pevné základy pro správný mravní vývoj a hierarchii
hodnot. Vztah k hodnotám, normám a pravidlům tvořil
vždy součást výchovy dětí. Pojďme tedy místo dravých
a úspěšných, kteří jsou rozhodnuti cíle dosáhnout za
jakoukoliv cenu, společně vychovávat děti ohleduplné,
poctivé, empatické a zodpovědné.
BARBORA ČÍRTKOVÁ – Srovnej si to v hlavě, abys udělal krok správným směrem...
Ač jsem si to neuvědomovala, projekt mě v největší
míře ovlivnil v mém přístupu k těm nejdůležitějším lidem
v mém životě. K mým přátelům, ale především k mým
dětem. Najednou jsem si uvědomila, co je pro mě v životě
nejdůležitější, a také to, že to, co věnuji svým dětem,
již teď – ať už je to čas, zábava, společné akce nebo
„jen“ komunikace – je ovlivní na celý jejich život. Děti
nepotřebují býti obklopeny hračkami, potřebují lásku, řád
a hlavně potřebují ukázat, jak si hrát.
PAVLA DERMEKOVÁ – Komunikace
Komunikace byl můj tajný problém. Před UMK a stáží ve
Finsku jsem si nedokázala představit, ze bych mluvila
před více jak pěti lidmi. Teď je moje kultura reci mnohem
lepší a při uváděni besídky jsem dokázala mluvit
v souvislých větách. Příspěvek jsem zaměřila na svůj
posun v mezilidské komunikaci.

ANOTACE KONFERENCE ŠKOLKY ZÁŽITKEM
PŘED ÚSVITEM, PO RÁNU
MUDr František Koukolík, DrSc FCMA
Hlavní sál 10.00 hod

V průběhu posledních let se představy o stavbě a funkci mozku lidí i zvířat změnily. Mozek se
studuje v řadě úrovní velikosti – od molekul, po neuronální systémy. Na této úrovni je chápán jako
soustava neuronálních sítí velkého rozsahu – konektomů. Jsou jich desítky. Charakterizuje je
plasticita: celoživotní dostavování a přestavování úměrně zevním a vnitřním podnětům. Uplatňuje
se bio-psycho-sociální model: proměny činnost molekul v mozku se mohou projevit proměnami
chování lidských skupin a naopak.
Odhadnout vztah budoucích rodičů k nenarozenému dítěti lze na základě Condonova dotazníku.
Umožní rozlišit pozitivní vazbu od ambivalentní.
Na emoční signály malých dětí odpovídá mozek žen, které ještě nerodily. Intuitivní rodičovství je
podmíněno evolučně. Mozek žen, které prvně rodily, stejně jako mozek mužů, kteří jsou prvně otci,
prochází rychlou a mohutnou přestavbou. Jejich funkční systémy přesně rozlišují podněty
od vlastního dítěte od podnětů od dítěte cizího.
Novorozenci a kojenci rozlišují a „vědí“ podstatně víc, než si lidé dokáží představit. Novorozenci
staří 1 – 5 dní rozlišují neutrální, šťastný a ustrašený tón vyslovené slabiky. Rozlišování se prohlubuje
ve věku 3 – 7 měsíců. Čtyřměsíční děti tvoří pojmové kategorie. Pětiměsíční děti rozlišují fyzikálně
možné události od událostí fyzikálně nemožných. Šestiměsíční děti rozliší správné výsledky
základních aritmetických operací od výsledků nesprávných.
Od nejranějšího věku se novorozenci a kojenci orientují k lidským tvářím. Tří – čtyřměsíční děti
rozlišují emoční výrazy ve tváři, emoční vývoj je rychlý.
Pro pochopení psychosociálního vývoje dětí je klíčová znalost teorie vazby (attachment theory),
vývoje mentalizace, neboli teorie mysli a vývoje sebeuvědomování. Základy morálního rozlišování
jsou patrné již v kojeneckém věku.

ZUZKA ZEMBALOVÁ – Překonání sebe sama

Dramaticky rychlý a lidsky specifický je vývoj řečových a jazykových funkcí.

Heslo zážitkové pedagogiky: „Zážitek nemusí být příjemný,
hlavně že je silný,“ jsme si zkusili na vlastní kůži. Jsem
velice soutěživá a musela jsem překonat sama sebe,
abych se pokusila fungovat jako týmový hráč. To se snažím
aplikovat i v běžném životě a své práci – překonávat svůj
strach. Druhým velikým přínosem projektu byla možnost
setkávat se v neformálním prostředí s ostatními pedagogy
a sdílet vlastní zkušenosti a nápady. To je věc, na kterou
při jiných jednodenních seminářích není moc času a často
ani chuť, přitom to může velice obohatit naší práci s dětmi.
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VIRTUES PROJECT

MONTESSORI PEDAGOGIKA

Laura Shawn Rizzo
Hlavní sál 12.15 hod

Vlasta Hillebrandová
Galerie 12.15 hod

Virtues Project – The Five Strategies of the Virtues Project
Pět strategií, které jsou nosným mostem pro život a práci s dětmi v předškolním věku prostřednictvím
ctností.

Workshop nabízí seznámení s principy, pojmy a oblastmi pedagogiky Montessori v přímé návaznosti
na ukázky práce s montessoriovskými materiály. Součástí budou i krátké videoukázky z práce s dětmi
pořízené v mateřské škole Montessori v Jablonci nad Nisou.

Mluvte jazykem ctností – jazyk, který používáme, má velkou moc. Je dopravním prostředkem
k tomu, co míníme, co skutečně chceme sdělit a to vše má přímý vliv na vývoj dětí. Slova mají
schopnost zranit nebo inspirovat k realizaci snu. Jazyk je hlavní ingrediencí k vytvoření kultury
charakteru.

Pedagogika Marie Montessori je lety ověřený systém, založený na vědeckém pozorování dětí, ale
také na rovnosti, nezávislosti, svobodě volby, jednotě a přijetí. Je úkolem učitele, aby toto vše dítěti
umožňoval a nabízel. Proto je velmi důležitá příprava a erudovanost pedagoga. Učitel má umět pro
dítě a jeho rozvoj připravit správné prostředky a uspořádané, připravené prostředí. Je to takové
prostředí, ve kterém se dítě může bezpečně a nezávisle na dospělých pohybovat a používat vše,
co v něm je. Má být pro dítě lákavé, podporující jeho přirozenou zvídavost a akceptující senzitivní
periody. V pedagogice Marie Montessori hraje velkou roli specifický materiál. Jsou to pomůcky,
které pomáhají dítěti co nejlépe využít jeho senzitivních fází. Mají přesný cíl, přesné použití a jsou
dokonale promyšlené. Objevují se ve všech pěti oblastech vzdělávání. Praktický život Smyslový
materiál Matematika Jazyk Kosmická výchova Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti se
radostně a beze stresu vzdělávat, využívat ukrytý potenciál dítěte a postavit se do dnešního světa
plného nástrah připravené a sebevědomé, s vědomím, že Smím a dokážu.

Poznejte správné příležitosti k učení – jednoduchá otázka: Co se můžu z této situace naučit?
Co můžu příště udělat jinak? Strategie je způsob pohlížení na život s příležitostí kontinuálního
procesu učení se, přijímání výzev a poučení se z vlastních chyb. Je to nejlepší metoda jak obohatit
sám sebe a rozvíjet sebe i své dítě.
Nastavte hranice – Jasně a srozumitelně nastavená pravidla postavená na ctnostech přináší
dítěti do života jistotu a jednotu. Je to prostor, kde dítě může nalézt mezní linii ve svém chování
a přístupu, přesnou hranici mezi tím, co je tolerováno a jaké chování přináší následky.
Jasné hranice naučí děti pečovat o sebe, o ostatní a vytvoří bezpečné prostředí pro učení se.
Dítě je jako řeka plynoucí energie, která má dva břehy. Lásku a disciplínu.
Ctěte ducha dítěte – Duše dítěte se vyvíjí denními situacemi, které osvětlují smysl hodnot. Tiché
zamyšlení může být každodenním školním rituálem, který přináší klidný a soustředěný moment do
života dítěte. Spolupráce pomocí pravidelných rituálů pomáhá rozvíjet integritu a kreativitu dítěte
stejně jako oslava významných událostí. Tato strategie pomáhá rozvíjet duchovní rozměr a je to
cesta k učení se respektu individualit.

VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍMÉM KONTAKTU
S PŘÍRODOU
Johana Passerin
Galerie 14.00 hod

Nabídněte vedení v duchovním rozvoji – Umění a schopnost průvodce podpořit dítě ve volbě
a řešení v krizové situaci vede k bezpečnému vyjádření pocitů. Poradenství a podpora pomáhají
řešit konflikty a kázeňsky problematické situace. Vedení v pomáhá dětem najít přirozené řešení,
pomocí reflexe najít podstatu. Zahrnuje to vyslechnutí reálné situace, naslouchání, kladení správných
otázek, které dítěti umožní vylít hrneček hořkosti a vyřešit problémy pomocí ctností.
V posledních pěti letech jako houby po dešti rostou lesní mateřské školy. Podíváme se do zákulisí
a budeme přemýšlet, jací jsou lidé, kteří v nich pracují. Pedagog v lesní školce tráví skoro celý den
pod širým nebem a jeho práce je fyzicky náročná. Co obnáší být s dětmi venku za každého počasí?
Jakým výzvám musí člověk čelit a proč je základem práce pedagoga (nejen v lesní školce) péče
o své životní síly.
Johana se v prostředí lesních školek pohybuje téměř od jejich začátků v České republice a pět let
působí jako průvodkyně. Vystudovala seminář waldorfské pedagogiky a navštívila lesní školky
v Německu, Dánsku a Izraeli. Pracovala jako ředitelka jedné z prvních lesních školek v ČR a posléze
spoluzaložila školku Hvězdy v lese.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAČÍT SPOLU
Juliana Gardošová
Hlavní sál 14.00 hod

CTNOSTI VE VÝCHOVĚ DĚTÍ
Moderovaná diskuse zástupců hlavních trendů v předškolním vzdělávání
Hlavní sál 17.20 hod
Témata:
Podpora osobnosti dítěte – nástroje, prostředky, které využíváte
Využití prožitku dítěte v rámci pedagogického působení
Ctnosti a jejich začlenění do výchovy dětí v předškolním zařízení

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům
a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu
pro ZV i MŠ (dále jen RVP). Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje
každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané
země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický
přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy (opírá se o konstruktivismus, učení Komenského, Montessoriové,
poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona,
Gardnera…). Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.
Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny,
školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se
speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí
s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).
Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě
(netradiční členění třídy do tzv. center aktivit). Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením
(prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní
motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.
DÍTĚ V ÚCTĚ PŘIJMOUT
Táňa Smolková
Galerie 16.15 hod

Chcete vychovávat a učit v souladu s bytostí dítěte?
Hlavní principy waldorfské pedagogiky předškolního věku s ohledem na ochranu raného dětství
v dnešní době a možnými riziky, která současná společnost v sobě přináší pro malé dítě. Waldorfská
pedagogika staví na celostním pojetí člověka: podporuje jeho všestranný rozvoj a vyhýbá se
nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně se rozvíjí rozum, cit a vůle a v procesu
učení jsou zapojovány a oslovovány všechny smysly. Všechny vyučované předměty jsou považovány
za stejně důležité, nedochází k nadřazování jednoho oboru nad druhým ani ke stereotypnímu
rozdělování činností podle pohlaví.
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PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE, z. s.
www.psl.cz
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49

POZNÁMKY

50

