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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití mozaik k rozvoji předmatematické
gramotnosti. Cílem práce je vytvoření série gradovaných aktivit s mozaikami zaměřených
na práci se strukturovaným celkem, jejich odzkoušení v prostředí mateřské školy a ověření
a zhodnocení jejich přiměřenosti a podmínek při jejich zařazování. Teoretická část se zabývá
charakteristikou dítěte předškolního věku, předmatematickou gramotností a vymezením
typů mozaik používaných v mateřské škole. Základem praktické části je akční výzkum
realizovaný s dvanácti dětmi v posledním ročníku před vstupem do základní školy.
Výzkumné aktivity jsou zaměřené na skládání čtvercových mozaik různých velikostí
v mikroprostoru i makroprostoru a na posouzení vnímání zaplňované plochy dětmi. Při práci
dětí byly sledovány vybrané jevy, které mohou ovlivňovat úspěšnost dětí při skládání.
Metodou sběru dat bylo pozorování dětí při aktivitách a řízené rozhovory s nimi během
činností. Z průběhu aktivit byla pořizována videodokumentace, která umožnila pozdější
detailní registraci sledovaných jevů a postreflexi. Získaná data byla analyzována a na jejich
podkladě byly doporučeny změny aktivit a podmínek jejich realizace.

KLÍČOVÁ SLOVA
předškolní dítě, mozaiky, předmatematická gramotnost, strukturovaný celek, mikroprostor,
makroprostor

ABSTRACT
The thesis covers the use of mosaics in the development of pre-mathematical literacy. The
objective is to create a gradual series of mosaic-related activities, focused on working with
a structured whole, to test the activities in a kindergarten setting, to verify and evaluate their
eligibility, and to set the conditions for the inclusion of the activity in the class programme.
The theoretical part focuses on the mentality of pre-school children, pre-mathematical
literacy and definition of mosaic work suitable for use in kindergartens. The practical part
rests on action research including a group of twelve pre-schoolers in the last year of the
kindergarten. The research focuses on the creation of square mosaics of various sizes in both
a micro- and a macro-space. The objective is to evaluate how pre-schoolers perceive the
creative process of making mosaics. The children in the class were observed to see which
factors contribute to the successful creation of a mosaic. Data collection methods employed
included the observation of pre-schoolers during work and structured interviews. The
creative process was captured on video for an ex-post in-depth analysis and post-reflection.
The data obtained were analysed with a subsequent set of recommendations on how to
modify the activities and conditions for their implementation.

KEYWORDS
pre-school child, mosaics, pre-mathematical literacy, a structured whole, micro-space,
macro-space
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Úvod:
Při rozhodování o zaměření mé bakalářské práce pro mě byla katedra matematiky
a didaktiky matematiky první volbou, protože od dětství mám k matematice velmi pozitivní
vztah. Matematika mě vždy bavila nejen z pozice žáka či studenta, ale i jako učitele, neboť
jsem několik let doučovala matematiku děti na základních a středních školách. Až do studia
na Pedagogické fakultě UK jsem ale neměla ponětí o existenci pojmu předmatematická
gramotnost. Při nynějším studiu jsem si uvědomila, jak je rozvoj předmatematické
gramotnosti významný pro úspěšné zvládnutí učiva matematiky nejen v prvním roce školní
docházky, ale nedostatky v této oblasti se mohou projevit i později. Proto jsem se touto
problematikou chtěla zabývat více do hloubky.
Nabídnuté téma využití mozaik pro rozvoj předmatematické gramotnosti mně bylo velmi
blízké, protože sama ráda řeším mozaiky a skládanky všeho druhu. Jak je však toto téma
široké jsem si uvědomila až při sestavování série výzkumných aktivit. Rozhodla jsem se ho
tedy zúžit na práci se čtvercovými mozaikami. Tento typ mozaik nejlépe umožňuje realizaci
mnou zamýšlených aktivit.
Cílem práce je vytvoření série gradovaných aktivit s mozaikami zaměřených na práci se
strukturovaným celkem a jejich odzkoušení při akčním výzkumu v prostředí mateřské školy.
Na základě analýzy informací získaných při výzkumných aktivitách zhodnotit přiměřenost
jednotlivých aktivit a vhodnost podmínek při jejich zařazování. Na podkladě tohoto
hodnocení doporučit případné změny aktivit a podmínek jejich realizace.
Práce je členěna na tři části – teoretickou, metodologickou a praktickou. Součástí práce jsou
také přílohy, ve kterých jsou uvedeny předlohy k prováděným aktivitám a zaznamenané
podrobné výsledky sledovaných jevů při práci dětí.
V teoretické části se věnuji vývojovým charakteristikám dětí předškolního věku, vybraným
složkám předmatematické gramotnosti, které děti rozvíjejí při řešení výzkumných aktivit
a v neposlední řadě mozaikám, jejich historii a vymezení jednotlivých typů používaných při
hře dětí v mateřských školách.
Metodologická část objasňuje východiska, problém a cíl výzkumu. Obsahuje též otázky,
které si v práci kladu, metody a podmínky výzkumu.
6

V praktické části je popsáno dvanáct na sebe navazujících aktivit s mozaikami, které jsou
seřazeny podle předpokládané vzrůstající obtížnosti. Součástí jsou i podrobné scénáře
k aktivitám a popis a vyhodnocení dat získaných při výzkumu. V diskusi jsou pak
uvažovány možnosti případných úprav podmínek při realizaci aktivit, aby bylo možné tyto
aktivity zařadit do běžné praxe v mateřských školách.

7

1

Teoretická část

1.1 Dítě předškolního věku
Rozvoj předmatematických představ dětí je úzce spojen s rozvojem motoriky, myšlení a řeči,
vnímání, paměti i pozornosti. Dítě předškolního věku není ještě schopné takových
myšlenkových operací jako dospělý člověk. Někdy však, nejen u laiků, bývá pohled na dítě
chybně pojímán jako pohled na „zmenšeného dospělého“. Při tvorbě vzdělávacích programů
pro předškolní děti musíme respektovat vývojová specifika tohoto věku. V dalším textu
proto krátce uvedu základní charakteristiky vývoje předškolního dítěte v oblastech, které
jsou nejdůležitější pro rozvoj předmatematických představ.
1.1.1 Vymezení předškolního věku
V odborné literatuře můžeme narazit na rozdíly v chápání pojmu předškolní období.
V nejširším slova smyslu se jím rozumí doba od narození po vstup dítěte do povinné školní
docházky. Úžeji pak doba docházky do mateřské školy. Tomu odpovídá pojetí Vágnerové
(2012), která toto období vymezuje věkem dítěte od 3 do přibližně 6-7 let, přičemž jeho
konec není určen jen fyzickým věkem, ale především sociálně, nástupem dítěte do školy.
Setkat se můžeme i s nejužším pojetím, kdy je předškolním dítětem chápáno dítě
v posledním roce před vstupem do školy.
V praktické části práce budu pracovat s předškolními dětmi v nejužším pojetí. Pro pochopení
určitých obtíží, které se můžou u zkoumaných dětí při prováděných aktivitách objevit,
charakterizuji vývojová specifika tohoto věku. Protože ale vývoj neprobíhá u všech dětí
stejně a rovnoměrně, musím se zaměřit na vývojová specifika celého předškolního období
v pojetí Vágnerové (2012), tedy 3-6 (7) let.
Toto období má ve vývoji zásadní význam nejen pro úspěšný vstup dítěte do školy, ale
ovlivňuje jeho další život i dále do budoucnosti (Opravilová a Kropáčková 2005). U dítěte
dochází k vývoji tělesných a pohybových funkcí, k rozvoji v citové a společenské oblasti
a v neposlední řadě i k rozvoji intelektu.
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1.1.2 Motorický vývoj
Motorikou rozumíme „souhrn pohybových dovedností, které nám umožňují samostatné
přemísťování v prostoru, zaujímání různých poloh těla, manipulaci s předměty aj.“
(Kucharská, Švancarová 2003, s. 27)
Vyspělost motorických schopností má podstatný vliv na rozvoj prostorových představ, které
zahrnují nejen vnímání samotného prostoru, ale i odhad vzdálenosti, porovnávání velikosti
objektů, vnímání části a celku. Prostorové vnímání je tedy ovlivňováno kvalitou pohybových
dovedností, ale zároveň se na koordinaci pohybů samo podílí, vzájemně se ovlivňují.
Vnímání prostoru se dále promítá do řady dalších činností a je důležitým prvkem v oblasti
matematických představ.
Podle Bednářové a Šmardové (2015) můžeme motorické schopnosti rozdělit do několika
rovin – hrubou motoriku, jemnou motoriku, grafomotoriku, motoriku mluvidel a motoriku
očních pohybů.
Změny v oblasti hrubé motoriky nejsou v předškolním období ani tolik v získávání nových
tělesných dovedností jako spíše v upevňování a v dalším rozvoji dovedností získaných
v předcházejících vývojových obdobích. Pohyby předškolního dítěte se stávají přesnějšími,
účelnějšími a plynulejšími. Můžeme pozorovat větší rychlost, pohotovost i obratnost. Dítě
je hbitější a je schopné dobře pozorovat a napodobovat různé sportovní aktivity (Sodomková
in Fuchs et al. 2015; Šulová 2004).
Současně s rozvojem hrubé motoriky se zlepšuje i motorika jemná. Ta se vyvíjí pomaleji
a zahrnuje úchopové schopnosti ruky, které potřebujeme pro manipulaci s předměty. Šulová
(2004) zdůrazňuje, že zdokonalování koordinace pohybů se odráží ve schopnosti
sebeobsluhy a tím i větší samostatnosti. Zlepšující se schopnost provádět jemné a cílené
pohyby ruky a prstů se ukazuje i ve hře předškolních dětí. Při hře jeví tyto děti zájem
především o různý materiál jako písek, plastelínu, knoflíky, korálky, kamínky, kostky, ale
i různé nástroje. Oblíbené jsou tak u nich hry se stavebnicemi, mozaikami či rukodělné
činnosti (Sodomková in Fuchs et al. 2015).
S rozvojem jemné motoriky úzce souvisí i rozvoj kresby. Zatímco u dětí okolo dvou let se
jedná o spontánní čárání, dítě ve třech letech již napodobuje různý směr čáry, zvládne
9

i kresbu křížku. V pátém roce napodobí čtverec a kolem šesti let i trojúhelník (Langmeier,
Krejčířová 2006). Děti se ve své kresbě nejčastěji snaží zachytit lidskou postavu. Kresba
člověka začíná od hlavonožce, později dítě přidává další detaily. Jako poslední přichází na
řadu i oblečení, pod kterým je nejprve vidět postava. Ke konci předškolního období této
průhlednosti ubývá. Právě samostatná kresba oblečeného člověka se všemi detaily je
považována za známku školní zralosti (Matějček 2005).
Pro úspěšný rozvoj grafomotoriky je potřeba znát lateralitu dítěte. Ta se vyhraňuje okolo
čtyř let věku. Důležitá je přitom jak lateralita ruky, tak i oka. Jejich souhra,
tzv. vizuomotorická koordinace je zásadní pro kreslení a později i pro psaní (Bednářová,
Šmardová 2015).
Vyspělost motorických schopností a dovedností dítěte má vliv na vývoj dalších funkcí.
Pohybová neobratnost se tak může negativně projevit v zapojení dítěte do kolektivu, v jeho
fyzické zdatnosti i zdravotním stavu. Negativně ovlivněno je i grafické vyjadřování, řeč či
vnímání.
1.1.3 Kognitivní vývoj
Kognitivní vývoj sleduje rozvoj poznávacích schopností dítěte, tedy vnímání, pozornosti,
paměti, představivosti, fantazie či myšlení. V předškolním věku můžeme sledovat jejich
intenzívní rozvoj.
U dítěte předškolního věku je z poznávacích procesů nejvýznamnější vnímání. Vnímání je
proces získávání a zpracovávání informací z okolí, ale i ze svého nitra. Je úzce spojeno se
smyslovým poznáváním a jeho kvalita je tak přímo závislá na úrovni rozvoje smyslových
orgánů. Vnímání je u předškolních dětí globální, zachycuje spíše celkový dojem, ale dítě si
již mnohdy všímá i detailů, které ho nějak zaujmou. Typický je egocentrismus, projevující
se posuzováním skutečnosti z vlastního pohledu. Na konci předškolního věku dítě vnímá již
úplněji a přesněji a schopnost vnímat detaily a jednotlivé části celku se zvyšuje. Dítě tak
začíná být schopné analýzy celku v části i následné syntézy částí v celek (Kucharská,
Švancarová 2003; Šulová 2004).
Čačka (1994) uvádí tři stádia vnímání dítěte, přičemž u předškolních dětí můžeme sledovat
jen první dvě. První stadium předmětů, které spočívá v jejich prostém výčtu a druhé stadium
10

činností, vyznačující se popisem dílčích činností jednotlivých osob a postihováním
prostorových relací. Třetí stadium vztahů, ve kterém dochází k celkovému pochopení výjevu
a logického smyslu události, nastupuje až u starších dětí.
Rozvoj zrakového a sluchového vnímání, je ze školního hlediska důležitý zejména pro
úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání, ale i pro samotný proces učení. Sluchové vnímání
ovlivňuje dále i rozvoj řeči a tím i abstraktního myšlení.
Při zkoumání úrovně rozvoje zrakového vnímání můžeme podle Bednářové a Šmardové
(2015) posuzovat následující oblasti: vnímání barev, vnímání figury a pozadí, zrakové
rozlišování, vnímání části a celku, oční pohyby či zrakovou paměť. Schopnost barevného
rozlišování a vnímání figury a pozadí u předškolních dětí bude klíčová v praktické části mé
bakalářské práce. Při tvorbě pomůcek pro praktickou část bude zohledněna úroveň
zrakového vnímání zkoumaných dětí, aby obrazy či dekor skládaných mozaik byl pro děti
barevně rozlišitelný a tvarově identifikovatelný.
Obdobně jako u zrakového vnímání u sluchového vnímání rozlišujeme oblasti naslouchání,
sluchového rozlišování, sluchové paměti, sluchové analýzy a syntézy a vnímání rytmu.
K úspěšnému učení je však zapotřebí i rozvinuté hmatové vnímání. Na nezastupitelnost
manipulativních činností především pro rozvoj předmatematických představ v předškolním
věku upozorňuje Lišková (2015), která říká, že děti díky posunování, přemisťování,
zaměňování, přidávání, odebírání či překládání předmětů vnímají nejen jejich tvary, ale
i kvantitu. Díky manipulaci tak dochází k pochopení základních matematických vztahů
a souvislostí.
Na stejný požadavek upozorňuje i Sarrazy (2011), který tvrdí, že součástí procesu učení
v matematice musí být tvořivost žáků. Tvorba je podmínkou pro objevování a osvojování
nových způsobů řešení. Hlavní aktivitou učitele tedy má být vyhledávání a vytváření
vhodných didaktických podmínek pro žákovskou tvorbu, aby žáci měli možnost „dělat
matematiku“ a tím jim bylo umožněno naučit se to, co je učitel naučit nemůže.
Z tohoto důvodu jsou všechny aktivity v praktické části manipulativního charakteru.
Zrakové vnímání spolu s motorikou má rozhodující vliv na kvalitu vnímání prostoru. To je
v předškolním věku značně nepřesné, zkreslené egocentrismem dítěte. „Předškolní děti mají
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tendenci přeceňovat velikost nejbližších objektů, protože se jim zdají velké, a podceňovat
velikost vzdálenějších, protože je vidí jako malé.“ (Vágnerová 2012, s. 192).
Vnímání prostoru vedle samotné orientace v prostředí ovlivňuje i mnoho dalších činností.
Jeho oslabení v předškolním věku poznamenává například kreslení – uvědomování si vedení
směru čáry, hry se stavebnicemi nebo mozaikami. Děti s nevyzrálým prostorovým
vnímáním se takovým činnostem snaží vyhýbat, a tím nerozvíjejí své technické myšlení.
Deficit prostorové představivosti se může také projevit v obtížnějším nabývání pohybových
dovedností, zhoršené sebeobsluze a tím i samostatnosti nebo nejistotou dítěte
v uspořádávání svého okolí (Bednářová 2015).
Prostorové vnímání úzce souvisí s vnímáním časovým. Časové vnímání v předškolním věku
je podle Vágnerové (2012) také nepřesné. Dítě žije přítomností, čas posuzuje jen ve vztahu
k určité události. Pojmy minulost a zejména budoucnost nemají v tomto věku přesnější
obsah.
Pro přesnější a smysluplnější vnímání je zapotřebí i vyšší organizaci pozornosti. Ta je
v předškolním věku stále značně přelétavá, bezděčná pozornost převažuje nad úmyslnou.
Posilování záměrné pozornosti dětí můžeme dosáhnout především prostřednictvím her, které
jsou pro děti atraktivní a na které se dokáží soustředit delší čas (Čačka 1994).
Podobné je to i s pamětí, kdy se kolem pátého roku začíná vyvíjet úmyslné zapamatování.
Přesto v celém předškolním období převládá paměť bezděčná. Děti si lépe než slovní popis
pamatují konkrétní dění, proto bychom při učení měli dbát především na jeho prožitkovost
(Šulová 2004). Dítě se učí mechanicky, bez problémů si zapamatuje i delší texty, avšak často
bez vnímání jejich obsahu. Čačka (1994) proto zdůrazňuje vhodnost nepřetěžovat děti
mechanickým učením a spíše je vést k rozvíjení paměti logické.
S pamětí dítěte přímo souvisí i jeho představy, které jsou stále přesnější a jasnější.
Intenzivně se v tomto věku rozvíjí i fantazie, která se zřetelně projevuje v námětových
hrách. Děti si často upravují skutečnost podle své fantazie tak, aby pro ně byla srozumitelná
a přijatelná (tzv. konfabulace). Tyto úpravy přitom nejsou lží, děti je považují za zcela
pravdivé a pomáhají jim udržovat citovou a rozumovou rovnováhu (Vágnerová 2012).
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Nadvláda fantazie v tomto věku zasahuje i do myšlení. Dítě ve věku okolo čtyř let se ve
svém vývoji přesouvá z předpojmové, symbolické úrovně myšlení na vyšší úroveň
názorového, intuitivního myšlení. Děti si osvojují základy myšlenkových operací, jako je
analýza a syntéza, abstrakce a konkretizace. Myšlení však zatím nepostupuje podle
logických operací – je prelogické, plně vázané na vnímané nebo představované. Dítě sice již
dokáže vyvozovat závěry (např. usuzovat čeho je více či méně), ale jeho úsudky jsou zcela
závislé na názoru – zpravidla vizuálním tvaru. Myšlení je stále konkrétní, úzce vázáno na
činnost dítěte. Vlastní aktivita dítěte mu tak pomáhá chápat vztahy mezi různými ději
(Langmeier, Krejčířová 2006; Šulová 2004). „U 3-7letých dětí je úroveň „činnostněsituačního usuzování“ (např. při konstruktivních hrách) výrazně větší než „slovnělogického“. (Čačka 1994, s. 58)
Zpřesňuje se význam používaných pojmů, děti začínají brát v úvahu společné obecné znaky
předmětů, které se stávají základem pro tvoření pojmů. Začínají tak chápat a vytvářet obecné
nadřazené pojmy.
Vedle závislosti na názoru jsou typickými znaky v uvažování předškolního dítěte
egocentrismus (ulpívání na vlastním pohledu a opomíjení názorů jiných), fenomenismus
(důraz na určitou podobu světa, svět je takový, jak vypadá), prezentismus (chápání světa ve
vztahu k přítomnosti), magičnost (upravuje realitu podle své fantazie a přání),
antropomorfismus (polidšťování neživých objektů), arteficialismus (způsob výkladu vzniku
okolního světa – vše se „dělá“) a absolutismus (každé poznání má definitivní platnost)
(Vágnerová 2012).
V interakci s ostatními kognitivními schopnostmi se vyvíjí i řeč. Pomocí řeči se
dorozumíváme s ostatními lidmi i poznáváme svět kolem sebe, sdělujeme své pocity
a regulujeme naše chování (Kucharská, Švancarová 2004).
Vývoj řeči je závislý nejen na dispozicích dítěte, ale i na prostředí. Úroveň řeči dítěte tak
ovlivňuje jeho rozumová vyspělost, osobnostní zvláštnosti, vrozené schopnosti a kvalita
i množství řečových podnětů.
V předškolním období se rozvíjí slovní zásoba i osvojování gramatických pravidel. Děti
začínají používat všechny slovní druhy, časují, skloňují, mluví v delších a složitějších
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větách, užívají souvětí souřadná i podřadná (Šulová 2004). Pro obohacení dětského slovníku,
ale i k rozvoji správného vyjadřování jsou klíčové dětské otázky typu „proč“ a „jak“.
Významnou složkou řečového vývoje je tzv. egocentrická řeč, která není primárně určena
pro jinou osobu a bývá spojena s myšlením. Může mít funkci expresivní (vyjádření pocitů),
regulační (řídí své chování) či kognitivní (prostředek myšlení) a postupně přechází v řeč
vnitřní (Vágnerová 2012). Na význam vnitřní řeči, jako důležitého předpokladu pro vývoj
myšlení poukazuje Vygotskij (2017).
Podle Kucharské a Švancarové (2004) by dítě před vstupem do školy mělo umět používat
řeč pro komunikaci, vyslovovat všechny hlásky, správně artikulovat, dodržovat gramatická
pravidla, umět vyjádřit své myšlenky či samostatně vyprávět svůj zážitek nebo příběh.
1.1.3.1 Hra
V předškolním věku je hra nejpřirozenější a nejzásadnější aktivitou dětí, která má mezi
ostatními činnostmi dítěte vedoucí postavení. Proto také toto období bývá často označováno
jako věk hry. Hra je neoddělitelnou součástí života každého dítěte. Poskytuje mu nejenom
zábavu, ale prostřednictvím hry děti uspokojují své potřeby, učí se a všestranně se rozvíjí.
Zodpovězení otázky, co je hra ale není jednoduché. Definice různých autorů se liší a odráží
se v nich jejich vlastní názory na příčinu a účel hry.
Jednu z nejzajímavějších definic, kterou jsem nalezla, uvádí Huizinga (1971, s. 33), který
definuje hru takto: „Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně
stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale
bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem
napětí a radosti a vědomím ,jiného bytí‘, než je ,všední život‘“.
Tuto definici rozšiřuje Caillois (1998, s. 31), který dále doplňuje požadavek na nejistotu,
kdy „průběh ani výsledek hry nemůže být předběžně určen, … hráči a jeho iniciativě
a invenci je nezbytně ponechán určitý prostor“. Další vlastností hry je, že jde o činnost
„neproduktivní, jež nevytváří ani hodnoty ani majetek, ani žádné nové prvky…“
(tamtéž, s. 31).
Obecně lze tedy říci, že hra je specifická činnost, která se vyznačuje určitými znaky
a vlastnostmi, které ji od ostatních činností odlišují. Základní znaky hry uvedl již v 17. století
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Jan Amos Komenský. Podle Suchánkové (2014) je dnes mezi znaky a vlastnosti hry řazena
spontánnost a svoboda – hra je dobrovolná činnost, vychází z vnitřní motivace. Při hře dítě
dělá to, co právě dělat chce. Může ji kdykoli přerušit, opustit či ukončit. Dalším znakem je
zaujetí, dítě je do hry zcela ponořeno a je pro něj obtížné svou hru přerušit.
Jedná

se

též

o

činnost

smysluplnou,

která

má

obvykle

svůj

cíl.

Podle

Opravilové (2016, s. 85) je „cíl hry obsažen v činnosti samé, v úsilí a pozornosti, kterou jí
dítě věnuje, ve zkušenostech, které hrou získává. Význam není ve výsledku, ale v samotném
průběhu hry.“
Dalšími znaky hry jsou existence pravidel, fantazie, vážnost, uzavřenost a ohraničenost,
opakování, radost a uspokojení, přijetí role a tvořivost (Suchánková 2014, s.11-13).
Projevem tvořivosti je symbolická hra, která je pro období předškolního věku typická. Dítě
v ní kombinuje situace z reálného života a své vlastní představy. Podle Vágnerové (2012)
tak symbolická hra slouží dítěti jako prostředek k vyrovnání se složitou realitou, protože mu
dovoluje přizpůsobovat ji svým potřebám. Vedle symbolické hry stojí námětová hra,
tj. tematická hra na něco, která slouží jako procvičování budoucích rolí.
V předškolním věku se díky zpřesňujícím motorickým schopnostem dítěte také výrazně
uplatňuje hra konstruktivní. Jejím obsahem jsou činnosti vedoucí k vlastnímu výtvoru dítěte.
Patří sem např. hry s kostkami, stavebnicemi, skládání mozaik a puzzle, modelování,
vystřihování, malování, stavění z písku apod. Tyto hry rozvíjejí myšlení dětí, jejich
prostorovou orientaci, vnímání, vyžadují pozornost, soustředěnost, vytrvalost a často
i určitou strategii (Suchánková 2014).
Oblibu si v tomto věku získávají i různé slovní, hudební, hudebně-pohybové a pohybové
hry.
V předškolním období se vyvíjí vztah dětí ke spoluhráčům, kdy děti přechází od hry
paralelní ke hře kooperativní. Ta bývá považována za jednu z vrcholných dětských her,
neboť vyžaduje spolupráci dětí, dělení sociálních rolí, stanovení a dodržování pravidel,
vzájemnou pomoc a toleranci (Suchánková 2014).
Hry můžeme členit podle mnoha hledisek, z pohledu této bakalářské práce je významné
hledisko míry vedení a hledisko motivace. Podle míry vedení rozděluje Suchánková
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(2014, s. 52) hry na spontánní, navozené a vedené, podle motivace (s. 56) pak na hry vnitřně
motivované a motivované zvnějšku. Toto dělení podle obou hledisek se do jisté míry
překrývá. Spontánní hru můžeme definovat jako činnost dítěte, která vychází primárně
z vnitřní potřeby dítěte poznávat, objevovat a zkoumat, je tedy zároveň i vnitřně motivovaná.
Hry navozené či vedené jsou pak herní činnosti motivované zvnějšku. V praxi mateřských
škol se jedná o činnosti řízené, které jsou motivované učitelkou a sledují určitý vzdělávací
cíl. V této souvislosti hovoříme také o termínu didaktická hra.
Didaktickou hru definuje Průcha et al. (2009, s. 51) jako „analogii spontánní činnosti dětí,
která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným způsobem) didaktické cíle…. Má svá pravidla,
vyžaduje průběžné řízení, závěrečné vyhodnocení. Je určena jednotlivcům i skupinám žáků,
přičemž role pedagogického vedoucího má široké rozpětí od hlavního organizátora až po
pozorovatele. Její předností je stimulační náboj, neboť probouzí zájem, zvyšuje
angažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje jejich tvořivost, spontaneitu,
spolupráci i soutěživost…“
Význam cílených aktivit a využití herních činností pro rozvoj určitých oblastí dítěte je
zjevný. Při plánování a provádění řízených aktivit je ale důležité neopomenout nebezpečí,
na které poukazuje Langmeier a Krejčířová (2006), a to, že učení a výchova musí být
podřízeny hře a ne naopak. Hra, která je naprogramovaná a přesně řízená podle vzdělávacího
plánu, postrádá podstatné znaky hry – svobodu, spontánnost, tvořivost. Taková hra pak
přestává být hrou. Je tedy nutné se vždy zamýšlet nad tím, jaké aktivity a jakým způsobem
dětem předkládat. Z výše uvedeného se jeví jako vhodné, využít pro učební aktivity
spontánní hru dětí, navázat na ni a rozvinout ji. Tím zajistíme zájem dětí o činnost a jejich
vysokou motivaci k nabízené činnosti.

1.2 Předmatematická gramotnost
1.2.1 Vymezení pojmu
Obecně lze říci, že za gramotného je považován člověk, který umí na základní úrovni číst,
psát a počítat. Dnes se pojem gramotnost uplatňuje ale především ve vztahu k praktickému
využití znalostí z určité oblasti. Mluvíme tak o gramotnostech různých oborů, jako
např. matematická či čtenářská gramotnost.
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RVP PV (2018, s. 47) definuje obecně gramotnost jako „základní ukazatel funkční
vzdělanosti, znalosti pojmů dané oblasti, jejich porozumění, pochopení v souvislostech
a dovednost ji všestranně využívat v praktickém životě“.
Pojem matematická gramotnost je v dokumentech o matematickém vzdělávání vymezován
nejčastěji tak, jak je definován ve výzkumu OECD PISA (2004, s. 5): „Matematická
gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě,
dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní
potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.“
V předškolním věku hovoříme o vytváření předpokladů pro rozvoj gramotností, mluvíme
o předmatematické gramotnosti či matematické pregramotnosti. Dítě před vstupem do školy
potřebuje získat a rozvinout mnoho schopností a dovedností, které mu umožní zvládnout
učivo matematiky nejen v první třídě, ale i ve vyšších ročnících. Předškolní období je tedy
z pohledu školní matematiky klíčové zejména pro nastartování prelogického myšlení
a utváření předmatematických představ.
Předmatematické představy nejsou samostatnou disciplínou, nejsou oddělené od ostatních
činností dětí, které během dne provádějí a úzce s nimi souvisí. Rozvoj předmatematických
představ přímo závisí na úrovni rozvoje motoriky, prostorového vnímání, vnímání času
a časové posloupnosti, rozvoji řeči, paměti, koncentrace, zrakového vnímání, sluchového
vnímání i vnímání rytmu (Bednářová, Šmardová 2015).
Vymezení oblasti předmatematických představ tak není snadné. Podle Liškové (2015)
můžeme předmatematické představy rozdělit do tří základních oblastí – představy o kvantitě
(vytváření představ dětí o množství); geometrické představy a množinové představy a relace.
Právě relace jsou cestou k chápání a analyzování vztahů a situací a vedou k rozvoji
prelogického myšlení.
1.2.2 Vybrané složky předmatematické gramotnosti
V následujícím textu podrobněji rozeberu vybrané složky předmatematické gramotnosti,
které jsou podstatné z hlediska této bakalářské práce a které děti rozvíjejí v praktické části
při řešení jednotlivých úkolů. Při popisu jednotlivých složek se zaměřím na jejich propojení
s problematikou skládání mozaik.
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1.2.2.1 Celek a jeho části (kompozice / dekompozice)
Ve vývoji dítěte nejprve dominuje vnímání se zaměřením na celek než na jednotlivé části.
V předškolním období se uvědomování části a celku (zraková analýza a syntéza) rozvíjí, ke
konci předškolního období již děti vnímají jednotlivé části objektů. To se odráží v jejich
zálibě ve stavebnicích a různých druzích skládaček (Bednářová, Šmardová 2015).
Při vnímání celku nemusí být pro dítě na první pohled patrná struktura (např. hrouda
modelíny, sněhová koule), u jiných celků je možné sledovat jejich strukturu, která je pro
existenci celku významná. Pojem struktura se objevuje v mnoha oborech a každý obor ho
definuje trochu jinak. Podstatu jednotlivých definic shrnuje Horáková (2018, s. 28), která
strukturu chápe jako „…záměrné uspořádání celku (skupina, objekt apod.), který většinou
vykazuje nějakou pravidelnost, posloupnost, jednotící řád. Pomocí struktury můžeme popsat
vztah mezi celkem a jeho jednotlivými částmi.“
V praktické části práce budou děti pracovat se strukturovanými celky – mozaikami. Při
skládání budou různě měnit pozice jednotlivých částí (dílků) v celku (mozaice). Struktura
celku se při tom může, ale také nemusí měnit.
Při aktivitách dětí se nejprve objevuje rozkládání celku na části (dekompozice), až později
dochází k opačnému procesu skládání částí v celek (kompozici). Kompozice může být
vázaná, která je určena vnějšími pravidly, nebo volná, která je pro děti jednodušší a odráží
se v ní představivost a estetické cítění dětí – je vázána jejich vlastními pravidly. U kompozicí
rozlišujeme různé druhy: kompletace – doplnění celku, rekompozice – rozložení celku a jeho
opětovné složení, rekonstrukce – znovusložení celku, který nemusí být identický,
reprodukce – složení identického celku podle vzoru (Kaslová 2014).
V praktické části budou děti pracovat převážně s kompozicí vázanou. Volná kompozice se
objeví pouze v aktivitách 1, 2, 6 a 11. V ostatních aktivitách budou děti skládat mozaiky
podle předlohy, půjde tedy o reprodukci.
1.2.2.2 Korekce celku
Ke korekci celku dochází tehdy, kdy se v celku objevuje chyba, kterou je potřeba nejprve
nalézt a poté odstranit. K odstranění chyby tedy může dojít pouze v tom případě, že si děti
dokáží uvědomit, co je správně a co není.
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Při aktivitách v praktické části děti budou pracovat s dvojím typem chyb. Jednak půjde
o chyby uměle mnou vytvořené, buď záměrnou výměnou různobarevných dílků, nebo
drobnou změnou předlohy. Na tyto chyby budou děti upozorněny a jejich úkolem bude
chyby odhalit a opravit. V druhém případě půjde o chyby, které děti udělají samy při skládání
předlohy. Zde bude záviset na dětech, zda si dokáží svých chyb všimnout, rozpoznat je
a opravit. V obou případech bude mít korekce podobu výměny, kdy děti chybu opraví
výměnou dvou prohozených částí celku – dvou různobarevných dílků mozaiky.
Aby děti chybu nalezly, budou muset porovnávat realitu s předlohou, podle které mozaiku
skládají. Budou tedy sledovat shodnost či rozdílnost předlohy a mozaiky.
1.2.2.3 Porovnávání
Porovnávání je proces hledání vztahu mezi dvěma objekty. Porovnávat dva objekty (celky
nebo části) může dítě jen tehdy, pokud dokáže oba objekty vnímat, popřípadě si je vybavit.
Pokud dítě nemůže oba objekty pozorovat najednou, musí zvládnout si objekt zapamatovat.
U porovnávání složitějších objektů pak dochází k rozdělení na části a porovnávání po
částech (Kaslová 2010).
Podle Kaslové (2010, s. 41-45) můžeme rozlišit několik druhů porovnávání: přirozené –
porovnáváme, zda jsou objekty úplně stejné či nikoliv, základní – volíme jeden ze tří
možných vztahů (např. více než, méně než, stejně jako), rozdílem – zjišťujeme „o kolik /
o co“ se objekty liší a podílem – porovnáváme „kolikrát“ se liší.
V praktické části budou děti při svých aktivitách porovnávat zejména předlohu se skládanou
mozaikou, půjde tedy o přirozené porovnávání. Předloha a mozaika navíc můžou být
v různých velikostech, půjde tedy zároveň i o velikostní transformaci. V aktivitách 3, 6 a 11
budou děti porovnávat i počty dílků ve dvou mozaikách. Zde se bude jednat o porovnávání
základní.
1.2.2.4 Přiřazování
„Přiřazování je proces, který z nabídky objektů vytváří n-tice nebo uspořádané n-tice
(dvojice, trojice…) podle předem zadaných požadavků (kritérií, vztahů)“ (Kaslová 2010,
s. 47). Děti při většině aktivit budou přiřazovat barevné dílky mozaiky k určitému místu na
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podložce podle požadavků daných barevným rozmístěním polí na předloze. V konečné
podobě při správném řešení tedy každému čtverečku na předloze bude přiřazen právě jeden
stejnobarevný dílek umístěný na podložce ve stejném sloupci a řádku. V aktivitě 6 bude
navíc docházet i k přiřazování malých magnetických dílků k molitanovým dílům mozaiky
podle barev. Půjde tak vždy o zobrazení prosté.
1.2.2.5 Shodné zobrazení, podobnost, shodná rozložitelnost
Pojmy nejdříve vymezím z hlediska matematické teorie. Celou problematiku budu dále
zjednodušovat s ohledem na potřeby mateřské školy.
Shodné zobrazení je v matematice definováno takto: „Říkáme, že dva útvary jsou shodné,
když lze ,přemístěním‘ jednoho z nic dosáhnout toho, že se kryjí.“ (Divíšek et al. 1989).
Shodnost tedy předpokládá stejný tvar i velikost.
Při práci podle předlohy se jedná o zobrazení struktury na strukturu: prosté zobrazení
uspořádané dvojice místo a barva na vzoru – předloze na uspořádanou dvojici místo a barva
na obrazu – podložce.
Pokud jsou vzor a obraz při skládání mozaik stejně velké, jedná se při práci o vytváření
shodného zobrazení v 2D (z pohledu pozorovatele jde o porovnávání pouze horní plochy
mozaiky s předlohou). Velikost a tvar předlohy a podložky budou ve většině případů shodné,
děti se budou zaměřovat na shodné rozložení barev dílků. V aktivitách 6, 8 a 10 děti budou
pracovat s předlohami, které budou v jiné velikosti než skládaná mozaika. Půjde tedy
o podobnost.
Dva útvary jsou si podobné, pokud mají stejný tvar (poměr délek, velikost úhlů). Mění se
jen velikost – jde o zmenšení nebo zvětšení. V terminologii, kterou používám v této práci se
tedy jedná o velikostní transformaci (viz kapitola 1.2.2.6).
Shodnou rozložitelností v rovině nazýváme takový vztah mezi dvěma tvarově odlišnými
rovinnými útvary, který nastane právě tehdy, když jeden útvar rozložíme na takový konečný
počet částí, ze kterých lze složit bez překrývání nový útvar shodný s druhým útvarem. Se
shodnou rozložitelností budou děti pracovat v aktivitě 11, kde bude jejich úkolem posuzovat
plochu dvou tvarově odlišných mozaik.
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1.2.2.6 Transformace
Transformací rozumíme určitou změnu celku, přičemž ostatní zůstává zachováno. Může jít
o změnu části celku nebo o změnu vlastnosti celku (Kaslová in Fuchs et al. 2015b). Kaslová
uvádí několik druhů transformací. V dalším textu uvádím pouze ty, se kterými se děti
setkávají při svých aktivitách ve výzkumné části této práce.
Při velikostních transformacích jde o změnu velikosti objektu, o jeho zvětšování či
zmenšování při současném zachování ostatních parametrů, jak uvádím v kapitole 1.2.2.5.
u podobnosti. V kontextu této práce se děti s velikostními transformacemi setkávají, pokud
předloha a skládaná mozaika jsou různých velikostí (aktivity 6, 8 a 10).
Při aktivitě 6 respektive 10 se kromě transformace velikostní jedná zároveň i o transformace
3D – 2D (prostor – rovina) respektive 2D – 3D (rovina – prostor). Jde tedy o kombinované
transformace. Při těchto transformacích dochází k ubírání (3D – 2D) nebo přidávání (2D –
3D) jedné dimenze. Otázkou je, zda děti při těchto aktivitách řeší problém transformace
prostor – rovina (případně rovina – prostor), nebo u nich dochází k myšlenkové korekci
a převádějí si tak situaci na 2D – 2D nebo 3D – 3D.
Při všech aktivitách prvního a druhého bloku se děti budou setkávat i s transformacemi
barevnostními, kde je jedna barva nahrazena jinou barvou. Každé dítě bude pracovat se
svou vlastní dvojicí barev. Předlohy jednotlivých dětí i jejich správně složené mozaiky se
tak budou lišit pouze barevností použitých dílků. U barevných variant se přitom nejedná
o změnu struktury, neboť barevnostní transformace je na bázi substituce (Marchini, Kaslová,
2003).
Při aktivitě 11 budou děti pracovat s transformací tvarovou se zaměřením na 2D. Tvarová
transformace může a nemusí být na bázi shodné rozložitelnosti. V této aktivitě se bude měnit
tvar podložek, na které děti skládají mozaiku, ale jejich plocha zůstane stejná. Půjde tedy
o tvarovou transformaci ve smyslu shodné rozložitelnosti (viz kapitola 1.2.2.5). Úkolem dětí
bude na základě shodné rozložitelnosti posoudit velikost plochy dvou tvarově odlišných
mozaik.
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Při skládání jednotlivých mozaik při činnostech dětí půjde rovněž o transformace
kompoziční, kdy bude měněno rozmístění různobarevných dílků v mozaice. Pomocí nové
kompozice dojde tedy ke změně struktury.
1.2.2.7 Míra plošného útvaru
„Mírou plošného měřitelného geometrického útvaru je přiřazení nezáporného čísla dané
ploše na základě toho, že jsme zvolili vhodný jednotkový útvar a sledujeme, kolikrát se vejde
na měřenou plochu.“ (Kaslová 2015, s. 34)
Typ čtvercových mozaik, se kterými děti budou pracovat ve všech aktivitách praktické části
práce, umožňuje zaplňovat plochu podložky stejným jednotkovým útvarem (dílky), a tak
u dětí přispívá k pochopení míry 2D. V následujících aktivitách se jedná o pokrytí celé
plochy mozaiky. Podmínkou je kladení dílků od kraje podložky stranu ke straně bez mezer
a překrývání.
S posouzením míry mozaiky budou děti cíleně pracovat v aktivitě 11, kde budou posuzovat
míru u dvou tvarově odlišných mozaik. Shodná míra u těchto mozaik znamená zároveň jejich
shodnou rozložitelnost (viz kapitola 1.2.2.5).
1.2.2.8 Zákonitosti a pravidelnosti
Zákonitost u mozaiky chápeme jako pravidlo, podle kterého dochází k sestavení mozaiky.
Takto vzniklá mozaika tak v sobě ukrývá určité pravidelné vnitřní uspořádání, pravidelnou
strukturu. Předlohy s pravidelným vzorem se vyskytují u aktivit 4 a 5. Předpokládám, že
většina dětí při volné kompozici (aktivity 1, 2, 6 a 11) bude rovněž respektovat určitou
pravidelnost vzoru, kterou si sama určí.
1.2.2.9 Práce v mikroprostoru a makroprostoru (orientace v prostoru a rovině)
Jak jsem uvedla v kapitole 1.1.3 Kognitivní vývoj (str. 11), oslabené prostorové vnímání se
může projevovat obtížnou orientací v prostoru i v ploše. Ta je pro děti obtížnější, jde navíc
o přechod od trojrozměrného vnímání ke dvourozměrnému. Negativně tak můžou být
ovlivněny například takové činnosti, jako je skládání mozaik. Na úspěšnost při skládání
může mít vliv i velikost prostoru, ve kterém děti pracují.
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Při práci u stolečků budou děti pracovat s mozaikami v mikroprostoru, tedy v jednom
zorném poli. Naopak při skládání polštářových mozaik na podlaze budou děti rozvíjet
orientaci v rovině mimo jedno zorné pole, tedy v makroprostoru. Taková činnost klade větší
nároky na jejich představy a kontrolu.
1.2.2.10 Třídění
Třídění je proces, který spočívá v rozkladu daného souboru na třídy podle určitého vztahu,
charakteristické vlastnosti. Rozlišujeme třídění úplné, kdy dochází ke všem fázím třídění
a redukované, při kterém se formulací zadání úkolu postup zkracuje a některé fáze jsou
redukovány. Do této skupiny patří třídění typu „je-není“ a třídění typu „na…, na…“
(Kaslová 2010).
Děti třídí nejprve podle barvy nebo podle vlastnosti, která je pro ně zajímavá. Později podle
dalších charakteristik (velikost, tvar). Přibližně od pěti let je dítě schopné třídit podle více
kritérií (Bednářová 2015).
Třídění můžeme zařadit do metod řešení, pomáhám nám utřídit si velké množství informací
do skupin se kterými se lépe pracuje. Děti při skládání mozaik mohou tuto metodu využít
při roztřídění dílků podle barvy. Práce se skupinami dílků jedné barvy bude pro ně snazší
z důvodu rychlejšího vyhledání dílku správné barvy.
1.2.2.11 Uvažování a usuzování
„Uvažování je proces vážení / hodnocení daných (objevených) možností podle vlastních či
zadaných kritérií v jehož výsledku nedochází k nové explicitní informaci.“ (Kaslová 2010,
s. 103; Kaslová in Fuchs et al. 2015a, s. 82) „Usuzování je proces, při kterém ze známých
informací a logických vazeb mezi nimi objektivně dospějeme k informaci nové.“ (Kaslová
2010, s. 103; Kaslová in Fuchs et al. 2015a, s. 84)
V praktické části práce mě budou zajímat myšlenkové postupy dětí při řešení úkolů a zda
děti dokáží využívat usuzovaní při posuzování velikosti plochy u dvou tvarově odlišných
mozaik v aktivitě 11.
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1.3 Mozaiky
Mozaiky jsou jednou z nejstarších forem umění. Termín mozaika je ale používán nejen ve
výtvarném umění, najdeme ho i ve stavitelství, botanice a jiných oborech.
Petráčková a Kraus (1997, s. 512) definují mozaiku ve výtvarnictví jako „plošnou výzdobu
zpravidla monumentálních rozměrů složenou z barevných kamenných nebo skleněných
kostek“; ve stavitelství pak jako „obložení stěn a podlah drobnými dlaždičkami různé
barvy“.
Jiná definice vymezuje mozaiku jako „výzdobu složenou z barevných kamenných nebo
skleněných kostiček nebo kolíčků, upevněných do měkké omítky nebo tmelu.“ V přeneseném
smyslu pak jako „něco složeného z drobných částí nebo něco pestrého“ (Klimeš 1985,
s. 461).
Podle výše uvedených definic lze obecně mozaiku chápat jako lidský výtvor poskládaný
z dílků, které jsou záměrně uspořádány s cílem pokrýt plochu, vytvořit určitý obraz či vzor.
Dílky mohou být z různých materiálů, mohou mít různou barevnost, velikost i tvar. Na
mozaiku se tedy můžeme dívat jako na strukturovaný celek viz 1.2.2.1.
Podle Kaslové (2019) můžeme dělit mozaiky podle použitých dílků na pravidelné
a nepravidelné. Existují mozaiky, jejichž všechny dílky mají stejný tvar – jednotky.
Opačným případem jsou mozaiky bez jednotek, kdy mají dílky různý tvar. Příkladem
takových mozaik můžou být antické mozaiky, ale i cesta vytvořená z kamenů. Kombinací
obou předchozích jsou pak mozaiky se smíšenými jednotkami, které jsou složené pouze
z několika typů jednotek (například z čtverců, trojúhelníků a rovnoběžníků apod.). Podle
účelu, za kterým mozaika vznikla, můžeme rozeznávat čtyři funkce mozaiky: vytvoření
obrazu, pokrytí plochy (položení parket v pokoji), zpevnění plochy (vytvoření kamenné
cesty) či vytvoření dekoru (chodníky z dlažebních kostek).
S mozaikami ve smyslu pokrytí plochy dílky se tedy setkáváme v různých situacích
v běžném životě neustále – při vyrovnávání buchet do pekáče, rozmísťování nakrájených
jablek na sítko k usušení, položení parket v pokoji, vykachlíčkování koupelny, pokrytí
střechy taškami, vytvoření chodníku z dlažebních kostek, zpevnění cesty pomocí kamenů či
povalu, ale i při dětských hrách.
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1.3.1 Historické mezníky v umění mozaiky
Používání mozaik v architektuře i ve výtvarném umění má několikatisíciletou tradici a je
rozšířeno po celém světě. V dalším textu uvedu pouze nejdůležitější mezníky ve vývoji
mozaik na evropském území, které tvoří širší sociokulturní kontext, ve kterém se nacházíme
a na který navazujeme.
Nejstarší dochované mozaiky pochází již ze 4. tisíciletí př. n. l. z Mezopotámie, kde byly
sloupy zdobené mozaikami s geometrickými motivy. (Baleka 1997, Pijoan 2000). Mezi
nejznámější díla sumerské mozaiky patří Urská standarta (kolem r. 2700 př. n. l.). Jedná se
o dřevěnou skříňku zdobenou mozaikami ze slonoviny na modrém lazuritovém podkladě.
Ve starověku byla mozaika používána především k výzdobě podlah. Jeden z vrcholů
podlahové mozaiky představuje velká mozaika Bitva u Issu (kolem r. 170 př. n. l.). Tato
mozaika z Faunova domu v Pompejích znázorňuje vítězství Alexandra Velikého nad
perským králem Dáreiem III (Baleka 1997, Pijoan 1987).
Ve 4. století představovaly mozaiky hlavní prvek výzdoby podlah, zdí a kleneb. Používaly
se malé mramorové kostky i barevné skleněné dílky. Velký rozmach zaznamenaly mozaiky
v byzantském umění. S rozvojem křesťanství vznikalo mnoho církevních staveb, jejichž
stěny, kopule, apsidy i podlahy zdobily barevné figurální mozaiky s křesťanskými, ale
i s některými světskými náměty. Mozaiky byly sestavovány z kostiček různobarevného skla
s intenzivní barevností, často byly používány i drahokamy a zlato. Hodnotné mozaiky se
zachovaly především v Ravenně, Římě, Konstantinopoli a Kyjevě (Baleka 1997, Pijoan
1988).
Ve středověku se mozaiky uplatňovaly jen v omezené míře. Z poloviny 14. století pochází
mozaika Posledního soudu. Tuto zdobnou gotickou mozaiku se zlatým pozadím můžeme
nalézt na jižním vchodu do chrámu svatého Víta na Pražském hradě (Baleka 1997).
Po ústupu mozaik v 17. a 18. století se mozaiky znovu začaly ve větší míře používat v 19.
století. Mozaikami byly zdobeny jak interiéry, tak i fasády budov. Zde nelze nezmínit dílo
vůdčího představitele španělské secese Antonia Gaudího. Jeho netradičně pojaté stavby jsou
hojně zdobeny abstraktními mozaikami z úlomků keramiky a skla (Pijoan 1991).

25

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že v historii se setkáváme s mozaikami horizontálními
i vertikálními. V dnešní době na mozaiku můžeme nejspíše narazit v bazénech, wellness
i domácích koupelnách a v interiérech veřejných budov (školy, hotely apod.). V těchto
případech se však většinou jedná o průmyslově vyráběné mozaiky. Naopak ruční výroba
mozaik získává oblibu u veřejnosti jako volnočasová aktivita. Existuje řada kreativních
kroužků, kde se s techniku tvoření mozaik můžeme seznámit. Na trhu je běžně dostupný
i různý materiál pro domácí tvorbu mozaik.
1.3.2 Mozaika v mateřské škole
Mozaiky jsou v mateřských školách často využívané jako hračka, která slouží především
k rozvoji jemné motoriky, zrakového vnímání a podporuje soustředěnost. Bývají zařazovány
do kategorie skládanek. Obecným principem hry s jakoukoliv skládankou je složení celku
z jednotlivých částí. Celkem pak může být určitý tvar, obraz nebo dekor. Specifikem mozaik
je jejich variabilita. Mozaiky můžou děti skládat podle vzoru, nebo zcela volně podle své
fantazie. Na rozdíl od puzzle tak nemají jen jediné řešení a děti mohou zároveň rozvíjet
estetické vnímání, kombinatorické dovednosti a cit pro souměrnost.
V mateřských školách nalezneme velké množství mozaik, které se liší použitým materiálem,
tvarem, velikostí, i svou obtížností. V následujícím textu uvádím druhy mozaik používaných
v mateřské škole tak, jak je vymezuje Kaslová (2015).
Polštářová mozaika (POM) – Mozaika tvořená ze stejně velkých barevných polštářů,
sedáků či podložek. Předností polštářové mozaiky je snadná manipulovatelnost a práce ve
větší ploše. POM tak klade vyšší nároky na orientaci v rovině mimo jedno zorné pole. Při
pokrývání vymezené plochy polštáři bez mezer a překrývání dochází ke splnění podmínky
kladení jednotkového útvaru na „měřený útvar“ a hra s mozaikou je tak průpravou
k pochopení míry plošného útvaru (viz 1.2.2.7).
Molitanová mozaika (MM) – Mozaika jejíž díly mají podobu barevných molitanových
prostorových útvarů. Má podobné rysy jako POM, ale tvar jejich dílů není stejný.
Čtvercová mozaika (CM) – Dílky mohou být tvořeny barevnými čtverečky papíru či
magnetické folie nebo nízkými hranolky ze dřeva, plastu či skla. Přínosem CM je opět
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pokrývání plochy jednotkovým útvarem. Jako vhodné rozměry dílků uvádí Kaslová
2 x 2 cm, případně 3 x 3 cm pro děti s nižším rozvojem jemné motoriky.
Plástvová mozaika (PLM) – V mnoha mateřských školách běžně dostupná, komerčně
vyráběná mozaika, jejíž dílky mají tvar barevných šestibokých hranolů. Součástí je
i podložka na skládání. Z charakteru dílků vyplývá hlavní přínos PLM, a to rozvoj orientace
ve třech směrech.
Hříbečková mozaika (HM) – Komerčně vyráběné mozaiky, jejichž dílky jsou plastové
nebo dřevěné hříbečky různých barev. Hříbečky se skládají na podložku na principu
zpravidla čtvercové (případně i trojúhelníkové) sítě.
Desková mozaika – Dílky mají podobu dřevěných destiček různých tvarů (čtvercové,
trojúhelníkové, rovnoběžníkové) o tloušťce 2-3 mm ve 3-4 barvách. Mozaika se skládá do
krabičky, úkolem je pokrýt celou čtvercovou plochu.
Lego mozaika (LM) – Jako mozaiku lze využít drobnějších kostek Lega a podložku ke
stavění. Výhodou LM může být motivace některých dětí, které se jinak práci s mozaikou
vyhýbají, neboť lego je u mnoha dětí velmi oblíbená a populární hračka. Nevýhodou pak je
obtížná oprava chyby, pokud je dílek již zasazen mezi dalšími.
Blokus (B) – Jde o průmyslově vyráběnou mozaiku tvořenou tvarově různými dílky čtyř
barev a podložkou s vlisem čtvercové sítě 20 x 20 polí. Dílky jsou tvořeny spojením jednoho
až pěti čtverečků o velikosti jednoho pole. Tvar dílků připomíná dílky ze známé počítačové
hry Tetris. Při práci tak děti mohou rozvíjet představu o čísle v roli počtu (počet čtverečků
– polí v jednom dílku nezávislý na barvě a tvaru dílku). Na trhu je dostupná i jiná varianta
Blokus Trigon, který se hraje na šestiúhelníkové desce rozdělené na trojúhelníčky. Tvaru
desky je přizpůsoben i tvar dílků, které jsou tvořeny jedním až šesti trojúhelníčky.
1.3.3 Mozaiky a rozvoj předmatematických představ
Z výše uvedeného jasně vidíme provázanost skládání mozaik na předmatematickou
gramotnost. Pomocí her s mozaikami lze u dětí nenásilně rozvíjet různé oblasti.
V návaznosti na kapitolu 1.2.2 uvádím jejich následující přehled:
•

práce s jednotkovým útvarem – průprava k míře
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•

orientace v rovině (mimo jedno zorné pole, ve 3 směrech)

•

příprava na shodnou rozložitelnost

•

rozvoj představy čísla v roli počtu

•

rozvoj ve vnímání pravidelností (rytmizace a zákonitosti) – příprava na stimulaci
funkčního myšlení

•

rozvoj práce s podmínkou

•

rozvoj práce s korekcí

•

práce s mezerou – poznání její role

•

rozvoj komunikace a specifické slovní zásoby

•

rozvoj představivosti, kreativity, analyticko-syntetického vnímání
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2

Metodologická část

2.1 Východiska
Při tvorbě vhodných úkolů pro praktickou část mé bakalářské práce jsem si uvědomila, že
v prostředí mateřské školy je práce s mozaikami omezena téměř výhradně na spontánní hru
dětí. Důvodem pro to je pravděpodobně nedostatek vhodných pomůcek pro práci s více
dětmi současně i vysoký počet dětí ve třídách. Děti při svých hrách zpravidla používají
komerčně zhotovené mozaiky vhodné pro práci u stolečků (drobnější dílky různých tvarů
a z různých materiálů). Jejich hra spočívá buď ve volném skládání mozaik podle vlastního
vkusu nebo děti tvoří mozaiku podle předtištěného vzoru výrobce. Při volné hře dětí ale
většinou chybí hodnotící dialog s učitelkou. Děti tak nemají příležitost uvědomit si některé
souvislosti z oblasti předmatematických představ. Potenciál pro rozvoj matematické
pregramotnosti, který skládání mozaik nabízí, tak nebývá plně využit.
Další možností práce s mozaikami v mateřské škole jsou pracovní listy, kde děti doplňují či
napodobují předtištěný vzor.
S ohledem na motorické schopnosti předškolních dětí (viz kapitola 1.1.2, s. 9) jsem
v praktické části své práce zvolila manipulativní aktivity s mozaikami. Manipulace s dílky
mozaik bude lépe vyhovovat vývojovým specifikům předškolních dětí než práce
s pracovními listy. Eliminují se tak úchopové potíže s psacím nástrojem, které by mohly
práci dětí komplikovat.
Z vlastní dosavadní zkušenosti mohu říct, že u většiny dětí v posledním ročníku mateřské
školy je skládání mozaik velmi oblíbenou aktivitou. Ve školce, kde působím mají děti
k dispozici různé typy drobných mozaik pro práci u stolečků. K oblíbeným patří zejména
mozaiky hříbečkové (Lena, FantaColor), plástvová (Vista), korálkové (Hama), ale
i vertikální mozaika Aximo. Z tohoto důvodu předpokládám, že aktivity, které děti budou
při výzkumu plnit, pro ně budou přitažlivé a budou se s chutí zapojovat do prováděných
činností.
Mou snahou bude vyjít ze spontánních činností dětí s mozaikami, navázat na ně a dále je
rozvinout. Tím budu usilovat o zajištění vysoké míry zaujatosti dětí pro činnosti a zároveň
o využití mozaik k dosažení rozvoje v oblasti předmatematické gramotnosti u sledovaných
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dětí. Předkládané aktivity pro děti tedy budou mít podobu didaktické hry (viz kapitola
1.1.3.1, s. 16).
Po prostudování odborné literatury jsem se při akčním výzkumu rozhodla pracovat se
čtvercovými mozaikami (viz kapitola 1.3.2, s. 26). Z hlediska praktické části mé bakalářské
práce se mi tento typ mozaik jeví jako optimální, protože nejlépe umožňuje realizaci
zamýšlených aktivit. Děti při práci ve čtvercové síti nemusí řešit otázku, jakou stranou dílek
natočí, mohou se plně koncentrovat na jeho barvu a umístění na podložce. Čtvercová
mozaika mi navíc umožňuje pracovat i s polštářovou mozaikou při vzájemných
transformacích, které využívám v aktivitách 6 a 9.
Vytvořila jsem blok dvanácti aktivit zaměřených na práci s mozaikami, které budu dětem
předkládat postupně, podle předpokládané obtížnosti. Všechny předkládané aktivity budou
děti řešit vlastní manipulací s pomůckami, což je důležitý předpoklad pro pochopení různých
matematických souvislostí (viz kapitola 1.1.3, s. 11).

2.2 Problém výzkumu
Problémem je otázka využitelnosti potenciálu skládání mozaik k rozvoji předmatematické
gramotnosti v prostředí mateřských škol.
Mým záměrem bude využít provázanosti mozaik na možný rozvoj předmatematické
gramotnosti u dětí. V praktické části vytvořím sérii gradovaných aktivit s mozaikami
zaměřených na práci se strukturovaným celkem, které by měly přispívat k rozvoji
předmatematických představ dětí. Tyto aktivity odzkouším v prostředí mateřské školy
a ověřím jejich přiměřenost a vhodnost podmínek na skupině dětí v posledním roce
předškolní docházky. Na základě zjištěných informací navrhnu možné úpravy jednotlivých
aktivit.

2.3 Cíl
Hlavním cílem práce je na základě analýzy informací získaných při výzkumných aktivitách
zhodnotit přiměřenost jednotlivých aktivit; zvolenou organizaci při jejich zařazení; vhodnost
použitých pomůcek; organizaci prostoru a času; zaujatost dětí při řešení úkolů. Na podkladě
tohoto hodnocení doporučit případné změny aktivit a podmínek jejich realizace.
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Dílčí cíle:
•

Zjistit, jak ovlivňují jednotlivé parametry mozaik (počet dílků, velikost předlohy,
rozměry mozaiky) úspěšnost sledovaných dětí při jejich řešení.

•

Zjistit, zda jsou sledované děti schopné vlastních korekcí během skládání a zda
dokáží nalézt a opravit chybu v již složené mozaice podle předlohy.

•

Zjistit, jak sledované děti vnímají velikost pokrývané plochy při práci se
čtvercovou mozaikou.

2.4 Otázky výzkumu
Hlavní otázkou, kterou si při výzkumu kladu je: „Jak by bylo možné upravit či doplnit
aktivity a podmínky při jejich realizaci, aby lépe vyhovovaly schopnostem srovnatelného
vzorku dětí?“
Aby se zlepšil můj odhad pro náročnost a obtíže, které se při aktivitách mohou u dětí
vyskytnout, je potřeba znát odpovědi na otázky, které se váží k dílčím cílům.
O1:

Jaký počet dílků při skládání čtvercové mozaiky podle předlohy je pro sledované
děti přiměřený?

O2:

Ovlivňuje velikost předlohy úspěšnost sledovaných dětí při skládání?

O3:

Jsou sledované děti schopné skládat mozaiku podle vzoru i v prostoru mimo jedno
zorné pole?

O4:

Dokáží sledované děti najít chybu ve složené mozaice (odlišnost od předlohy)
a opravit ji?

O5:

Vyskytují se u dětí při skládání určité strategie?

O6:

Jak při práci s mozaikami vnímají děti velikost pokrývané plochy jednotkovým
útvarem?

2.5 Metody výzkumu
Praktická část této práce je založena na akčním výzkumu (Průcha et al. 2009, s. 15), který je
zaměřený na ověření přiměřenosti jednotlivých aktivit a podmínek jejich realizace a zjištění
reakce dětí na ně. Základní metodou je zúčastněné pozorování dětí při provádění aktivit,
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které bude probíhat jak přímo v čase realizace, tak následně z pořízeného videozáznamu.
Rodiče všech sledovaných dětí udělili písemný souhlas jeho pořízením. Další výzkumnou
metodou je řízený rozhovor s dětmi v průběhu jejich činnosti.

2.6 Úkoly
•

Vybrat vhodné aktivity se čtvercovou mozaikou a sestavit jejich pořadí podle
očekávané obtížnosti.

•

Vybrat materiály a vyrobit vhodné mozaiky k jednotlivým aktivitám.

•

Stanovit podmínky výzkumu

•

Připravit scénáře pro jednotlivé aktivity

•

Vybrat výzkumný vzorek dětí

•

Realizovat připravené aktivity

•

Analyzovat a vyhodnotit získaná data

•

Doporučit úpravy realizovaných aktivit

2.7 Podmínky výzkumu
Výzkum bude probíhat ve dvou státních mateřských školách v období května 2019. V každé
mateřské škole bude vybrána skupina šesti dětí v posledním roce předškolního vzdělávání,
které nemají odklad povinné školní docházky, vždy 3 chlapci a 3 dívky.
Realizace aktivit bude probíhat přímo v prostředí mateřské školy, kterou děti navštěvují.
Zajištěna bude oddělená místnost bez přítomnosti ostatních dětí. Sledované děti tedy budou
mít dostatek klidu na práci.
Výzkum bude probíhat ve třech blocích. První dva bloky budou realizované vždy s celou
skupinou šesti dětí frontální formou (Průcha 2015, s. 106), třetí blok bude probíhat
individuálně s každým dítětem zvlášť. Bloky činností budou probíhat v různých dnech
v dopoledních hodinách či po obědě po krátkém odpočinku dětí. Mezi prvním a druhým
blokem nebude prodleva delší než 2 dny. Třetí blok pak bude se všemi dětmi prováděn do
týdne od realizace 2. bloku. Mezi aktivitami v bloku budou krátké přestávky podle potřeb
dětí.
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Dětem bude poskytnut neomezený čas na jejich práci. Aktivity budou probíhat podle předem
připravených scénářů, jejichž podrobný popis uvádím v kapitole 3.2. Ve scénářích je
uvedena jak řeč učitelky (U), tak i předpokládané odpovědi dětí (D).
Při výzkumu budu u jednotlivých dětí sledovat následující faktory: správnost složení
mozaiky podle vzoru, čas skládání, způsob (strategie) při skládání (odspodu, podle barev,
obouručně či jednou rukou), práci s chybou, možné příčiny chyb, samostatnost
a komunikaci.

33

3

Praktická část

3.1 Výroba pomůcek
Prvním úkolem, který následoval po vybrání aktivit a jejich uspořádání do bloků byla výroba
vhodných pomůcek. Hlavní důraz jsem zde kladla na požadavek, aby se dětem s mozaikami
dobře manipulovalo, vzhledem k jejich vývojovým specifikům. Stěžejní tedy bylo vybrat
vhodnou velikost a barevnost jednotlivých dílků a materiál pro výrobu mozaik.
Rozhodla jsem se pracovat se čtvercovými mozaikami, kde rozměry jednoho dílku budou
3 cm x 3 cm. Pouze mozaika s 64 dílky má velikost dílků menší (2 cm x 2 cm) z důvodu
celkové velikosti složené mozaiky. Tyto rozměry odpovídají stupni rozvoje motorických
schopností předškolních dětí (viz kapitola 1.3.2).
Při aktivitách budou děti pracovat s dvoubarevnými mozaikami. Každé dítě bude mít svou
vlastní mozaiku. Pro snadné odlišení mozaik jednotlivých dětí jsem pro každé dítě vybrala
dvě různé barvy, které budou pro děti snadno odlišitelné s ohledem na vývoj zrakového
vnímání (viz kapitola 1.1.3, s. 11). Vznikly tak dvojice barevných kombinací: červená-světle
modrá, žlutá-fialová, oranžová-hnědá, růžová-tmavě zelená, tmavě modrá-světle žlutá,
a světle zelená-béžová. Další výhodou plynoucí z odlišných barevností u jednotlivých dětí
je to, že při skupinových aktivitách nebudou mít děti tendenci kontrolovat správnost svého
postupu s ostatními dětmi.
Další otázkou, kterou bylo nutné vyřešit, byl materiál. Aby byla zajištěna dostatečná pevnost
dílků, rozhodla jsem se je vyrobit z barevného kartonu s gramáží 300g/m2 a podlepit je
samolepící magnetickou fólií. Podložky pro skládání mozaik jsem vyřezala ze silné lepenky
(1050g/m2) a podlepila samolepící pokovenou fólií. Na fólii jsem následně narýsovala
mřížku, která odpovídá velikosti jednotlivých dílků. Tím jsem dosáhla vyhovující
trvanlivosti mozaik i snadné manipulovatelnosti s nimi.
Předlohy k aktivitám jsem vytvořila v počítači, následně vytiskla a zalaminovala. Všechny
vzory těchto předloh uvádím v příloze (Příloha 4 – Materiály k aktivitám).
Pro potřeby aktivit s velkoplošnou mozaikou jsem využila molitanové podsedáky
o rozměrech 40 cm x 40 cm, na které kolegyně ušila povlaky v základních barvách. Tak
vznikly díly čtvercové polštářové mozaiky, které byly využity v aktivitách 6 a 10.
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Posledním úkolem bylo vyrobit „obra Matěje“, jako motivaci pro aktivitu 6. Toho jsem
zhotovila z různě velkých kartonových krabic a domalovala obličej akrylovými barvami.
Celková výška obra tak přesahuje 2 metry (viz Příloha 4 – Materiály k aktivitám).

3.2 Výzkumné aktivity a scénáře
3.2.1 Aktivity bloku 1 – společná činnost se skupinou
První blok by měl sloužit především k seznámení dětí se čtvercovou mozaikou. Děti by si
měly ujasnit pojmy dílek, řádek, sloupec, předloha, podložka. Měly by pochopit, že pro
správné pokrytí plochy, musí dílky skládat vždy stranu ke straně bez mezer a překrývání.
V úvodních aktivitách je důležité, aby si děti uvědomily strukturu celku a význam barev.
Barvy zde dělí celek na funkční části, které dítě zná a umí pojmenovat. Jsou tedy nástrojem
poznání toho, co mozaika znázorňuje. Z charakteru čtvercové mozaiky ale plynou i jistá
omezení při znázornění reality (například oblých tvarů).
V neposlední řadě aktivitami bloku 1 chci ověřit schopnost dětí skládat mozaiku (obraz nebo
dekor) podle jednoduché předlohy, jejíž velikost je k velikosti skutečné mozaiky v poměru
1 : 1.
Dětem bude nejprve poskytnuta možnost volné hry s mozaikou, aby došlo k uspokojení
jejich potřeby seznámení s vlastnostmi a možnostmi nové hračky.
Při všech aktivitách bloku 1 budou děti pracovat se čtvercovou mozaikou, rozměry podložky
budou 6 x 4 dílky (dále jen 6 x 4 apod.). Každé dítě obdrží svou vlastní podložku a celkem
24 dílků ve dvou barvách (12 + 12).
Pomůcky: magnetické podložky 6 x 4 (pro každé dítě a pro učitelku), dílky mozaik
v různých barvách (pro každé dítě 24 dílků ve dvou barvách v poměru 1 : 1; pro učitelku 24
dílků v barvách podle předlohy z aktivity 1), předlohy (pro každé dítě v barevných
kombinacích podle barev jeho dílků)
Organizace: Děti budou sedět okolo stolečku do půlkruhu, učitelka naproti nim.
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3.2.1.1 Aktivita 1 – Náklaďák
Cílem úvodní aktivity je uvedení dětí do problematiky
mozaik,

seznámení

s

používanými pojmy

a

charakteristikami čtvercové mozaiky.
Učitelka sestaví před dětmi mozaiku „Náklaďák“. Na této
mozaice ukáže dětem podložku na skládání mozaik a

Obrázek 1- Vzor náklaďák

barevné dílky. Následovat bude ujasnění pojmů dílek, řádek, sloupec, předloha, podložka,
zhodnocení rozměrů podložky – počet řádků a sloupců.
Aktivita bude probíhat převážně formou řízeného rozhovoru, jehož scénář uvádím níže. Na
závěr budou mít děti možnost zkusit si ve skupině přeskládat mozaiku na jiný obrazec.
Ve scénářích znamená „U“ přímou řeč učitelky, „D“ pak předpokládanou reakci některého
z dětí.
Scénář aktivity 1
•
U

Pozdrav a úvodní představení učitelky i dětí.
Připravila jsem si tu pro vás několik her a k tomu jsem vám každému přinesla
mozaiku (ukázání hromádky mozaik). Než si je rozdělíme, podíváme se nejdřív
společně na to, jak si s nimi můžeme hrát.

U

Mám tady podložku a barevné čtverečky, kterým se říká dílky. Ty jsou
magnetické a můžeme je přicvaknout na podložku, takže nám dobře drží
a nepadají. Obrázku, podle kterého budu skládat, budeme říkat předloha. Na
podložce je nakreslená mřížka, abychom dobře viděli, kam přijdou jednotlivé
dílky. Když je budeme dávat pěkně vedle sebe na mřížku, zaplníme celou
podložku. Tak jako já teď. (V průběhu monologu učitelka poskládá mozaiku
„náklaďák“)

U

Poznáte, co jsem to poskládala?

D

auto / náklaďák

U

Správně. Dokážete rozpoznat, co na našem obrázku představuje tento černý
dílek? (učitelka ukáže na jeden černý dílek)
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D

kolo

U

Máte pravdu, ale mě to připadá nějaké divné, jaký tvar má ve skutečnosti kolo?

D

kulatý

U

Tak proč tedy není to kolo tady také kulaté?

D

všechny dílky jsou čtverečky

U

Aha, všechny dílky jsou čtvercové, nemám tady žádné kulaté dílky. Proto musí
být i kolo hranaté. A kolik dílků jsem potřebovala na kola.

D

dva

U

A co je to oranžové na obrázku?

D

kabina / tam je řidič

U

Kolik dílků jsem potřebovala na kabinu?

D

tři

U

Co je to modré?

D

korba / tam se vozí náklad

U

Dokážete spočítat, kolik dílků jsem potřebovala na korbu?

D

šest

U

Výborně, počítání vám opravdu jde. A poznáte, co je to zelené kolem auta?

D

tráva / pozadí

U

Aha, takže každá barva v naší mozaice něco znamená. A teď mi řekněte, kolik
má tato mozaika sloupců a kolik řádků. (v případě potřeby ujasnění pojmů
sloupec a řádek)

D

šest sloupců, čtyři řádky

U

Ano, na naší mozaice můžeme vidět 6 sloupců, 4 řádky (ukázání rukou). Myslíte,
že by ji šlo přeskládat tak, aby na ní bylo něco jiného?

D

ano / ne
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U

Tak to zkuste, jsem zvědavá, jak se vám to podaří.

D

Děti pracují na nové mozaice, sleduji, zda budou řešit zadání výměnou dílků
nebo rozeberou celou mozaiku a postaví ji znovu.

U
•

Povedlo se? Co jste to postavili? … Teď to zkusíte každý sám na své podložce.
úklid podložky a dílků

3.2.1.2 Aktivita 2 – Vlastní mozaika
Druhá aktivita bezprostředně navazuje na první. Cílem aktivity je, aby si děti samostatně
vyzkoušely vlastní manipulaci s dílky mozaiky a zároveň užití pravidel z aktivity 1.
Záměrem je také poskytnout dětem možnost volné hry, která naplní jejich potřebu
seberealizace. Na závěr každé dítě pojmenuje svou mozaiku, případně popíše, podle jakého
klíče ji poskládalo.
Scénář aktivity 2
U

Jak jsem vám již říkala, přinesla jsem vám každému mozaiku. Tyto mozaiky se
liší pouze barevností dílků. Teď si každý jednu vyberte.

U

Sundejte si dílky z podložky a dejte si je vedle na stůl. Každý mi zatím může
povědět, jaké barvičky mají jeho dílky.

D

Děti pracují a postupně sdělují barvy svých dílků.

U

Pořádně si tyto barvy zapamatujte, podle toho si vždy poznáte svoji mozaiku.

U

Teď zkuste poskládat mozaiku tak, abyste pokryli celou podložku. Budete tedy
muset použít všechny vaše dílky. Je jenom na vás, co poskládáte.

D

Děti pracují na úkolu.

U

Máte poskládáno? Podíváme se tedy, co jste složili.

D

Diskuse (možná řešení při skládání: jen tak, pravidelný dekor, obrazový motiv)
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3.2.1.3 Aktivita 3 – Žirafa
Ve třetí aktivitě budou děti pracovat s předlohou v barevném
provedení odpovídajícím barvám dílků jednotlivých dětí. Velikost
předlohy ku velikosti skutečných dílků bude v poměru 1 : 1. Každé
dítě obdrží navíc jeden černý dílek s nalepeným plastickým okem.
Tento dílek je zvolen pro dosažení vyšší motivace dětí ke skládání
a pro jejich lepší orientaci v předloze.
Hlavním cílem aktivity je zjištění úrovně schopnosti dětí poskládat

Obrázek 2 - Vzor
žirafa

jednoduchou mozaiku s obrazovým motivem podle předlohy. Děti by si měly dále uvědomit,
že tvar poskládané žirafy a počet použitých dílků není závislý na jejich barvě. Prohlubuje se
tak i pojem plocha, kdy její velikost je nezávislá na barvě pokrytí. Jedná se pouze
o barevnostní transformace (viz kapitola 1.2.2.6).
Scénář aktivity 3
U

Jestlipak uhodnete, kde jsem byla o víkendu.

D

diskuse (děti hádají různé možnosti)

U

Byla jsem o víkendu v ZOO a viděla jsem tam spoustu různých zvířat. Byli jste
také už někdy v ZOO?

D

ano (diskuse)

U

A jaké zvíře se vám líbí nejvíce, které máte nejoblíbenější?

D

Děti odpovídají postupně po jednom.

U

Víte, které zvíře mám nejradši já? … Já vám napovím a vy budete hádat: má
hlavu…, tělo…, ocas…, čtyři nohy… a dlouhatánský krk.

D

žirafa

U

Ano, je to žirafa. A vaším úkolem teď bude ji poskládat. Mám tu pro vás
připravené předlohy, tak si každý vyberte tu, která odpovídá barvě vašich
dílků… Každý má svou předlohu?

D

ano
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U

Tak se na ni společně podíváme. Myslíte, že se vám vejde na vaši podložku?

D

ano / ne

U

Kolik má tato předloha sloupců? A kolik řádků?

D

čtyři sloupce, šest řádků

U

To máte úplnou pravdu, ale my jsme si předtím řekli, že naše podložky mají šest
sloupců a čtyři řádky. Vejde se tedy žirafa na předloze na podložku?

D

ano / ne (v případě záporné odpovědi navedu děti na to, aby zkusily podložku
otočit na výšku)

U

Co tedy musíme udělat, aby se žirafa vešla na podložku?

D

otočit ji / dát ji na výšku

U

Výborně, teď se vám tam určitě vejde. Takže teď budete stavět mozaiku na
výšku, má 4 sloupce a 6 řádků. Celková velikost mozaiky se nám ale nezmění,
zůstane stejná. Pusťte se tedy do toho.

U

Hotovo? (následuje kontrola a případná oprava chyb)

U

Podívejte se teď i na mozaiky ostatních. Máte všichni stejnou žirafu?

D

ano / ne

U

V čem se liší?

D

v barvě

U

A tvarem se neliší?

D

ne

U

Když se podíváte na žirafu D1 a D2, kdo z nich má postavenou žirafu z více
dílků? (ve skutečnosti je D1 a D2 nahrazeno křestními jmény dětí)

D

oba stejně / D1 / D2

U

Zkusíme je spočítat. Máte pravdu, oba mají žirafu ze stejného počtu dílků.
Myslíte, že má někdo z vás žirafu z jiného počtu dílků?
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D

ne / ano (v případě kladné odpovědi bude následovat početní ověření)

U

A jakých dílků (pozadí) je víc na těchto mozaikách, hnědých u D3 nebo zelených
u D4?

D

stejně / hnědých / zelených

U

Když vezmete všechny dílky v celé mozaice, má více dílků D5 nebo D6?

D

stejně / D5 / D6

U

Všichni tedy máte stejně velké žirafy ze stejného počtu dílků. Liší se jen barvou.
Souhlasíte?

D

ano / případná diskuse

3.2.1.4 Aktivita 4 – Rytmus
Děti budou opět pracovat s předlohou (1 : 1). Aktivita je dále členěna do tří úkolů, ve kterých
děti skládají mozaiky s pravidelným vzorem (rytmem). Tyto úkoly označuji písmeny a-c.
a) V tomto úkolu má předloha celé jednobarevné
řádky, kdy 1. a 3. řádek a 2. a 4. řádek jsou stejné.
Rytmus sloupců je tedy stejný „abab“. Zde
předpokládám, že při skládání budou děti postupovat
Obrázek 3 - Mozaika se stejnou
barvou v řádcích

po řádcích.
b) V tomto

úkolu

má

předloha

analogicky

s předchozím úkolem jednobarevné sloupce, kdy 1.,
3. a 5. sloupec a 2., 4. a 6. sloupec jsou stejné.
Rytmus řádků je tedy „abab“. Zde předpokládám, že
si děti všimnou jednobarevnosti sloupců a při

Obrázek 4 - Mozaika se
stejnou barvou ve sloupcích

skládání budou postupovat po sloupcích.
c) V tomto úkolu má předloha stejný rytmus barev

Obrázek 5 - Mozaika se
stejnou barvou ve sloupcích

„abab“ jak v řádcích, tak ve sloupcích. Vzhledem
k tomu, že je dětem při grafomotorických cvičeních
Obrázek 6 - Mozaika
šachovnice
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vštěpován směr postupu po řádcích zleva doprava, předpokládám, že při skládání
budou častěji volit způsob skládání po řádcích.
Cílem aktivity je zjištění úrovně schopnosti dětí poskládat jednoduchou mozaiku
s pravidelným vzorem podle předlohy. Druhým cílem je zjistit směr skládání preferovaný
jednotlivými dětmi bez jejich ovlivňování. Všímat si zde budu také vlastního způsobu, který
děti upřednostňují při skládání.
Scénář aktivity 4
U

Teď jste pracovali s předlohami, na kterých byl obrázek. Na mozaice ale nemusí
být vždy určitý obrázek. Může na ní být třeba i zajímavý dekor (vzor). Takové
vzory můžeme najít třeba na dlaždičkách v koupelně. Mám tady na předlohách
různé vzory stěn koupelny a na vás je, abyste tyto stěny vydlaždičkovali na
vašich podložkách.

U

Vezměte si každý svou předlohu podle vašich barev a můžete začít.

D

Děti postupně pracují na úkolech a-c.

•

Závěrečné zhodnocení práce a pochvala dětí, rozloučení.

3.2.2 Aktivity bloku 2 – společná činnost se skupinou
Druhý blok navazuje na předchozí činnosti z bloku 1. Děti by už měly mít dostatečné
zkušenosti s manipulací s dílky mozaiky, aby mohly svou pozornost více zaměřit
na rozumově náročnější činnosti. Aktivity tohoto bloku tedy půjdou více do hloubky
v jednotlivých oblastech práce se strukturovaným celkem. Cílem tohoto bloku bude
prohloubení uvědomění vztahu mezi předlohou a skládanou mozaikou. Děti budou mít
možnost uvědomit si existenci různých velikostí mozaik a jejich dílků (v mikroa makroprostoru). Zařazena bude i práce s chybou, kterou vytvořím a úkolem dětí ji bude
odhalit a opravit.
V tomto bloku se při skládání více zaměřím na schopnost dětí správně složit celou mozaiku
podle předlohy. Budu sledovat bezchybnost složení mozaik na podložkách různých
rozměrů, samostatnost dětí (nutnost slovní nápovědy), potřebný čas na složení jednotlivých
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mozaik, možné způsoby řešení užité dětmi (místo odkud skládají, skládání po řádcích,
sloupcích, podle barev, užívání dominantní ruky apod.).
Při aktivitách tohoto bloku budou děti opět pracovat se čtvercovými mozaikami na
podložkách 6 x 4, 4 x 4 a 6 x 6 dílků. Dílky budou mít velikost 3 cm x 3 cm. Každé dítě bude
mít svou vlastní podložku a dílky ve dvou barvách. Zcela nová bude práce s polštářovou
mozaikou s velkými díly.
Pomůcky: magnetické podložky pro každé dítě v rozměrech 6 x 4, 4 x 4 a 6 x 6; dílky
mozaik v různých barvách (36 dílků ve dvou barvách v poměru 1 : 1 pro každé dítě);
předlohy v barevných kombinacích podle barev dílků; šátek k zakrytí předlohy; 16 dílů
polštářové mozaiky (čtvercové podsedáky 40 cm x 40 cm v různých barvách); vyznačený
prostor na zemi ve velikosti 160 cm x 160 cm.
Organizace: Ve výchozí situaci budou děti sedět stejně jako v bloku 1 okolo stolečku do
půlkruhu, učitelka naproti nim. Při aktivitě 6 budou děti pracovat na zemi.

3.2.2.1 Aktivita 5 – Začarovaná předloha
Aktivita se skládá ze dvou dílčích úkolů, které na sebe
navazují. Děti budou nejprve skládat mozaiku 6 x 4
s pravidelným vzorem. Po kontrole a případné opravě chyb
učitelka dětem předlohy „začaruje“. To bude spočívat
v tom, že pod šátkem předlohu otočí na druhou stranu.

Obrázek 7 - Pravidelný vzor

Z druhé strany bude předloha, na které budou oproti minulé
předloze dva různobarevné dílky vyměněné. Úkolem dětí
bude nalézt chybu v poskládané mozaice a opravit ji.
Cílem aktivity je sledovat, zda jsou děti schopné se
orientovat v již složené pravidelné mozaice a porovnávat
její shodnost s předlohou.
Scénář aktivity 5
•

Přivítání dětí, zopakování jmen
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Obrázek 8 - Začarovaná
předloha

U

Minule jsme si tu spolu hráli s mozaikami, pamatujete?

D

ano

U

Prozradím vám, že dnes spolu budeme trochu čarovat, také se seznámíme
s hodným obrem Matějem. A zase si poskládáme několik mozaik. Tak co,
můžeme se do toho pustit?

D

ano / ne (v případě záporné odpovědi zjištění, co dětem vadí)

U

Každý z vás má před sebou nachystanou podložku a barevné dílky. Máte všichni
stejné barvy jako minule?

D

ano

U

Teď vám každému dám předlohu a vaším prvním úkolem bude poskládat
mozaiku podle této předlohy.

D

Děti pracují na úkolu.

U

Hotovo? Podíváme se, zda máte všichni složeno správně. (kontrola případná
oprava chyb)

U

Pokud se na mozaiku pozorně podíváte, možná vám její vzor něco připomene.
Co by to mohlo být?

D

větrník / vrtule / větrák …

U

Já vám teď ale vaši předlohu začaruji. Každému z vás ji změním tak, že budou
na předloze dva dílky vyměněné. Vaším úkolem je přijít na to, které to jsou
a opravit mozaiku, aby byla stejná jako začarovaná předloha. (následuje
začarování předloh)

D

Děti pracují na úkolu.

U

Podařilo se vám přijít na to, které dílky to byly? Dokázali jste je opravit na
mozaice, aby byla stejná jako předloha?

D

ano / ne

U

Připomíná vám teď mozaika stále větrník? Nebo něco jiného?
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D

ne / případné jiné návrhy

U

Vidíte, vyměnili jste pouhé dva dílky a větrník zmizel.

3.2.2.2 Aktivita 6 – Mozaika pro obry
Při této aktivitě bude práce probíhat na zemi. Děti budou pracovat s díly mozaiky, které
budou ze čtvercových různobarevných molitanů velikosti 40 cm x 40 cm. Děti se budou
pohybovat po prostoru, ve kterém bude na zemi lepící páskou vymezen čtverec ve velikosti
160 cm x 160 cm, což odpovídá rozměrům mozaiky 4 x 4 díly. Děti budou rozděleny na
2 skupinky – skupinu aktérů a pozorovatelů. Aktéři budou pracovat na zemi ve vymezeném
prostoru, pozorovatelé budou sedět na židličkách tak, aby na mozaiku všichni viděli
z jednoho (čelního) pohledu.
Aktéři poskládají libovolnou mozaiku do vymezeného prostoru. Aby se díly mozaiky vešly
do tohoto prostoru, musí děti stavět od jeho okraje, bez mezer, stranu ke straně. Obě skupiny
dětí se prostřídají. Následovat bude řízený rozhovor a vedená činnost, která bude děti
směřovat k transformaci 3D mozaiky v makroprostoru na 2D mozaiku v mikroprostoru.
Hlavním cílem aktivity je seznámení dětí s velkoplošnou mozaikou a jejich adaptace na práci
v makroprostoru. Děti by si měly uvědomit možnost existence mozaik v 3D prostoru
i v různých velikostech.
Scénář aktivity 6
U

Na začátku jsem vám slíbila, že vás seznámím s hodným obrem Matějem.
Podívejte, tamhle je. On nás tady pozoruje a moc se mu líbí, jak si pěkně hrajete.
Rád by si to také zkusil, ale vaše mozaiky jsou pro něj příliš malé. Špatně by se
mu s nimi pracovalo. Asi by vám je i poničil. Já tady mám ale barevné molitany.
Myslíte, že by se daly použít jako díly mozaiky pro obra?

D

ano / ne (u záporné odpovědi se budu ptát na důvod a zkusím ho vyřešit)

U

Dobře, tak díly mozaiky bychom měli. Můžeme na skládání použít vaše
podložky?

D

ne
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U

Opravdu, a proč ne?

D

jsou moc malé / díly se tam nevejdou

U

Máte pravdu, musíme tedy mít i větší místo na skládání. Tady na zemi je jedno
takové místo vyznačeno. Myslíte, že tady by šlo skládat obří mozaiku?

D

ano

U

Tak to zkusíme, abychom vyzkoušeli, jestli by si zde mohl obr Matěj hrát.

U

Všichni se sem ale najednou nevejdeme. Rozdělíme se tedy na kluky a holky.
Holky si sednou tady na židle a budou dělat diváky. Nebojte se, také si to
vyzkoušíte, za chvíli se prostřídáte.

U

Kluci, vezměte si molitany a poskládejte mozaiku, která se vám líbí. Je jen na
vás, jak barvy uspořádáte. Musíte ale pokrýt celou vyznačenou plochu, tak
začněte pěkně od kraje.

D

Chlapci pracují na úkolu

U

To je paráda, vy jste vytvořili zajímavou mozaiku. Podle čeho jste se
rozhodovali o umístění barev?

D

Diskuse

U

Kluci, šlo vám to skvěle. Já si vaši mozaiku vyfotím, abychom věděli, jak
vypadala. Tak holky, teď je řada na vás. Myslíte, že můžete poskládat jinou
mozaiku?

D

ano / ne

U

Tak to zkuste a uvidíme. Kluci vám budou dělat diváky.

D

Dívky pracují na úkolu.

U

Podařilo se vám tedy poskládat jinou mozaiku, než měli kluci?

D

ano / ne

U

V čem je jiná? A v čem je naopak stejná? (porovnávání s fotografií v mobilním
telefonu)
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D

Diskuse (děti dojdou k tomu, že se mozaiky chlapců a dívek liší pouze
barevným uspořádáním, neliší se počtem molitanů ani jejich rozmístěním)

U

Mám tu podložku, která počtem sloupců i řádků odpovídá této mozaice pro
Matěje. Zkuste je spočítat, abyste se přesvědčili.

D

Děti počítají sloupce a řádky u obou mozaik.

U

Obě mozaiky mají opravdu stejně sloupců i řádků. Vejde se tedy Matějova
mozaika na podložku?

D

ne

U

A proč ne?

D

je moc velká

U

A co kdybychom zmenšili molitany na velikost vašich dílků. Pak by se nám tam
vešla?

D

ano

U

Zkusíme to. Tady jsou malé dílky ve stejných barvách, jako jsou molitany.
Poprosím děvčata, aby položila na každý molitan magnetický dílek ve stejné
barvě.

D

Dívky přiřazují k molitanům magnetické dílky podle barev

U

Teď potřebuji jednoho chlapce (CH) a jednu dívku (D). (určím podle
projeveného zájmu)

U

Poprosím CH, aby si stoupnul k magnetické podložce (bude položená na
židličce před polštářovou mozaikou). D si stoupne k polštářové mozaice.
Ostatní děti si stoupnou za CH (budou mít tedy stejný pohled na podložku
i polštářovou mozaiku jako CH).

U

Úkolem CH bude přendat magnetické dílky z molitanů na destičku ve stejném
barevném uspořádání. D ti pomůže tak, že vždy když si vezmeš magnetický dílek
z molitanu, tak si D stoupne na to místo, odkud jsi ho vzal. Než dáš dílek na
destičku, můžeš si podle D zkontrolovat, že ho dáváš na správné místo
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a nezapomněl jsi, odkud jsi ho vzal. Ostatní děti musí dávat dobrý pozor
a budou ti případně radit. Je vám to všem jasné? Chcete se někdo na něco
k tomu zeptat?
D
•

Děti pracují na úkolu. V průběhu činnosti se mohou v rolích prostřídat.
Diskuse a kontrola chyb (Myslíte, že se vám podařilo správně poskládat celou
mozaiku?)

U

Zjistili jsme, že si Matěj může s touto mozaikou hrát, souhlasíte? On je ale dost
nesmělý. Nebude si hrát, dokud tu někdo bude. Víte co, necháme mu mozaiku
tady a vy se teď dojdete napít, případně pokud potřebujete na záchod.
(V nepřítomnosti dětí učitelka přeskládá polštářovou mozaiku. Po návratu dětí
aktivita pokračuje.)

U

Podívejte, obr Matěj si tu zatím hrál a poskládal si novou mozaiku. Zkuste ji
teď ve dvojicích poskládat stejně jako on, ale na vašich podložkách. Udělejte si
dvojice a můžete začít.

D
•

Děti pracují na úkolu.
Závěrečná diskuse (možné otázky do diskuse: Myslíte, že se vám podařilo správně
poskládat celou mozaiku? Pokryla mozaika celou podložku? Co mají obě
mozaiky, obrova a vaše, společného a v čem se liší? Zaměřte se na barvu
a rozmístění dílků, jejich počet a velikost.)

3.2.2.3 Aktivita 7 – Abstraktní obraz
Aktivitu tvoří dva samostatné úkoly, které značím písmeny a-b.
V obou úkolech budou děti pracovat s dvoubarevnou předlohou
a dílky o velikosti 3 cm x 3 cm. Velikost předlohy ku velikosti

Obrázek 9 - Abstraktní
obraz 4 x 4

dílků bude 1 : 1. Rozložení barev na předloze nebude nijak
pravidelné, bude zvoleno náhodným losem. Pro všechny děti
bude ale rozmístění stejné.
a) Mozaika o rozměrech 4 x 4 dílky
Obrázek 10 - Abstraktní
obraz 6 x 6

b) Mozaika o rozměrech 6 x 6 dílků
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Cílem aktivity je zjistit úroveň schopnosti dětí poskládat nepravidelnou – abstraktní mozaiku
podle předlohy. Chci sledovat, jaký počet dílků mozaiky děti dovedou při skládání dobře
vnímat a jaký je již pro ně složitý a dělá jim problémy s orientací v mozaice.
Scénář aktivity 7
U

Přinesla jsem vám ukázat jeden obrázek (viz
obrázek 10). Kdo myslíte, že ho mohl namalovat?

D

návrhy dětí

U

Proč si to myslíte?

D

diskuse

U

Já vám prozradím, že tento obraz namaloval jeden slavný malíř, který se

Obrázek 11 - Piet
Mondrian: Kompozice A,
1923

jmenoval Piet Mondrian. Podívejte se na obraz a řekněte mi, co na něm je.
D

barevné obdélníky, políčka apod.

U

Ano, jsou na něm barevná pole různě rozmístěná. Nepřipomíná vám trochu vaše
mozaiky?

D

ano / ne

U

Mně také. Myslíte si tedy, že by šlo z vašich mozaik složit něco podobného?

D

ano / ne

U

Já jsem to zkusila. Tady vidíte, jaký obraz jsem vytvořila já. Vaším úkolem teď
bude poskládat mozaiku podle této předlohy.

U

Vezměte si každý podložku s předlohou podle vašich barviček a můžete se do
toho pustit.

D

děti pracují na úkolu

U

Koukám, že už máte své obrazy hotové, šlo vám to pěkně. Obrazy mívají ale
různé velikosti. Vy si teď zkusíte vytvořit ještě jeden větší obraz. Tady na něj
máte připravené podložky a předlohy. (rozdání pomůcek) Můžete opět začít.

D

děti pracují na úkolu.
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U
•

Hotovo? Perfektní. To byl dneska náš poslední úkol.
Závěrečné zhodnocení práce a pochvala dětí; sdělení, že příště budou děti
pracovat individuálně s učitelkou; rozloučení.

3.2.3 Aktivity bloku 3 – individuální práce s učitelkou
V tomto bloku bude práce s dětmi probíhat individuálně. Budu moci tedy lépe sledovat
použité způsoby řešení u jednotlivých dětí i oblasti, které dělají dětem při plnění úkolů
problémy. Budu tak schopná lépe přizpůsobovat práci podle potřeb dětí.
Cílem aktivit v tomto bloku bude další rozvoj v oblasti práce s transformacemi (velikostními
a 2D – 3D). Ověřována bude míra chápání velikosti pokrývané plochy jednotkovým útvarem
u zkoumaných dětí. Dále bude posuzována schopnost dětí skládat a orientovat se v mozaice
s větším počtem dílků než dosud. Sledovat budu nárůst chybovosti při jejím skládání oproti
mozaikám s nižším počtem dílků.
Děti budou nově pracovat s předlohou, která bude v jiné velikosti než skutečná mozaika.
Nová bude i mozaika o rozměrech 8 x 8, která bude tvořena dílky ve velikosti 2 cm x 2 cm.
Při posuzování velikosti plochy mozaiky budou děti pracovat se čtvercovou mozaikou
v nepravidelném tvaru.
Protože budu pracovat s dětmi jednotlivě, budu více reagovat na jejich vlastní aktivitu.
Z tohoto důvodu v tomto bloku neuvádím podrobnější scénáře. Jedinou výjimkou je aktivita
11, ve které se budu snažit děti pomocí řízeného rozhovoru dovést k posouzení velikosti
plochy u dvou tvarově odlišných mozaik.
Ostatní aktivity třetího bloku budou probíhat podle následujícího obecného scénáře:
•

zadání úkolu

•

samostatná práce dětí

•

zhodnocení splnění úkolu a diskuse

Pomůcky: magnetické podložky v rozměrech 6 x 6, 8 x 8, 2 podložky 6 x 4 a nepravidelný
tvar podložky s 24 dílky; 92 dílků 3 cm x 3 cm (24 světle zelených, 24 tmavě modrých, 18
světle modrých, 18 červených, 8 žlutých); 64 dílků 2 cm x 2 cm ve dvou barvách v poměru
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1 : 1; předlohy; 16 dílů polštářové mozaiky (čtvercové podsedáky 40 cm x 40 cm ve dvou
barvách v poměru 1 : 1); vyznačený prostor na zemi ve velikosti 160 cm x 160 cm.
Organizace: Ve výchozí situaci budou děti sedět u stolečku proti učitelce. Při aktivitě 10
budou děti pracovat na zemi.
3.2.3.1 Aktivita 8 – Předloha 1 : 3
Aktivita navazuje na aktivitu 7b – Abstraktní obraz 6 x 6. Děti budou skládat mozaiku podle
předlohy, která bude oproti předloze ze 7b zmenšená v poměru 1 : 3. Barevné rozložení polí
na předloze zůstane nezměněné.
Cílem aktivity je zhodnotit, jak dalece ovlivní velikost předlohy úspěšnost při skládání
mozaiky u jednotlivých dětí. Zaměřím se především na potřebný čas a správnost řešení.
Po složení mozaiky dítětem bude následovat společná kontrola a oprava chyb.
3.2.3.2 Aktivita 9 – Co se změnilo?
Aktivita přímo navazuje na předchozí úkol a pracuje se stejnou mozaikou. V poskládané
mozaice učitelka vymění dva dílky různých barev tak, aby to dítě nevidělo. Úkolem dětí
bude prostřednictvím porovnávání s předlohou chybu nalézt a opravit ji.
Touto aktivitou chci zjistit, zda se děti dokáží orientovat ve složené mozaice o rozměrech
6 x 6. Oproti aktivitě 5 děti budou tentokrát hledat chybu v mozaice s nepravidelným
vzorem. Předpokládám, že pro ně bude tato varianta složitější.
3.2.3.3 Aktivita 10 – Koberec
Aktivita kombinuje úkoly 7a – Abstraktní obraz 4 x 4 a úkol 6 – Mozaika pro obry. Využita
bude stejná předloha jako pro mozaiku z úkolu 7a, ale tentokrát budou děti skládat mozaiku
z molitanů. Bude docházet zároveň k transformaci velikostní a transformaci 2D – 3D.
Velikost molitanových dílů bude stejně jako v šesté aktivitě 40 cm x 40 cm. Místo pro
skládání mozaiky bude vyznačeno na zemi pomocí lepící pásky. Vyznačen bude nejen obrys
celé mozaiky 160 x 160 cm, ale i vnitřní mřížka. Tím chci dosáhnout co největší podobnosti
s magnetickou podložkou používanou v aktivitě 7a.
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V tomto úkolu chci sledovat, jak náročné je pro děti skládání mozaiky v makroprostoru, kde
nemají skládanou mozaiku v jednom zorném poli. Budu posuzovat souvislost mezi
správností řešení tohoto úkolu a úkolu 7a.
3.2.3.4 Aktivita 11 – Plocha mozaiky
Aktivita bude založena na řízeném rozhovoru učitelky a dítěte a bude tvořena několika
dílčími úkoly pro dítě. Z tohoto důvodu uvádím opět i podrobnější scénář. Celá činnost bude
směřovat k zjištění, jak dítě vnímá velikost pokrývané plochy a zda dokáže správně posoudit
shodnou rozložitelnost (viz kapitola 1.2.2.5) u dvou mozaik. Důležitější než samotná činnost
dítěte, pro mě budou jeho myšlenkové postupy a výpovědi během aktivity. Zajímá mě,
jakým způsobem děti budou docházet k odpovědím a zda děti při porovnávání pokryté
plochy u dvou mozaik dokáží využít usuzování. (viz kapitola 1.2.2.11).
Na začátku aktivity budou přichystány dvě shodné podložky 6 x 4 na kterých bude
poskládáno vždy 12 světle zelených a 12 tmavě modrých dílků rozložených na polovinách
(3 sousedící sloupce zelené, 3 sousedící sloupce modré). Po úvodním rozhovoru si jednu
podložku s dílky vezme dítě a druhou učitelka. Oba složí ze všech svých dílků libovolnou
mozaiku a pak bude opět následovat řízený rozhovor.
Posledním dílčí úkolem dítěte v této aktivitě bude
přeskládat svou mozaiku (všech 24 dílků) na
jinou podložku ve speciálním tvaru, jejíž celková
plocha bude též 24 dílků. Na závěr opět proběhne
rozhovor, kde by si dítě mělo uvědomit shodnost
pokryté plochy u obou mozaik.

Obrázek 12 - Mozaika 24 dílků

Scénář aktivity 11
U

Tady jsou dvě mozaiky, jedna je pro tebe a jednu si nechám já. Můžeš si vybrat,
ale jak vidíš, jsou úplně stejné.

D

Dítě si vybere jednu z mozaik.

U

Jakých dílků máš více, zelených nebo modrých?

D

stejně
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U

Pak jich mám tedy i já stejně, protože mám stejnou mozaiku jako ty, souhlasíš?

D

ano

U

Teď si oba sundáme dílky z podložky a poskládáme si z nich mozaiku. Každý
takovou, jaká se nám líbí, jen musíme použít všechny dílky. Jdeme na to? ... Já
mám hotovo, co ty?

D

já také.

U

Podívej, máme oba / obě své mozaiky, teď jsou poskládané jinak, než byly na
začátku. Kdo z nás má víc zelených dílků? … A modrých? … A všech
dohromady?

D

stejně / já / vy (Pokud dítě odpoví špatně, budu se dále ptát, proč si to myslí.)

U

Teď ti ukážu jednu podložku. Vypadá úplně jinak než podložky, s kterými jsme
doteď pracovali. Možná vypadá trochu jako parník, nepřijde ti?

D

ano / ne (V případě negativní odpovědi se budu ptát na to, co dítěti podložka
připomíná.)

U

Co myslíš, která podložka zabere víc místa? Ta, co vypadá jako parník, nebo ta
naše?

D

parník / naše / stejně

U

Uvidíme. Zkusíme teď, jestli by šlo přeskládat tvou mozaiku na tuto podložku.
Tak to vyzkoušej.

D

Dítě pracuje na úkolu.

U

Paráda, přeskládal(a) jsi dílky z tvé mozaiky na novou podložku. Podařilo se ti
při tom pokrýt celou plochu podložky?

D

ano

U

A použil(a) jsi všechny dílky?

D

ano

U

Teď mi řekni, kdo z nás má na mozaice víc dílků.
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D

stejně / já / vy

U

Kdybys tu svou mozaiku zase rozebral(a), mohl(a) bys z ní složit tu moji tak,
aby ti žádný dílek nechyběl ani nepřebýval?

D

ano / ne

U

Aha, tak čí mozaika má více dílků?

U

Dokázal(a) bys mi teď říct, jaká mozaika zabírá větší plochu?

3.2.3.5 Aktivita 12 – Abstraktní obraz II
Aktivitou navazuji na aktivitu 7a a 7b, ve kterých děti
skládaly mozaiky s nepravidelným vzorem a s různým
počtem dílků. V tomto úkolu budou děti opět skládat
dvoubarevnou

mozaiku

podle

předlohy,

tentokrát

o rozměrech 8 x 8 dílků. Vzhledem k celkové velikosti
mozaiky jsem se rozhodla velikost dílků zmenšit
na 2 cm x 2 cm. Velikost předlohy ku velikosti dílků bude
opět 1 : 1.

Obrázek 13 - Abstraktní obraz 8 x 8

Chtěla bych zjistit, zda vyšší počet dílků mozaiky bude
dětem dělat výraznější obtíže. Budu sledovat, jak se změní úspěšnost skládání a potřebný
čas ve srovnání s aktivitami 7a a 7b.
Zakončení
Poděkování dětem za jejich spolupráci a předání dárečku v podobě magnetky
nejoblíbenějšího zvířete, které jsem zjistila z rozhovoru ve třetí aktivitě.

3.3 Průběh výzkumných aktivit
Navržené aktivity byly realizované s dětmi ze dvou tříd dvou různých mateřských škol.
Skupiny z jednotlivých MŠ budu označovat jako skupinu A a skupinu B. Děti ze skupiny A
dále označuji jako chlapce 1 až chlapce 3 (CH1, CH2, CH3) a dívku 1 až dívku 3 (D1, D2,
D3). Podobně děti ze skupiny B pak označuji jako CH4, CH5, CH6, D4, D5 a D6.
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Skupina A navštěvuje věkově homogenní třídu mateřské školy, zatímco skupina B je
ze školky s věkově smíšenými třídami. Děti do skupiny A tedy byly vybrány učitelkami
z 28 dětí jedné třídy. Mělo se jednat o takové děti, které svým chováním a znalostmi
nevybočují ani pozitivně ani negativně od většiny dětí ve třídě. Děti do skupiny B byly
vybrány také z jedné třídy. Učitelky zde ale měly omezenou možnost volby, protože třídu
navštěvuje pouze 7 dětí splňujících věkové kritérium.
Všechny zkoumané děti jsou v posledním ročníku docházky do mateřské školy, není u nich
stanoven odklad školní docházky a zároveň se nejedná o děti se speciálními vzdělávacími
potřebami. U žádného z dětí není patrné vývojové opoždění ani vada. U jedenácti dětí je
zřejmá dominance pravé ruky, pouze D4 je pravděpodobně levák. Podle slov učitelek neměla
dlouho vyhraněnou lateralitu, nyní spíše inklinuje k leváctví. Do skupiny B byl zařazen
chlapec (CH5) s odlišným mateřským jazykem (ruština), který ale disponuje dostatečnou
slovní zásobou i vyjadřovacími schopnostmi v českém jazyce.
3.3.1 Průběh aktivit bloku 1
Při aktivitách prvního bloku bylo ve skupině B pouze 5 dětí. Jedna dívka (D5) byla nemocná
a připojila se až při druhém bloku. Skupina B byla celkově mnohem více upovídaná. Děti
hovořily i v průběhu skládání. Zatímco ve skupině A si děti během aktivit povídaly k tématu,
ve skupině B řešily i témata jiná. To často vedlo k vyrušení některých dětí od práce, jejich
nižší koncentraci a v důsledku toho pravděpodobně i k delšímu času skládání. Výsledky
jednotlivých dětí v aktivitách tohoto bloku jsou zaznamenané v příloze (Tabulky výsledků
– tabulky 1-5).
3.3.1.1 Průběh aktivity 1
Jednalo se o seznamovací aktivitu, jak z pohledu seznámení učitelky s dětmi, tak seznámení
dětí s prostředím mozaik a používanou terminologií. Žádné ze zkoumaných dětí nejevilo
známky nervozity ani ostýchavosti, děti přirozeně komunikovaly, do aktivit se zapojovaly
se zájmem.
Obě skupiny ve skládané mozaice správně poznaly náklaďák („autíčko“, „náklaďák“,
„dodávka“), D3 v mozaice viděla „psa“. Nikdo z dětí neměl problémy odlišit jednotlivé
části mozaiky a správně chápaly význam barev v celku. Podle barev pojmenovávaly části
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mozaiky jako: černá = „kola“; oranžová = „kabina“; „kde sedí řidič“; modrá = „vzadu tam
jsou ty věci, který veze“; „sem se dává něco do toho kufru“; zelená = „tráva“; „…zelená
silnice“. Bezchybně určovaly i počty dílků, ze kterých jsou jednotlivé části tvořeny.
V obou skupinách dokázaly děti správně vystihnout omezení čtvercové mozaiky při
znázorňování oblých tvarů. Jako zdůvodnění, proč jsou kola tvořená čtvercovým dílkem,
uvedla D1 „Protože tam nejsou kulatý kostky, jsou tam jenom takovýdle“, ve skupině B pak
CH4 „protože nejsou kruhy“ (míněno jako kulaté dílky).
Obě skupiny rovněž správně určily počet řádků i počet sloupců mozaiky. Ve skupině B ale
bylo zapotřebí dětem nejprve oba pojmy vyjasnit. Při počítání si některé děti pomáhaly
ukazováním prstem na dálku nebo s dotykem.
Všechny děti se bez váhání shodly, že mozaiku lze poskládat i jinak. Při společné práci na
přeskládání mozaiky obě skupiny úkol řešily rozebráním původní mozaiky a poskládáním
nové. Do činnosti se ve skupině B aktivně zapojily všechny děti, každé z nich na mozaiku
umístilo alespoň jeden dílek. Zajímavé bylo, že se při skládání děti spolu téměř
nedomlouvaly, jejich komunikace byla velmi omezená. Nikdo ale neměl tendenci měnit již
položený dílek, který umístil někdo jiný. Ve skupině A se na skládání dominantně podílela
D1, aktivně se zapojili i CH2 a CH3. Ostatní děti zaujmuly roli pozorovatelů. Po dokončení
mozaiky se rozvinula spontánní diskuse dětí o tom, co by mohla mozaika představovat.
Do této diskuse se zapojily všechny děti ze skupiny.
3.3.1.2 Průběh aktivity 2
Cílem aktivity bylo seznámení dětí s vlastní prací s mozaikou. Děti si měly samostatně
vyzkoušet manipulaci s dílky i dodržování pravidel pro zaplňování plochy. U dětí jsem při
skládání sledovala několik parametrů, které dále podrobněji rozebírám. Všechny řešení dětí
uvádím v příloze (Řešení dětí – Aktivita 2).
Všechny děti začínaly skládání mozaiky od některého rohu. Tři děti ovšem začaly nejprve
na jiném místě, ale pak položené dílky buď přesunuly do rohu, nebo je sejmuly a začaly
znovu od rohu. 6 z 11 dětí začínalo od některého ze spodních rohů. Převažoval levý spodní
roh, kterým začalo 5 dětí. Druhým nejčastějším začátkem byl levý horní roh, který si pro
začátek vybraly 4 děti. Od ostatních dětí se při skládání výrazněji odlišovala D1, která různě
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experimentovala se začátkem a dílky přesouvala na různá místa mozaiky. Několikrát
dokonce sejmula všechny dílky a začínala od začátku, nejčastěji ale od levého spodního
rohu.
Téměř všechny děti používaly při umísťování dílků převážně svou dominantní ruku. Jediná
D4 skládala více pravou rukou, i když podle paní učitelek se spíše projevuje jako levák,
i když zatím s málo vyhraněnou lateralitou. U pěti dětí se objevilo i skládání obouruč,
tj. pokládání dílků oběma rukama současně. Takto pracovaly většinou, když pokládaly dva
stejně barevné dílky vedle sebe a o umístění nemusely příliš přemýšlet.
Dvě děti (CH2, D3) nesplnily podmínku zaplnění celé plochy podložky, to znamená, že
nevyužily všechny dílky. Obě děti byly ze skupiny A. Při rozboru pořízeného videozáznamu
bylo patrné, že jsem na tuto podmínku neupozornila dostatečně důrazně. Ve skupině B jsem
se této chyby již vyvarovala. Obě děti plochu nezaplnily z toho důvodu, že složily obraz,
který by se při doplnění dalších dílků porušil. D3 po upozornění na nesplnění podmínky
zbylé dílky přidala, ale vytvořený motiv zcela zanikl.
Sledovala jsem, zda děti dodrží systém skládání od kraje podložky, stranu ke straně bez
mezer – tedy podle vyznačené mřížky na podložce. Toto nedodržel pouze CH2, a to
z důvodu zachování symetrie skládaného motivu. Jak se ukázalo v dalších aktivitách,
skládání na mřížku a úplné zaplnění plochy pro něj nebylo problémem.
Čtyři děti při skládání neprovedly vůbec žádnou korekci. Všechny tyto děti byly ze skupiny
B. U tří z nich to bylo způsobeno tím, že měly od začátku přesnou představu, co poskládají.
U CH6 se domnívám, že skládal mozaiku bez většího rozmýšlení a bez zjevného záměru,
proto nepotřeboval dílky opravovat.
Všechny děti dokázaly pojmenovat a vysvětlit to, co jejich mozaika představuje. U devíti
dětí bylo možné vysledovat určitou pravidelnost, která byla více či méně limitovaná velikostí
podložky a barevností dílků. Jen dvě děti (CH6, D1) skládaly mozaiku spíše náhodným
rozmísťováním dílků.
3.3.1.3 Průběh aktivity 3
Hlavním cílem bylo ověřit, zda jsou děti schopné poskládat jednoduchou mozaiku
s obrazovým motivem. Ukázalo se, že žádnému dítěti nečinilo skládání obtíže, všechny děti
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byly v řešení bezchybné. Průměrný čas skládání byl 2:47 min, skupina B byla ale celkově
výrazně pomalejší. Hlavní důvod vidím v tom, že děti spolu neustále komunikovaly
a nekoncentrovaly se tak plně na práci.
Děti nejčastěji začínaly svou práci v pravém spodním rohu (4 děti) nebo v levém horním
rohu (3 děti). Další dvě děti začaly nejdříve skládat motiv žirafy odshora, jedno dítě začalo
okem. Při skládání se začala u některých dětí objevovat strategie skládání podle barev. Děti
nejprve složily motiv žirafy a pak doplnily pozadí. Tuto strategii dodržely po celou dobu
skládání čtyři děti, všechny ze skupiny A. Při umístění dílků děti většinou používaly pravou
ruku. Výhradně pravou ovšem pracoval jen CH4. Ostatní děti používaly k položení dílků
i levou rukou (většinou u dílků u levého okraje podložky) nebo obouruč. Tento způsob se
objevoval zejména tehdy, když děti doplňovaly více dílků stejné barvy vedle sebe.
Na začátku práce po rozdání předloh všechny děti automaticky otočily své podložky na
výšku, nebylo potřeba je upozorňovat na změněnou orientaci předlohy.
Při porovnávání svých mozaik děti v obou skupinách správně určily, že jednotlivé mozaiky
se liší pouze barevností. CH1 komentoval situaci tak, že mají „stejné žirafy, ale nemají stejné
barvy“. V obou skupinách děti také bez počítání konstatovaly, že mozaiky mají shodný
celkový počet dílků i počet dílků použitých na žirafy a na pozadí. Toto své tvrzení ale
nedokázaly zdůvodnit: D1 „Já jsem to nepočítala, nevím, jak jsem to uhodla.“ Děti si tedy
intuitivně uvědomovaly, že velikost pokrývané plochy je u všech stejná a není závislá na
barvě použitých dílků.
3.3.1.4 Průběh aktivity 4
Cílem bylo zjištění schopnosti dětí skládat mozaiku podle jednoduchého pravidelného vzoru
a posoudit upřednostňovaný směr skládání.
Při aktivitě 4a se u žádného dítěte nevyskytla chyba. V průběhu skládání sice dvě děti
chybovaly, ale okamžitě se samy opravily. Při skládání děti volily pouze dvě místa začátku
skládání. V sedmi případech od levého horního rohu, čtyři děti pak skládaly od levého
spodního rohu. Můj předpoklad, že děti budou stavět po řádcích se naplnil, protože devět
dětí striktně dodržovalo řádkový systém, dvě z nich stavěly řádky nejprve pouze jedné
barvy, pak až barvy druhé. Zajímavý byl postup D2 a CH5. D2 si podložku i předlohu
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natočila na výšku a první dva řádky pokládala umístěním vždy dvou různobarevných dílků
obouruč vedle sebe. Pak podložku otočila na šířku a začala skládat po sloupcích s použitím
levé i pravé ruky. Originální řešení předvedl CH5, který při skládání experimentoval
s umísťováním dílků, které pokládal vždy symetricky po dvojicích. Podařilo se mu vytvořit
zajímavý motiv, což komentoval: „Koukejte, já udělal takhle oči a pusu.“ (viz příloha 3 –
Řešení dětí, Aktivita 4a). S jeho systémem umísťovaní dílků, ale i s jeho neustálým
povídáním k tématu i mimo něj pravděpodobně souvisí jeho dlouhá doba skládání, která byla
nejdelší ze všech dětí. Naopak více než čtyřikrát rychleji poskládal mozaiku CH6. U tohoto
chlapce byla patrná silná orientace na výkon, svou práci začínal jako první a snažil se být co
nejrychlejší. Průměrná doba skládání byla 2:05 min.
Při aktivitě 4b poskládání mozaiky podle vzoru dětem nečinilo potíže. Jediný problém se
vyskytl u CH4, který si nezorientoval podložku podle předlohy a skládal jednobarevné
sloupce, ale na výšku. Na chybu přišel až tehdy, když jsem se ho nad hotovou mozaikou
zeptala, zda ji má správně poskládanou. Sám pak objevil chybu a mozaiku bez potíží rychle
opravil. Domnívám se, že příčinou chyby bylo jeho soutěžení v rychlosti skládání s CH6
a dále to, že stejný vzor skládal již v aktivitě 2 při volné kompozici a nyní při práci
nesledoval předlohu.
Děti začínaly stavět opět převážně od levého horního rohu (6 dětí) nebo od levého spodního
rohu (3 děti). Sedm dětí si začalo před začátkem skládání rovnat dílky do komínků podle
barev. Ve skupině A takto postupovalo 5 dětí poté, co si všimly, že takto jedná CH3.
Překvapilo mě řešení u 7 dětí, které si přetočily podložku i předlohu na výšku a skládaly po
jednobarevných řádcích. Můj předpoklad skládání po sloupcích se tak nenaplnil, pouze D4
a D6 měly podložku na šířku a skládaly po jednobarevných sloupcích. Stejně jako ve 4a
přitom dodržovaly zároveň i skládání podle barvy, kdy nejprve umístily všechny dílky jedné
barvy, pak teprve doplňovaly barvu druhou. CH5 znovu volil zcela originální řešení, nejprve
umísťoval dílky, které se dotýkají pouze rohem (viz příloha 3 – Řešení dětí, Aktivita 4b).
Průměrná doba skládání se výrazně nelišila od doby v aktivitě 4a, prodloužila se na 2 min
11 s. CH6 se opět snažil poskládat mozaiku co nejrychleji, při skládání používal pokládání
dílků obouruč, které uplatňoval téměř u všech dílků.
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Aktivita 4c byla pro některé děti patrně již o něco složitější, což bylo zřejmé i z jejich
komunikace během aktivity např. CH2: „To je strašně těžký.“ CH3, CH1: „Pro mě to je
lehký.“ D1: „Pro mě to je spíš těžký.“ D3: „Pro mě je to tak akorát.“ CH2, který od začátku
několikrát zmiňoval, že je to pro něj obtížné při skládání udělal chybu, které si nevšiml. Na
konci skládání mu nevycházely barvy dílků. Než ale stihl sám chybu nalézt, CH3 ho na ni
upozornil a sám mu ji i opravil. V aktivitě chybovaly ještě další dvě děti. Příčinu chyby u D4
vidím v jejím spěchu. Na začátku si dlouho rovnala dílky do komínků a svou práci začínala
ve chvíli, kdy už měly téměř všechny děti ze skupiny práci hotovou a byla jim umožněna
volná hra s mozaikou. U D4 byla patrná nízká koncentrace na úkol a snaha o jeho rychlé
dokončení, aby mohla také volně tvořit. Při umísťování posledních tří dílků udělala chybu.
Hotovou mozaiku už si ale nezkontrolovala a rovnou sundala dílky a hlásila, že si také něco
postaví. Chybovala i D2, která stejný vzor skládala již při volné kompozici v aktivitě 2.
Neměla potřebu příliš sledovat předlohu, proto u ní došlo k barevné výměně dílků, kdy sice
poskládala „šachovnici“, ale v inverzních barvách. Této chyby jsem si bohužel všimla až na
základě analýzy videa.
Všechny dívky z obou skupin i CH4 zvolili jako začátek levý horní roh. Ostatních pět
chlapců volilo jeden ze zbývajících rohů, odspodu stavěli pouze tři z nich. Sedm dětí si opět
srovnalo před zahájením skládání do komínků. Nejvíce dětí (6) skládalo po řádcích, přičemž
CH1 zároveň dodržoval i skládání podle barvy. Všechny dílky jedné barvy držel při skládání
v levé ruce, po jejich umístění teprve doplňoval dílky druhé barvy. Tato strategie u něj
pravděpodobně vedla k dosažení nejrychlejšího času ze všech zkoumaných dětí. Ve dvou
případech se objevilo skládání po šikmých jednobarevných pruzích – schodech se střídáním
barev.
Průměrný čas skládání se opět mírně navýšil na 2:20 min. Oproti předchozím aktivitám
přibylo chyb během skládání, které si děti ale samy hned opravily.
Ve skupině B mi asi v polovině skládání vrátil předlohu CH5 s tím, že už ji nepotřebuje.
Stejně pak učinili i CH6 a CH4. Všichni tři pak dokončili práci bez chyb. Obě přítomné
dívky z této skupiny si na začátku činnosti velmi dlouho připravovaly dílky do komínků,
takže došlo k tomu, že začaly pracovat, až když měli všichni chlapci mozaiku složenou. Aby
se při čekání chlapci nenudili, dovolila jsem jim hrát si volně s mozaikou, dokud dívky
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nedokončí činnost. Toho všichni hned využili a několikrát poskládali celou mozaiku podle
své fantazie. Při této volné kompozici se objevilo znovuvytvoření motivů skládaných
v předchozích aktivitách (šachovnice u D6 a žirafa u CH6).
3.3.2 Průběh aktivit bloku 2
V tomto bloku se nově připojila D5. Krátce jsem jí vysvětlila pravidla skládání a používané
pojmy. Dívka se zapojila bez větších problémů a její výsledky při skládání se nijak nelišily
od výsledků ostatních dětí (viz Příloha 2 – Tabulky 6-8).
3.3.2.1 Průběh aktivity 5
Aktivita sestávala ze dvou kroků, které popíšu každý zvlášť. Prvním krokem bylo poskládání
mozaiky podle předlohy. V této části chybovaly dvě děti (CH1 a CH6), které dosáhly
nejrychlejších časů skládání. Zajímavé bylo, že CH6 i po opakovaném dotazu, zda si myslí,
že je to takto správně složené, byl stále přesvědčen o správnosti řešení. Jeho přesvědčení se
nezměnilo ani tehdy, když na chyby přímo upozorňovaly ostatní děti. Když jsem mu ukázala
chybně položený dílek, bez potíží ale chyby opravil.
Jako začátek volily dvě třetiny dětí levý horní roh. Od některého ze spodních rohů začínaly
skládat pouze tři děti. Třetina dětí dodržovala strategii skládání výhradně podle barev.
U všech ostatních se objevila strategie přizpůsobená motivu mozaiky, kdy děti skládaly
podle jednobarevných trojic, většinou dva řádky současně nebo tři sloupce současně.
Průměrný čas skládání činil 2:42 min. Nejdéle skládal CH3, pravděpodobně proto, že si po
položení každého dílku velmi pečlivě urovnával všechny umístěné dílky.
Druhá část aktivity spočívala v opravě složené mozaiky podle začarované předlohy. V obou
skupinách vzbudilo „začarovávání“ předloh velký zájem. Děti situaci spontánně
komentovaly: „…já miluju kouzla…“, „Jé, vy umíte čarovat!“, „Jak to umíte?“ Obě
skupiny „kouzlo“ ale nakonec odhalily.
Překvapilo mě řešení opravy ve skupině A, kde dvě děti (D1 a CH2) rovnou sejmuly všechny
dílky z podložky a úkol řešily poskládáním celé mozaiky znovu. D1 komentovala situaci
takto: „Já si to udělám takhle, protože mě baví víc skládání než opravování…“ Další dvě
děti (D3 a CH1) váhaly více než dvě minuty s opravou a sledovaly, jak úkol řeší ostatní děti.
Nakonec oba také řešili opravu znovusložením. Skládat ale začali až ve chvíli, kdy ostatní
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děti měly už mozaiky opravené. Z tohoto důvodu spěchali a chybovali. CH1 si chyby vůbec
nevšiml, po upozornění na ni znovu zvolil opravu sejmutím a opětovným poskládáním,
tentokrát již správně. D3 si chyby byla vědoma a snažila se ji opravit, což jí činilo velké
potíže. Potřebovala vyšší míru slovní pomoci, ale nakonec mozaiku úspěšně složila bez
chyb. Všechny ostatní děti z obou skupin se snažily chybu opravit výměnou různého počtu
dílků. Zajímavé je, že žádné dítě nedokázalo úkol řešit výměnou pouze dvou chybných dílků
(viz Příloha 2 – Tabulka 6). Nejblíž k tomuto byli D4 a CH4, kteří měnili tři dílky. Naopak
D6 při opravě chyby postupně sejmula polovinu dílků mozaiky. Dílky různě přesouvala
a měnila, ale nedařilo se ji chybu odstranit. Ke správnému řešení nakonec dospěla až po
téměř 7 minutách, kdy ostatní děti odešly na toaletu a dívka zůstala u stolečku sama.
3.3.2.2 Průběh aktivity 6
Děti s nadšením přijaly hru na mozaiku pro obra Matěje. Bez problémů pochopily, že
polštáře lze použít jako díly mozaiky a v obou skupinách i samy poznaly, že místo vyznačené
na zemi bude sloužit ke skládání polštářové mozaiky (POM).
Děti se do práce pouštěly s velkým, jasně projevovaným zájmem. Bez problémů
manipulovaly s díly mozaiky, většinou je braly do obou rukou. Všechny skupinky
respektovaly požadavek pokrytí celé plochy vyznačeného místa (viz Příloha 3 – Řešení dětí,
Aktivita 6). Některé děti ale při skládání nejprve zkoušely i jiné možnosti hry s mozaikou.
Dávaly polštáře na sebe, nerespektovaly skládání na mřížku nebo si na polštáře různě lehaly.
Předpokládám, že to bylo způsobeno neuspokojenou potřebou dětí seznámit se s POM
ve volné hře, protože se dosud s takovým typem mozaiky nesetkaly.
Tři ze čtyř skupinek se dopředu rozhodly, co postaví. Ve dvou se objevil motiv žirafy, dívky
ze skupiny A stavěly obra Matěje. CH6 chtěl stavět auto, ale ostatní chlapci toto nepřijali.
Podle zvolených motivů pro skládání se dá předpokládat, že předchozí aktivity i motivace
v podobě obra děti zaujaly. Při společné práci bylo pro děti ale těžké vytvořit mozaiku, která
by měla určitou pravidelnost nebo motiv. Důvodem bylo omezené množství polštářů
různých barev a vymezené území pro skládání do čtverce 4 x 4 díly. Děti tak nakonec
polštáře rozmístily víceméně náhodně. Pouze dívky ze skupiny A po dokončení mozaiky
tvrdily, že postavily obra Matěje. D1 dokonce na mozaice ukazovala jednotlivé části těla:
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„…no já ho trošku vidím…tady má nohy, tady má tělo, tady má ruce a tady má hlavu…“
Chlapci ze skupiny A zase mozaiku zakončili s tím, že to vypadá jako Rubikova kostka, ze
skupiny B, že by to mohl být kobereček obra Matěje.
Obě skupiny dívek neřešily úkol přeskládáním mozaiky chlapců, ale nejdříve odstranily
všechny polštáře na stranu a skládaly od začátku.
Při porovnávání mozaik chlapců a děvčat děti z obou skupin odpovídaly na otázku odlišnosti
vyjmenováváním rozdílů v umístění barevných polštářů. D3: „…že tady je ta zelená, tady
žlutá, tady modrá dvakrát, to my tam nemáme…“, CH5: „…že jsou vedle sebe jiné barvy“.
Když měly naopak posoudit, v čem jsou mozaiky stejné, odpovídaly opět podle barev
a hledaly pole, na kterých se barvy shodovaly. Jiné kritérium než barva děti při porovnávání
nenapadlo. Při otázce na počet použitých polštářů a jejich rozložení ale bez váhání
odpověděly, že jsou u obou mozaik stejné.
Skládání magnetických mozaik podle předlohy z POM děti zvládaly bez obtíží. Všechny
dvojice poskládaly mozaiky správně. Při práci ve dvojici si děti rozdělily role, jeden
z dvojice většinou skládal, druhý ukazoval, kam dílky umístit.
3.3.2.3 Průběh aktivity 7
V úkolech 7a i 7b většina dětí postupovala naprosto jistě. 11 dětí dokázalo složit obě
mozaiky bez chyb. Děti nejčastěji stavěly od levého horního rohu, v 7a takto začínaly dvě
třetiny, v 7b polovina dětí. U některých dětí začala být patrná jejich jasná strategie, kterou
při plnění úkolů dodržují. Například CH1 si na začátku aktivit vždy vzal všechny dílky jedné
barvy do levé ruky. Dílky si podával do dominantní pravé ruky, kterou je pokládal. Skládal
tedy podle barvy. Tento chlapec dosáhl v obou úkolech výrazně nadprůměrných časů.
Průměrný čas skládání v 7a byl 1:41 (čas CH1 – 0:43), v 7b pak 4:36 (čas CH1 – 1:30).
Naopak nejdelší časy skládání měly D4 a D6. To bylo dané z velké části tím, že dívky často
přerušovaly činnost, povídaly a sledovaly ostatní. Bylo nutné je povzbuzovat k dokončení
činnosti. Na většině dětí ze skupiny B byla při 7b patrná únava a ztráta koncentrace,
umocněná tím, že děti z jejich oddělení šly zrovna ven.
Chování CH6 při skládání se výrazněji odlišovalo od ostatních dětí, proto jej rozeberu zvlášť.
Při 7a začal CH6 skládat mozaiku od levého horního rohu. Skládal bez jednotné strategie
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s převahou skládání po sloupcích. Při skládání měnil svou polohu – stoupal si, klečel na židli
apod. a s podložkou neustále otáčel. Po bezchybném složení tří sloupců si všiml, že většina
dětí už má hotovo. Jeho neklid se ještě zvýšil a odsunul všechny dílky z podložky, což
komentoval: „to je těžký…já to nezvládnu“. Po slovním povzbuzení začal skládat znovu,
tentokrát odspodu po řádcích. Mozaiku tentokrát dokončil bez chyb za 1:36 min, což
odpovídá průměrnému času všech dětí.
Při aktivitě 7b začal skládat jako poslední ze skupiny. Bylo na něm vidět, že se mu do
činnosti nechce („Pak už budeme končit?“). Mozaiku skládal opět odspodu s převahou
strategie po řádcích. Po bezchybném složení první poloviny si všiml, že ostatní chlapci ze
skupiny již dokončili práci. Upustil od řádkové strategie, skládal náhodně a začal dělat
chyby, kterých si byl vědomý („Mně to nějak nevychází...“). Snažil se ale rychle dokončit
mozaiku i s chybami. Pravděpodobně věděl, že mozaika není správně, ale ohlásil, že už je
hotový. Neměl již zájem chyby hledat a opravovat (viz Příloha 3 – Řešení dětí, Aktivita 7b).
Důvod jeho chování spatřuji v tom, že ke konci bloku aktivit byly děti již unavené a ztrácely
pozornost. CH6 byl navíc od začátku zaměřen na výkon, snažil se být nejrychlejší a zjevně
špatně snášel, že jsou ostatní rychlejší než on.
3.3.3 Průběh aktivit bloku 3
Aktivity tohoto bloku probíhaly jednotlivě, s každým dítětem zvlášť. Podrobné výsledky
jednotlivých dětí jsou uvedeny v příloze (Příloha 2 – Tabulky 9-14). Přestože děti nejsou na
individuální práci s učitelkou příliš zvyklé, nejevily známky nervozity ani ostychu. Jedinou
výjimkou byla D6, která se nejprve zcela odmítala účastnit. Po výměně pořadí dětí s účastí
souhlasila, ale její chování vykazovalo známky stydlivosti a nedůvěry. Komunikovala spíše
neverbálně kýváním hlavy, případně jednoslovně. Její projev mi přišel přirozený pouze při
aktivitě s POM, ve které nemusela sedět u stolečku a mohla se při práci pohybovat. Od této
aktivity se částečně zlepšila i její komunikace. Podle slov učitelek je tato dívka opravdu
velmi stydlivá a trvá jí delší čas adaptovat se na nové podmínky.
3.3.3.1 Průběh aktivity 8
V aktivitě děti skládaly stejnou mozaiku jako v 7b, ale podle zmenšené předlohy. Všem
dětem se podařilo poskládat mozaiku bez chyby, přitom pouze čtyři z nich potřebovaly
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provádět opravy během skládání. Nejvíce korekcí prováděly D6 a D3, které také na složení
mozaiky potřebovaly nejvíce času. Doba skládání u jednotlivých dětí se značně lišila,
průměrně činila 4:19 min.
Nejpomaleji skládala D6, která potřebovala na dokončení práce více než pětkrát více času
než nejrychlejší CH1. Její dlouhý čas skládání byl pravděpodobně způsoben celkově
pomalejším pracovním tempem dívky (v předchozích aktivitách patřila spíše k pomalejším
dětem). Další důvod bych ale hledala v jejím psychickém rozpoložení, protože se tato dívka
individuálních aktivit nejprve odmítala účastnit. Při skládání působila nejistě, po složení
dvou třetin mozaiky svou činnost dokonce přerušila a jen do mozaiky hleděla. Na mé dotazy,
zda se něco děje, nereagovala. Po zhruba dvou a půl minutách opět začala skládat a mozaiku
dokončila. Třetím důvodem mohla být skutečnost, že dívka pracovala převážně jen jednou,
navíc levou rukou. Svou dominantní pravou rukou si neustále podpírala hlavu a držela si tak
vlasy, které ji padaly do očí.
Překvapivý byl výkon CH6, který v aktivitě 7b dosáhl třetího nejpomalejšího času navíc se
třemi chybami. V této aktivitě ale mozaiku poskládal s naprostou jistotou v druhém
nejrychlejším čase. To odpovídá mé domněnce, že jeho výkon v 7b byl negativně ovlivněn
únavou, sníženou koncentrací a porovnáváním se s ostatními.
Dvě třetiny dětí pro svůj začátek opět zvolily levý horní roh, odspodu stavěly mozaiku pouze
tři děti. Z použitých strategií dominovalo skládání podle barvy, které dodržovala
polovina dětí. Při práci děti většinou mlčely, potřebu mluvit projevily jen tři z nich. D4
a CH5 povídali hodně i při aktivitách ve skupině, nyní byla jejich mluva mnohem
omezenější. Obě děti také dosáhly výrazně lepších časů než v 7b. Při práci si povídala i D3,
její řeč ale měla charakter egocentrické řeči (viz kapitola 1.1.3, str. 14) a vyjadřovala její
myšlenky: „tady musí být taky něco…asi červená…teď budu dělat pátej (řádek)…pátej je
červená…po červený jsou dva modrý…tady je asi blbě…tohle dáme pryč…modrý už mi
došly, jak je to možný…aha, tuhle jsem dala blbě…tady to musím posunout…tudle dám
sem…tak hotovo. Tato dívka také hned na začátku komentovala velikost předlohy „je
menší…to bude těžší“. Změnu velikosti předlohy nahlas vyjadřovaly i další tři děti.
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3.3.3.2 Průběh aktivity 9
Úkolem dětí bylo nalézt a opravit chybu, kterou jsou v poskládané mozaice vytvořila.
S opravou chyby většinou děti neměly žádné potíže. Při zadávání úkolu byly děti
upozorněny, aby neřešily opravu sejmutím všech dílků a opětovným poskládáním celé
mozaiky. To všechny děti dodržely a řešily opravu výměnou dílků. Na rozdíl od začarované
předlohy v aktivitě 5 mnohem častěji měnily pouze dva špatně umístěné dílky (9 dětí). Tři
děti hned neobjevily oba chybné dílky, a tak při korekci vyjmuly více dílků.
3.3.3.3 Průběh aktivity 10
Děti projevovaly nadšení z toho, že si opět budou hrát s POM. Všem dětem se podařilo
bezchybně složit celou mozaiku. Většina dětí při skládání postupovala s naprostou jistotou,
mírné váhání jsem zaznamenala u dětí CH2 a CH3. Nejvíce nejistoty projevovala D3, na
které bylo vidět, že ji orientace v mozaice dělá problém. Při skládání si jednotlivá pole
nejprve ukazovala prstem na předloze.
I při skládání POM děti v nadpoloviční většině volily pro začátek skládání levý horní roh.
Ze strategií dominovalo skládání podle barvy (3 děti) nebo podle sloupců (3 děti). Průměrně
děti mozaiku skládaly 3:03 min. Nejdelší čas potřebovala D4, která si při skládání s polštáři
zároveň hrála. Její pracovní tempo tedy bylo pomalejší, i když polštáře umísťovala
s naprostou jistotou.
Většina dětí si předlohu položila na zem ke spodnímu okraji mozaiky. CH5 a D4 si ale
předlohu ponechaly v ruce a s polštáři manipulovaly pouze jednou rukou. Tato strategie
zřejmě ale neměla žádný vliv na úspěšnost skládání. Zajímavé ovšem bylo, že tři děti neměly
předlohu zorientovanou se skládanou mozaikou. CH2 měl od začátku předlohu otočenou
o 180°, CH3 si ji položil správně, ale v průběhu skládání ji rovněž obrátil. Z toho možná
pramenila nejistota těchto chlapců při skládání. D5 si předlohu položila otočenou o 90°,
skládala ale s jistotou. Když jsem děti požádala, aby mi po složení mozaiky předlohu
zorientovaly tak, jak je mozaika poskládaná, CH3 ani D5 s tím neměli potíže. CH2 mi ovšem
podával předlohu otočenou. Předlohu dokázal zorientovat až po ukázání konkrétních polí
předlohy a mozaiky, která by si měla barevně odpovídat.
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Děti při skládání mluvily jen výjimečně, pouze u D3 se opět objevila egocentrická řeč,
ve které vyjadřovala své myšlenky: …začnu od kraje…tak, tak…to je těžký…možná to
budu mít dobře, ale nejsem si jistá…to už je těžší…další červenej…todle tam nepatří, ale
todle tam patří…“ Řeč ji tak pravděpodobně sloužila k překonávání nejistoty při orientaci
v mozaice.
3.3.3.4 Průběh aktivity 11
Mým cílem při zařazení této aktivity bylo především posoudit, jakým způsobem děti vnímají
počet dílků mozaiky a do jaké míry si uvědomují velikost pokrývané plochy. V průběhu
činnosti byly dětem kladeny otázky na posouzení počtu různých dílků v jedné mozaice nebo
na posouzení celkového počtu dílků u dvou různých mozaik. Zajímalo mě, jakým způsobem
děti budou na tyto otázky reagovat, jak budou ke svým odpovědím docházet a zda svá tvrzení
dokáží na dětské úrovni i zdůvodnit. Výpovědi dětí u jednotlivých otázek uvádím v Příloze
2 – Tabulky 11-13.
První otázka (Otázka 1), na kterou děti odpovídaly, se týkala porovnání počtu zelených
a modrých dílků na pravidelně složené mozaice velikosti 6 x 4, vždy tři sousedící sloupce
modré a tři zelené. Většina dětí tvrdila, že mají dílků stejně. Lišila se ale míra jejich jistoty
při odpovědi i schopnost toto tvrzení vysvětlit. Devět dětí určily rovnost počtu dílků bez
počítání a svoji úvahu dokázaly i vysvětlit. Dvě děti problém řešily počítáním dílků. Pouze
jedna dívka opakovaně tvrdila, že více je zelených dílků; nedokázala ale říct, proč si to myslí.
Otázka 2 směřovala na posouzení počtu dílků jednotlivých barev i celkového počtu dílků
na dvou tvarově shodných mozaikách. Na začátku aktivity byly tyto mozaiky poskládané
naprosto stejně, jak je uvedeno výše u Otázky 1. Po přeskládání obou mozaik měly děti určit,
na které mozaice je více zelených dílků, modrých dílků a všech dílků dohromady. Všechny
děti správně určily, že počet zelených i modrých dílků na obou mozaikách je shodný. Tři
děti k tomuto závěru došly na základě počítání dílků. Opět se ale lišil stupeň jistoty
jednotlivých dětí při odpovídání – je možné, že některé děti odpověď pouze tipovaly. Při
odůvodňování svého tvrzení nejlépe dokázala argumentovat D4: „…protože nejdřív bylo,
když jsme začaly skládal, tak těch dílků bylo stejně, i teď je stejně…“ Tři děti nedokázaly
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správně vyhodnotit celkový počet dílků na jednotlivých mozaikách, přestože počet dílků
obou barev určily jako stejný.
Dalším úkolem dětí bylo zkusit určit, jaká ze dvou mozaik zabírá víc místa / pokrývá větší
plochu. Děti obdržely vedle své původní mozaiky 6 x 4 i podložku s nepravidelným tvarem
o velikosti 24 dílků. Tuto podložku pro její tvar označuji jako Parník (P). Následovala
otázka, která zjišťovala názor dětí na velikost pokryté plochy u mozaiky 6 x 4 a u P
(v Tabulce 13 označuji jako Odpověď 1). Pak děti přeskládaly dílky z podložky 6 x 4 na
podložku P a znovu měly posoudit velikost plochy obou mozaik (Odpověď 2).
Na začátku pouze tři děti tvrdily, že obě podložky zabírají stejně místa. Zatímco CH2 to
prohlašoval s jistotou, protože si předem všechna pole na podložkách spočítal, CH5 a D4 si
jistí nebyli. Pět dětí tipovalo, že větší plochu má podložka P. Jako důvod této skutečnosti
vidím její širší tvar, který byl pravděpodobně pro tyto děti dominantním znakem, podle
kterého velikost plochy posuzovaly a ostatní parametry opomíjely (viz vnímání, kapitola
1.1.3, str. 10). Po přeskládání dílků na podložku P, dokázalo 6 dětí své původní tvrzení
správně opravit, stejnou plochu obou podložek tak konstatovalo 8 dětí. Pouze CH5 svůj
původní výrok chybně změnil a za podložku s větší plochou označil P. Tento názor s ním
sdílely i další tři děti. Jako vysvětlení tohoto tvrzení děti argumentovaly tím, že je P širší,
což svědčí o jejich silné závislosti na vizuálním tvaru při tvorbě úsudku (viz myšlení,
kapitola 1.1.3, str. 13). Děti, které správně určily shodnou rozložitelnost obou podložek své
tvrzení většinou uměly i dobře vysvětlit. Nejvíce se mi líbilo vysvětlení CH3, který dokázal
vystihnout celý problém: „je to stejné, je tam stejně dílků jako na týhlenctý…ale tohlecto je
jiný tvar“
3.3.3.5 Průběh aktivity 12
Mozaiku o rozměrech 8 x 8 jsem zařadila, abych zjistila, zda se děti budou schopné
orientovat i v takto velké mozaice. Očekávala jsem, že většině dětí bude skládání činit
značné obtíže. Mé očekávání se naplnilo pouze částečně, protože 8 dětí dokázalo složit
mozaiku zcela bez chyby. Velké rozdíly ale byly v jistotě, s jakou děti dílky umísťovaly
a následně i ve výsledné době skládání. Některé děti bylo potřeba k dokončení mozaiky
slovně povzbuzovat.
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Děti při skládání většinou mlčely. Jediní, kdo výrazněji povídali mimo téma byli D3 a CH5,
který ale skládal s naprostou jistotou a nad skládáním příliš nepřemýšlel. Několik dětí
komentovalo obtížnost mozaiky – např. D4: „to bude dlouho trvat…to je hodně složitý…já
to neumím“; D3: „to bude asi trvat dlouho, jsou mnohem menší a je to zase těžší“; CH6:
lepší jsou s těma velkýma (dílky)… už nevím, jak to bude… to bylo strašně těžký (po
úspěšném dokončení mozaiky); CH5: „to je těžký, já to nemůžu skoro udělat…to je pro mě
těžké, ale já to zvládnu (asi v půlce skládání)… teď je moc lehký pro mě, můžu už nekoukat
(po umístění všech dílků od jedné barvy)“. Nakonec chybovaly pouze 4 dívky, jedna z nich
(D4) mozaiku vůbec nedokončila (viz Příloha 3 - Řešení dětí, Aktivita 12).
Pouze čtyři děti při skládání nepotřebovaly dělat žádné opravy, dílky hned umístily
na správné místo. Jednoznačně nejrychlejšího času 3:54 min dosáhl opět CH1, který
mozaiku poskládal dvakrát rychleji než druhé nejrychlejší dítě. Naopak nejpomaleji skládala
D6, která potřebovala 19:35 min. Tato dívka bezchybně poskládala 48 dílků za necelých
9 minut, pak udělala několik na sebe navazujících chyb. Jejich oprava a dokončení mozaiky
jí trvalo dalších téměř 11 minut. Ačkoliv celková doba jejího skládání dosáhla téměř
20 minut, nevykazovala D6 známky frustrace. Odmítla i nabízenou možnost mozaiku
nedokončit nebo ji ponechat s chybami. Nakonec si všechny chyby dokázala opravit
a dokončit mozaiku bezchybně.
Průměrný čas skládání dosáhl 10:59 min (u poloviny dětí čas dokonce přesahoval 12 minut).
Děti se tak nedokázaly po celou dobu plně soustředit na práci, což odpovídá jejich
vývojovým specifikům (viz pozornost, kapitola, 1.1.3 str. 12). Klesající pozornost mohla být
důvodem toho, že většinu chyb děti dělaly až v druhé půlce skládání mozaiky. Chyb, kterých
se děti dopouštěly v první polovině, si navíc většinou rychle všimly a bez problémů je
opravily.
Všechny děti začínaly svou práci zleva – 10 dětí z levého horního rohu a pouze 2 z levého
spodního rohu. Nejčastěji se objevovala strategie skládání podle barev, kterou volily čtyři
děti. Další dvě skládaly po řádcích a jedno po sloupcích. Některé děti ale zvolenou strategii
nedodržovaly úplně po celou dobu skládání. Zajímavé bylo pozorovat CH6, který
do 4. řádku striktně dodržoval řádkový systém. Pak na něm začalo být patrné, že mu další
orientace v mozaice i předloze dělá stále větší obtíže. Částečně upustil od řádkové strategie,
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postavil se a začal skládal vstoje. Pravděpodobně mu pohled shora umožňoval lepší přehled.
Mozaiku pak bez větších problémů bezchybně dokončil po řádcích.

3.4 Rozbor a zhodnocení získaných dat
V této části se pokusím zhodnotit výsledky jednotlivých aktivit a odpovědět na dílčí otázky,
které si v této práci kladu. Jsem si vědoma toho, že výzkum byl prováděn pouze s dvanácti
dětmi, proto následující údaje nejsou nikterak zobecnitelné. Mohou však odhalit možné
problémové oblasti, které se mohou vyskytnout u podobného vzorku dětí při práci
s mozaikami.
O1: Jaký počet dílků při skládání čtvercové mozaiky podle předlohy je pro sledované
děti přiměřený?
Na zodpovězení této otázky byly zaměřeny především aktivity 7a, 7b a 12. Děti v nich
postupně skládaly mozaiky o rozměrech 4 x 4; 6 x 6 a 8 x 8 dílků. Všechny tyto tři úkoly
bych z hlediska správnosti řešení hodnotila jako velmi úspěšné, bezchybně je dokázala složit
většina dětí (v A7a 100 % dětí; v A7b 92 % dětí; v A12 67 % dětí).
Mozaika 4 x 4 byla pro děti velmi snadná, většina dětí při skládání nemusela výrazněji
přemýšlet a postupovala s naprostou jistotou. Prostřední mozaika 6 x 6 se ukázala být pro
některé děti o něco obtížnější, ale výrazné problémy se skládáním nastaly jen u CH6. Jeho
výkon byl ale negativně ovlivněn okolnostmi (soutěživost a v důsledku toho nástup únavy
a oslabování pozornosti), jak se ukázalo při dalších činnostech, zejména při aktivitě 8
(podrobněji viz kapitola 3.3.3.1).
Výkony dětí při skládání největší mozaiky 8 x 8 byly značně rozdílné. U čtyř dětí se při
skládání projevovala naprostá jistota, dokonce nemusely provádět vůbec žádné korekce.
Naopak tři dívky (D4, D5 a D6) prováděly velké množství korekcí, jedna z nich mozaiku
ani nedokončila. Problémy s orientací v mozaice byly nejčastěji způsobené tím, že děti
udělaly jednu či více chyb, které na sebe často navazovaly, a které hned neobjevily. To pak
zhoršilo jejich orientaci v mozaice při porovnávání s předlohou a opravit tyto chyby bylo
pro některé děti nad jejich síly.
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Pokud se podíváme na průměrné časy skládání mozaik (A7a: 1:41 min; A7b: 4:36 min; A12:
10:59 min) a na průměrné časy potřebné k umístění jednoho dílku (A7a: 6,3 s; A7b: 7,7 s;
A12: 10,3 s), můžeme z nich vyčíst vzrůstající obtížnost skládání pro děti.
Přihlédneme-li pak k možné době koncentrace, dané vývojovými specifiky předškolních
dětí, jako optimální se pro většinu dětí zdá být mozaika 6 x 6. To většina dětí také potvrdila,
když se měly rozhodnout, která z těchto mozaik je bavila nejvíc a kterou by si vybraly pro
svou hru. Mozaiku 6 x 6 upřednostnilo 9 dětí. Tři děti (CH2, CH5 a D3) by si ale raději
zvolily mozaiku 8 x 8. Přitom dvě z těchto dětí s jejím poskládáním měly určité problémy.
Naopak CH1, který si s mozaikou poradil v nejrychlejším čase bez sebemenšího zaváhání
vypověděl, že by pro hru upřednostnil mozaiku 6 x 6, o mozaice 8 x 8 prohlásil „tohle je
trošku už těžký“.
Závěrem tedy je, že pro většinu dětí je přiměřená mozaika 6 x 6. Najdou se ale takové děti,
které rády volí obtížnější variantu 8 x 8, která pro ně pravděpodobně znamená určitou výzvu.
O2: Ovlivňuje velikost předlohy úspěšnost sledovaných dětí při skládání?
Řešení této otázky se věnovaly aktivity 7b a 8, v nichž děti skládaly stejnou mozaiku
o rozměrech 6 x 6. Zatímco v první z aktivit byla velikost předlohy ku velikosti mozaiky
1 : 1, v druhé aktivitě děti skládaly podle předlohy zmenšené v poměru 1 : 3.
Předpokládala jsem, že zmenšená předloha bude dětem dělat problémy s orientací v ní
a následná nutnost velikostní transformace při skládání mozaiky povede k nárůstu chyb
i prodloužení času skládání. To se ale nepotvrdilo. Ačkoliv děti často změněnou velikost
předlohy komentovaly a vyjadřovaly obavy, že to bude těžší, všechny dokázaly mozaiku
složit bezchybně. Celá polovina z nich navíc v lepším čase než při aktivitě 7b.
Rozdíly v čase skládání bych tak hledala primárně v jiných faktorech, než je velikost
předlohy. Především děti, které se ve skupině nedokázaly plně soustředit na práci, dosáhly
v aktivitě 8 lepších výsledků, neboť ta probíhala při individuální práci s učitelkou. Další
okolnost, která mohla výsledky ovlivnit byla, že aktivita 7b byla zařazena na konci bloku,
kdežto aktivita 8 byla úvodní aktivitou třetího bloku. Děti tak byly ještě odpočaté a dokázaly
se lépe koncentrovat. K významnému zhoršení v čase skládání, které by mohlo být
vysvětlitelné velikostí předlohy, došlo u D3. Na této dívce byla zřejmá horší orientace
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v předloze, prstem si v ní ukazovala a počítala jednotlivé řádky i pole. Sama i několikrát
opakovala, že „to už je těžší“.
U aktivity se zmenšenou předlohou se zvýšil počet dětí, které při skládání dodržovaly určitou
strategii. Zatímco u aktivity 7b skládalo podle strategie pět dětí, v aktivitě 8 to bylo osm dětí.
Zda jde pouze o náhodu, či si děti pomocí strategie pomáhají k lepší orientaci, by bylo
potřeba dále zkoumat.
Z počtu chyb dětí ani z výsledných časů skládání tedy nevyplývá, že by velikost předlohy
měla větší vliv na úspěšnost dětí při řešení úkolu. Existují ale děti, pro které je menší velikost
předlohy náročnější.
O3: Jsou sledované děti schopné skládat mozaiku podle vzoru i v prostoru mimo jedno
zorné pole?
K této otázce směřovala aktivita 10 při porovnání s aktivitou 7a. V aktivitě 10 děti skládaly
polštářovou mozaiku (POM) podle stejné předlohy jako v aktivitě 7a.
Všem dětem se podařilo složit mozaiku bez chyb. Čas skládání se u většiny dětí oproti 7a
navýšil, což bylo do velké míry dáno charakterem POM. Děti se při rozmísťování polštářů
musely pohybovat po prostoru a to zabralo více času než umísťování dílků na magnetickou
podložku v aktivitě 7a. Byly ale i děti (CH6 a D2), které dosáhly lepšího času. U obou bych
důvod viděla v lepší koncentraci pozornosti než v aktivitě 7a, která probíhala ve skupině.
Čas skládání se výrazně prodloužil pouze u CH2, CH3 a D3. U všech těchto dětí bylo
zároveň možné pozorovat i nejistotu při orientaci v mozaice. Lze tedy předpokládat, že
výrazné navýšení času při skládání souvisí s jejich horší orientací v mozaice mimo jedno
zorné pole.
Ukázalo se, že všechny sledované děti byly schopné složit POM o rozměrech 4 x 4 díly
podle předlohy. Na některých dětech byla ale znatelná jejich horší orientace v mozaice.
Otázkou je, jak by se změnila úspěšnost řešení při zařazení POM s většími rozměry,
např. 6 x 6 dílů.
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O4: Dokáží sledované děti najít chybu ve složené mozaice (odlišnost od předlohy)
a opravit ji?
Odpověď na tuto otázku jsem se snažila zjistit především v aktivitách 5 a 9. V páté aktivitě
děti dostaly „začarovanou“ předlohu, která se lišila od poskládané mozaiky jednou chybou
– tedy výměnou dvou různobarevných polí. Úkolem dětí bylo tuto odlišnost najít a opravit
tak, aby mozaika byla složená podle „začarované“ předlohy. V aktivitě 9 jsem dětem chybu
vytvořila přímo ve složené mozaice (výměnou dvou různobarevných dílků). Děti ji měly
opět porovnáním s předlohou nalézt a opravit. Princip obou úkolů byl tedy úplně stejný, ale
jak se ukázalo, děti obě úlohy nejspíše vnímaly trochu odlišně.
Zatímco v aktivitě 5 děti řešily opravu výměnou více dílků, případně rozebráním
a znovusložením celé mozaiky, v aktivitě 9 většinou vyměňovaly pouze dva chybně
umístěné dílky. Důvody tohoto zlepšení vidím v tom, že v aktivitě 9 děti viděly, že jsem
chybu vytvořila velmi rychle, pouhou výměnou dvou dílků. Mozaiku tedy patrně vnímaly
jako stejnou a hledaly pouze vytvořenou chybu. V aktivitě 5 dostaly jinou předlohu, kterou
mohly vnímat zcela jinak, přestože jsem na existenci pouze jediné chyby důrazně
upozorňovala. Děti tak měly tendenci řešit opravu rozebráním a znovusložením celé
mozaiky nebo výměnou více dílků. Dalším důvodem zlepšení může být ale i větší zkušenost
dětí s prováděním korekcí, kterou získaly při skládání mozaik v minulých aktivitách.
Při skládání mozaik v jednotlivých aktivitách děti korekce běžně samy prováděly. Pokud ale
udělaly více chyb, byla pro ně jejich oprava velice obtížná.
Z aktivity 9 tedy vyplynulo, že všechny děti dokázaly jednu chybu ve složené mozaice najít
i opravit, většina z nich dokonce výměnou pouze dvou chybně umístěných dílků.
O5: Vyskytují se u dětí při skládání určité strategie?
Z prováděných aktivit vyplynulo, že nadpoloviční většina dětí se při skládání mozaik držela
určité strategie. Nejčastější strategií bylo skládání podle barvy, kdy děti nejprve umístily
všechny dílky jedné barvy, pak teprve doplňovaly barvu druhou. Některé děti dodržovaly
řádkový systému skládání, méně často se pak objevoval systém skládání po sloupcích.
Pokud děti skládaly mozaiku s určitým obrazem nebo pravidelným vzorem, většinou
přizpůsobovaly svou strategii skládanému dekoru, jako například v aktivitě 5 (viz Příloha 3
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– Tabulka 6). U mozaik s nepravidelným vzorem volily strategii skládání podle barev hlavně
děti, které si byly při skládání jisté. Naopak pro děti, u kterých byly patrné určité obtíže
s orientací v mozaice současně v obou směrech (D3, CH6), se ukázala být vhodná jejich
vlastní strategie skládání po řádcích. Pokud děti postupovaly systematicky řádek po řádku,
dokázaly se orientovat i v mozaice s více dílky.
Další jev, který jsem u dětí při aktivitách sledovala byla volba začátku a směru skládání.
Z aktivit je patrné, že většina dětí začínala práci od levého horního rohu a postupovala
ve čtenářském směru zleva doprava a shora dolů. To bylo nejvíce patrné u nejobtížnější
aktivity 12, ve které takto začínalo 10 z 12 dětí. Naopak při volné kompozici v aktivitě 2
polovina dětí skládala odspodu. Zda je tento fakt ale více zobecnitelný by bylo potřeba dále
ověřit. Ukázalo se, že volba místa začátku ani směr skládání neměl vliv na úspěšnost dětí při
řešení úkolů.
Při práci dětí jsem sledovala i ruku, kterou děti používaly k umísťování dílků. Děti pracovaly
převážně svou dominantní rukou, druhou ruku používaly hlavně pro pokládání dílků
na opačném kraji mozaiky. U některých dětí se také objevovalo umísťování dvou dílků
současně oběma rukama. Tuto variantu děti volily hlavně pro položení dvou stejnobarevných
dílků vedle sebe, nebo při dokončování mozaiky, když už si byly rozmístěním dílků naprosto
jisté.
O6: Jak při práci s mozaikami vnímají děti velikost pokrývané plochy jednotkovým
útvarem?
K této otázce se vztahuje aktivita 11, ve které jsem se snažila zjišťovat především
myšlenkové postupy dětí při práci. Aktivita v sobě ukrývala postupně několik dílčích úkolů.
Z Otázky 1 směřující na porovnání počtu dílků na dvou polovinách mozaiky vyplynulo, že
většina dětí (9 z 12) byla schopná správného úsudku na základě vnímání velikosti pokryté
plochy. Další dvě děti uměly správně odpovědět na základě zjišťování počtu. Pouze jedno
dítě neumělo problém vyřešit a odpovědělo špatně.
Při Otázce 2 měly děti porovnávat počet dílků na dvou tvarově shodných mozaikách s dílky
stejných barev, které byly na počátku stejně poskládané. V době otázky, byly ale mozaiky
poskládané každá jinak. Zatímco na shodnosti počtu jednotlivých barev u obou mozaik se
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shodly všechny děti, tři nedokázaly správně porovnat počet všech dílků na mozaice. Devět
dětí tedy odpovědělo správně, ale pouze sedm z nich na základě úsudku.
Otázka 3 pak mířila na porovnání pokryté plochy u dvou tvarově odlišných mozaik se
shodným obsahem. Na základě úsudku osm dětí odpovědělo správně, většina své tvrzení
dokázala i obstojně vysvětlit. Z této otázky tedy vyplynulo, že dvě třetiny zkoumaných dětí
si uvědomovaly souvislost počtu dílků na mozaikách s velikostí pokrývané plochy a byly
tak schopné na základě shodné rozložitelnosti správně porovnat velikosti pokryté plochy
u předložených mozaik.

3.5 Zhodnocení výzkumu – diskuse
Výsledky dětí v aktivitách byly do značné míry ovlivněny nejen samotnými aktivitami, ale
významně také podmínkami při jejich realizaci. Proto se v následujícím textu zamyslím
nad jednotlivými faktory, které byly pro průběh aktivit podstatné.
3.5.1 Pomůcky
Všechny používané pomůcky a jejich výrobu detailně popisuji v kapitole 3.1 Výroba
pomůcek. Vhodnost použitých pomůcek teď zhodnotím podle různých aspektů.
Barevnost – Žádné dítě neprojevovalo potíže s odlišením dílků různých barev, z toho
soudím, že barevné kombinace pro jednotlivé mozaiky byly vybrány vhodně.
Velikost – Děti pracovaly s magnetickými mozaikami s různě velkými dílky. Při většině
aktivit měly dílky velikost 3 cm x 3 cm, pouze u mozaiky v aktivitě 12 byla velikost dílků
zmenšená na 2 cm x 2 cm. Při činnosti nebyl znatelný rozdíl v manipulaci dětí s oběma
velikostmi dílků, ale při dotazech děti upřednostňovaly dílky 3 cm x 3 cm. Otázkou je, zda
mohla velikost dílků použitých v aktivitě 12 negativně ovlivnit výsledky dětí v této aktivitě.
Materiál – Použitý materiál byl natolik kvalitní, že během aktivit nedošlo k rozbití ani
zjevnému opotřebování pomůcek. Ty mohou být využity i do budoucna v pedagogické praxi.
Manipulace – Jako velmi vhodné se ukázalo mé rozhodnutí opatřit mozaiku magnetickou
fólií. Přilnavost dílků k podložce rozhodně přispěla k dobré manipulovatelnosti s mozaikou,
kdy dílky pevně držely na místě a při nechtěném strčení do podložky se neposouvaly.
Přilnavost přitom nebyla pro děti překážkou jednoduchého provádění korekcí. Umístěné
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dílky šly dětem od podložky bez problémů oddělit. Pokud se však dílek nacházel uprostřed
již složené mozaiky, měly některé děti problém s jeho vyjmutím. Jak ale ukazuje Tabulka 9
přílohy, takových dětí byla menšina, jednalo se pouze o dvě děti z dvanácti.
Děti snadno manipulovaly i s velkými díly polštářové mozaiky, které většinou braly do obou
rukou.
3.5.2 Metody a formy organizace
Jako organizační formu pro první dva bloky aktivit jsem zvolila frontální uspořádání
(Průcha 2015, s. 106), kdy jsem pracovala s celou skupinou šesti dětí současně. Výhodou
tohoto uspořádání bylo to, že děti byly ve skupině svých kamarádů, cítily se jistější a snadněji
se mi s nimi podařilo navázat pozitivní vztah. Navíc bylo možné provádět některé aktivity,
které vyžadovaly práci ve dvojicích či ve skupinách. Děti se při práci ve skupině ale silně
ovlivňovaly. Zatímco ve skupině A děti při práci mlčely nebo hovořily k tématu, ve skupině
B vyprávěly mimo téma, což je často odvádělo od práce. Někteří chlapci v obou skupinách
spolu soutěžili. Pro někoho tedy mohla být práce ve skupině motivující k lepšímu výkonu,
pro někoho spíše demotivující. To mohlo v konečném důsledku u dětí vést k ovlivnění
výsledků práce, které mohly být pozitivně či negativně zkresleny.
Jako vhodné tedy vidím zařazení i individuálních aktivit ve třetím bloku, kde se mohly lépe
projevit kvality i problémové oblasti jednotlivých dětí. Uvědomuji si ale, že v prostředí
běžné třídy mateřské školy je tato forma organizace dost problematická.
Při aktivitách výzkumu jsem využila metody praktické, didaktické hry, metody
s myšlenkovými operacemi a metody slovní a dialogické (Průcha, Koťátková 2013, s. 5557). Snažila jsem se, aby všechny aktivity byly pro děti zábavné, ale zároveň aby
podporovaly jejich aktivitu, myšlení a argumentaci, čehož myslím bylo dosaženo.
3.5.3 Organizace prostoru
Výzkumné aktivity probíhaly vždy v samostatné místnosti, která byla oddělená od zbytku
třídy. Místnost byla dobře větratelná, s vhodnými světelnými podmínkami a dostatkem
prostoru pro práci. Byla vybavena stolečkem a židlemi odpovídající velikosti pro předškolní
děti. V místnosti nebylo příliš jiných věcí, které by mohly odvádět pozornost dětí od práce.
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Většina aktivit probíhala při práci u stolečků. Při skupinových aktivitách seděly děti
do půlkruhu proti učitelce, při individuální práci seděly učitelka s dítětem proti sobě. Tuto
organizaci považuji za dobře zvolenou, neboť podporovala přirozenou komunikaci mezi
učitelkou a dětmi i dětmi navzájem.
Děti při práci většinou seděly. Některé děti si ale u práce stoupaly, zvlášť pokud skládaly
složitější mozaiky. Dosáhly tak patrně lepšího náhledu na mozaiku a tím i lepší orientace
v ní. Je proto vhodné dětem umožnit volbu a nebránit jim při činnosti stát.
Při práci u stolečků děti skládaly mozaiky v horizontální poloze. Bylo by jistě zajímavé
zjistit, zda by se výsledky dětí lišily, pokud by mozaiky skládaly ve vertikální rovině
například na magnetické tabuli. Obtížnější alternativou skládání ve vertikální poloze by byla
zasouvací mozaika Aximo, která se vyrábí i se čtvercovými dílky. Vzrostla by zde náročnost
na představy dětí a znesnadnilo by se provádění korekcí.
Aktivity s POM probíhaly ve stejné místnosti, kde bylo ve volném prostoru na zemi
vymezeno území pro skládání. Společné aktivity skupiny A probíhaly v místnosti, která
slouží jako tělocvična. Její velký prostor se nakonec ukázal jako méně vhodný, protože při
práci s POM lákal děti k pohybu. Zejména skupinku chlapců bylo při práci dívek (aktivita
6) těžké udržet na místě. Při následné diskusi několik dětí pobíhalo po prostoru a nemělo
chuť se debaty účastnit. Ukázalo se, že ve skupině B, kde bylo místa méně, tento problém
nenastal.
3.5.4 Organizace času
Všechny aktivity ve skupinách probíhaly v dopoledních hodinách před pobytem dětí venku.
Individuální aktivity byly u části dětí zařazeny rovněž v dopoledních hodinách, u většiny
dětí byly realizovány po obědě po krátkém odpočinku. Mezi dětmi, které absolvovaly třetí
blok aktivit dopoledne a které odpoledne, jsem nezaznamenala rozdíly v únavě ani
v pozornosti.
Aktivity v jednotlivých blocích byly proloženy pauzami na občerstvení a toaletu podle
potřeb dětí. Ve skupině A děti pauzy příliš nevyžadovaly, byly zvědavé, co budeme dál dělat.
Ve skupině B jsem u dětí pozorovala větší sklon k rychlejší unavitelnosti, proto bylo potřeba
zařazovat pauzy častěji.
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Délku jednotlivých skupinových bloků jsem odhadovala i s přestávkami přibližně na 45
minut. Ve skupině A se tento odhad víceméně potvrdil. Děti ve skupině B ale pracovaly
pomaleji a celková doba bloku se protáhla až na hodinu. Především ve druhém bloku aktivit
byly některé děti na konci již unavené a ztrácely pozornost. U tohoto bloku byla doba o něco
delší i u skupiny A (50 min). To mohlo být zapříčiněno tím, že v tomto bloku děti poprvé
pracovaly s POM. Tato činnost pro ně byla úplně nová, proto mohlo dojít i k delšímu času
práce.
Po těchto zkušenostech vidím jako vhodnější přesunout poslední aktivitu z druhého bloku
do bloku třetího, kde již děti pracují s učitelkou individuálně. Aktivity z tohoto bloku bych
pak přeskupila a rozdělila do dvou bloků, takže by výzkum probíhal celkově ve čtyřech
blocích – dvou skupinových a dvou individuálních. Třetí blok by zahrnoval aktivity
v následujícím pořadí: A7, A10, A11; čtvrtý blok pak A8, A9, A12. Tím by se podařilo
eliminovat některé faktory, které pravděpodobně negativně ovlivnily výsledky aktivity 7
(únava, ztráta pozornosti, vliv skupiny). Získaná data by tak měla lepší vypovídající
hodnotu.
3.5.5 Přiměřenost aktivit
Přiměřenost aktivit zhodnotím ze dvou různých pohledů – z pohledu obtížnosti plněných
úkolů a z pohledu vhodnosti formulace zadání.
Obtížnost – Aktivity jsem vybírala s ohledem na vývojová specifika předškolních dětí
a jejich seřazení podle předpokládané obtížnosti jsem volila víceméně intuitivně. Z reakcí
dětí i z dosažených výsledků můžu konstatovat, že se podařilo aktivity podle vzrůstající
obtížnosti dobře upořádat.
Celkově bych hodnotila obtížnost úkolů pro většinu dětí jako přiměřenou. Aktivity 4a, 4b
i 4c se mi ale zdály pro většinu dětí příliš snadné. Děti se pak příliš nesoustředily na práci
a kvůli tomu se některé z nich dopouštěly chyb. Rovněž aktivita 10 byla pro děti mnohem
snadnější, než jsem očekávala. Bylo by tedy pravděpodobně vhodné na ni navázat obtížnější
variantou POM, například o rozměrech 5 x 5 či 6 x 6 dílů.
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Zadání – Při aktivitách děti většinou neměly potíže s pochopením zadání a dobře rozuměly
i otázkám, které jsem jim kladla. Nicméně jsem přišla na několik momentů, které by bylo
lepší upravit:
U aktivity 2 děti skládaly mozaiku podle své fantazie. Došlo k situaci, že dvě děti ze skupiny
A nepokryly celou plochu podložky, ačkoliv jsem na to upozornila. Z rozboru videa bylo
patrné, že jsem na tento požadavek upozornila málo důrazně a některé děti ho nemusely
vnímat. Jelikož se jedná o první činnost dětí s magnetickou mozaikou, bylo by vhodné
na požadavek pokrytí celé plochy upozornit důrazněji, což se potvrdilo u skupiny B, kde již
tento problém nenastal.
Při aktivitě 5 u Začarované předlohy, řešilo několik dětí opravu chyby rozebráním celé
mozaiky a jejím opětovným složením. Tato varianta řešení mě původně nenapadla, proto
jsem také více nezdůraznila, že by děti opravu měly řešit pouze výměnou dvou chybných
dílků. V aktivitě 9 jsem děti již vyzvala k řešení výměnou a všechny děti také tak
postupovaly.
Při aktivitách prvního bloku děti skládaly několik mozaik podle vzoru po sobě. Děti tak
nejdříve musely sundat dílky z podložky a pak teprve mohly skládat další mozaiku. Jak se
ukázalo, je potřeba nejdříve ponechat všechny děti sejmout dílky a pak jim teprve rozdat
nové předlohy. Ve skupině B nastala situace, kdy jsem rozdala dětem nejprve předlohy. Dvě
dívky si pak dílky sundávaly velmi pomalu a začínaly skládat až ve chvíli, kdy ostatní děti
měly mozaiku hotovou. Obě dívky pak neměly dostatečný klid na práci, protože děti, které
měly práci hotovou, si začaly ve větší míře povídat.
3.5.6 Zaujetí dětí
V kapitole oddělím zaujetí dětí pomůckami a aktivitami a každou oblast popíšu zvlášť.
Pomůcky – Dětem se magnetické mozaiky na první pohled zalíbily a hned si chtěly hru
s nimi samostatně vyzkoušet. Oceňovaly zejména to, že jsou dílky magnetické. Z rozhovoru,
který jsem s dětmi vedla po skončení všech výzkumných aktivit také vyplynulo, že několik
dětí velmi zaujal dílek s okem, který byl použit v aktivitě 3. Přestože se děti dosud
s podobnými mozaikami nesetkaly, práce s nimi jim nečinila obtíže.

79

O hru s polštářovou mozaikou děti od začátku projevovaly velký zájem. Práce
s velkoplošnou mozaikou pro ně byla absolutně nová. To na jedné straně vedlo k velké chuti
dětí do činnosti, na straně druhé to bylo překážkou, protože děti neměly upokojenou potřebu
seznámení s novou hračkou. Při skládání proto děti různě experimentovaly. Skládaly více
polštářů na sebe, zkoušely si na ně lehat nebo nedodržovaly ukládání polštářů do čtvercové
sítě. Bylo by tedy pravděpodobně vhodné nechat děti z polštářů nejprve zcela volně tvořit
a neomezovat je podmínkami skládání do určitého tvaru či podmínkou zaplnění celé plochy.
Teprve pak by bylo lepší zacílit na úkoly.
K velké přitažlivosti POM jistě přispěl i fakt, že děti při činnosti nesedí a mohou se volně
pohybovat, což je pro předškolní děti přirozenější. Zařazení aktivit s POM pro rozvoj
předmatematické gramotnosti se tak ukazuje jako velmi přínosné.
Velice pozitivně děti reagovaly na motivaci v podobě obra Matěje, která přispěla nejen
k vyššímu zaujetí dětí, ale nejspíše i k jejich lepší představě změněné velikosti mozaiky.
Pomohla dětem patrně lépe pochopit transformaci velikosti a usnadnit přechod od velikosti
magnetických dílků k velikosti dílů POM.
Aktivity – Jako velice zdařilá se ukázala motivace dětí k některým aktivitám. Zvlášť kladně
děti hodnotily dílek s okem (aktivita 3), čarování (aktivita 5) a obra Matěje (aktivita 6).
Celkově se zdálo, že děti aktivity bavily, do všech úkolů se pouštěly s velkou chutí. Jedinou
nevoli jsem zaznamenala u CH6 při aktivitě 7, to ale bylo pravděpodobně způsobeno jeho
psychickým stavem (viz kapitola 3.3.2.3). Děti se opakovaně ptaly, zda ještě přijdu
a vyjadřovaly upřímnou radost při příslibu dalšího setkání. Dalším faktorem, který ukazuje
na jejich zaujetí, je fakt, že děti u činností vydržely neuvěřitelně dlouhou dobu. Příkladem
je D6, která při aktivitě 12 dokázala skládat téměř 20 minut. Jako pozitivní vidím
i skutečnost, že když byla dětem poskytnuta možnost volné tvorby, objevovaly se motivy,
se kterými se děti setkaly v minulých aktivitách (žirafa, šachovnice, auto či obr Matěj). Dá
se tedy předpokládat, že tyto motivy děti zaujaly.
Bohužel nebyla příležitost sledovat, zda aktivity děti zaujaly natolik, aby se k nim vrátily ve
volné hře. Děti po skončení výzkumu již neměly k dispozici používané pomůcky
(magnetické mozaiky ani POM). Věřím ale, že by si je děti ve své volné hře vybraly.
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Nasvědčuje tomu skutečnost, že pokud jim byla nabídnuta možnost hry s mozaikou (při
čekání, než ostatní děti ve skupině dokončí práci), děti ji rády využily.
3.5.7

Další navrhované aktivity se čtvercovými mozaikami

Při zpracování mé bakalářské práce jsem přišla na několik nápadů, jak předkládané aktivity
se čtvercovými mozaikami doplnit či rozšířit. Tyto nápady mohou sloužit pro prohloubení
práce s mozaikami, jako vhodným nástrojem pro rozvoj předmatematické gramotnosti, ale
i jako inspirace pro další výzkum. Uvádím je v bodech s krátkým popisem.
•

Doplnění vzoru – Úkolem dětí by bylo nalézt pravidelnost v mozaice a podle této
pravidelnosti ji dokončit.

•

Zrcadlová mozaika – Úkolem dětí by bylo dokončit mozaiku podle osové
souměrnosti

•

Vícebarevná mozaika – V této práci pracuji vždy pouze se dvěma barvami dílků.
Otázkou je, jak by zařazení více barev ovlivnilo úspěšnost dětí při řešení.

•

Grafický záznam vlastní mozaiky – Úkolem dětí by bylo poskládat mozaiku podle
své fantazie a zaznamenat tuto mozaiku graficky do čtvercové sítě. Druhé dítě by
podle záznamu (předlohy) mozaiku poskládalo. Manipulativní činnost by tak byla
doplněna o činnost grafickou.

•

Vertikální mozaika – Děti by skládaly mozaiku ve vertikální poloze
na magnetické tabuli, nebo jako obtížnější variantu zasouváním dílků shora
do drážek (mozaika Aximo).

3.5.8 Didaktická doporučení s diskusí
Na základě diskuse s mentorkou akčního výzkumu a vedoucí bakalářské práce i mé vlastní
reflexe zvažuji možnosti zařazení aktivit s mozaikou do běžné praxe mateřské školy.
Při posuzování výzkumných aktivit jsme se shodly na jejich vhodnosti (viz Příloha 1 –
Závěrečná zpráva z průběhu mentoringu). Hlavní problém je ale v organizaci práce, neboť
aktivity jsou koncipované pro skupinu šesti dětí. Zejména aktivity s polštářovou mozaikou
je vhodné realizovat pouze v malých skupinkách dětí. Je tedy otázkou, jak upravit
organizaci, aby bylo možné aktivity zařadit do běžné praxe v mateřské škole.
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Nabízí se několik řešení:
1) Druhá skupina – Otázkou je, jak a čím zaměstnat děti, které právě nepracují ve
skupině vedené učitelkou. Jednou z možností je aktivity uspořádat tak, aby na
aktivitu, která předpokládá účast učitelky navazovala aktivita, kterou mohou děti
realizovat samostatně. V době samostatné práce dětí pak může učitelka pracovat
s druhou skupinou a takto střídavě řídit obě skupiny.
2) Nové pojetí – Další možností je zařazení aktivit s mozaikami v době, kdy jsou
přítomné obě učitelky a děti mohou pracovat odděleně s každou učitelkou zvlášť.
Otázkou pak ale zůstává, zda a v jakém rozsahu dojde v budoucnu k navýšení doby
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřských školách.
Které organizační doplnění je vhodné je otázkou dalšího šetření, což budu dále ověřovat
ve vlastní praxi, stejně jako mentorka z MŠ Magnitogorská.
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Závěr
Problémem, kterým se v práci zabývám, je otázka využitelnosti potenciálu dětské hry
s mozaikami k rozvoji předmatematické gramotnosti v prostředí mateřských škol. Cílem
práce bylo ověřit přiměřenost vybraných aktivit s mozaikami při akčním výzkumu
a zhodnotit vhodnost podmínek při jejich realizaci. Ze získaných výsledků pak doporučit
možné úpravy těchto aktivit i podmínek. Dalším cílem, který jsem prací sledovala, byl můj
vlastní posun v pedagogické práci, který byl umožněn následnou reflexí činností a diskusí
s mentorem výzkumu. Mohu konstatovat, že cíle této práce byly splněny.
Pro výzkum jsem vytvořila sérii aktivit s mozaikami zaměřených na práci se strukturovaným
celkem, které by měly přispívat k rozvoji předmatematických představ dětí. Aktivity byly
orientovány na různé oblasti předmatematické gramotnosti a byly seřazeny podle
předpokládané vzrůstající obtížnosti. Důraz jsem kladla na to, aby při všech aktivitách děti
řešily úkoly manipulací s didaktickým materiálem. Magnetické mozaiky, se kterými děti při
svých hrách pracovaly, jsem vyrobila speciálně pro potřeby tohoto výzkumu. Ukázalo se, že
jejich barevnostní, velikostní i materiálové zpracování bylo dobře zvoleno. Mozaiky
prokázaly dostatečnou trvanlivost a děti s nimi dokázaly snadno manipulovat.
Celou sérii aktivit jsem odzkoušela na vzorku dvanácti dětí, které byly ze dvou mateřských
škol a plnily poslední ročník předškolního vzdělávání. Aby se zlepšil můj odhad pro
náročnost a možné obtíže dětí při aktivitách, sledovala jsem při hrách dětí vybrané jevy,
které jsou zaznamenány do tabulek v příloze a vyhodnocuji je v kapitole 3.4.
Na základě sledování koncentrace dětí při činnostech a jejich radosti z dokončené práce lze
usuzovat, že aktivity byly pro sledované děti přeměřené svou náročností a vyvolaly u nich
pozitivní emoční odezvu. Ve většině případů se bez problémů dařilo udržet vysoký zájem
dětí o prováděné činnosti a tím i jejich pozornost. Děti se do úkolů pouštěly s chutí a zajímalo
je, co dalšího mám pro ně připravené. O svých zážitcích z výzkumu pak se zaujetím
vyprávěly svým učitelkám, rodičům i ostatním kamarádům ze třídy.
Mohu konstatovat, že jsme se s mentorkou výzkumu z MŠ magnitogorská shodly, že
u většiny aktivit se mi podařilo správně odhadnout úroveň dětí a ty reagovaly podle mých
předpokladů. Na základě mé vlastní reflexe a post-reflexe, i následné diskuse s mentorkou,
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bych ponechala aktivity 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 a 11 beze změny. Určité úpravy ale doporučuji
u aktivit 4, 6, 7 a 12.
Aktivity 4a, 4b případně i 4c, které byly pro děti příliš snadné, by bylo vhodné zařadit spíše
jako přípravné aktivity u mladších dětí. Při aktivitě 6 bych doporučila zajistit takové
podmínky, aby děti při činnosti nebyly rozptylované velikostí prostoru. Jako nevhodný se
ukázal příliš velký prostor (tělocvična), který děti lákal k pohybu a bylo obtížné udržet jejich
koncentraci na práci. Další doporučovanou úpravou by bylo přeskupení aktivit
v jednotlivých blocích. Aktivitu 7 bych přesunula do třetího bloku, ve kterém už děti pracují
individuálně s učitelkou. Aktivity tohoto bloku bych pak rozdělila do dalších dvou bloků
a upravila jejich pořadí, jak popisuji v kapitole 3.5.4. Pro zajištění lepší porovnatelnosti
výsledků by bylo vhodné, aby v aktivitě 12 zůstala zachována stejná velikost dílků jako
v předchozích úkolech. Je totiž možné, že použití menších dílků při výzkumu mohlo
negativně ovlivnit úspěšnost dětí v této aktivitě.
Při post-reflexi výzkumných aktivit mě pak napadaly další možnosti jejich doplnění
a rozšíření, které uvádím v kapitole 3.5.7.
Bakalářská práce splnila svůj hlavní cíl, neboť výzkum ukázal, že sestavená série aktivit
může sloužit jako vhodný nástroj pro rozvoj některých oblastí předmatematické gramotnosti.
Při společné diskusi s mentorkou jsme na základě reflexí a analýzy průběhu výzkumu
dospěly k názoru, že je jen málo oblastí, kde se dá práce zlepšit. Jediné rezervy jsme nalezly
v organizaci aktivit, neboť ty jsou plánované pouze pro skupinu šesti dětí. Otázkou tedy je,
zda a jak je možné modifikovat organizační podmínky, aby bylo možné předkládané aktivity
zařadit do běžné praxe mateřské školy. V kapitole 3.5.8 uvádím možná řešení, která
vyplynula ze společné debaty s mentorkou výzkumu a vedoucí bakalářské práce. Na ověření
vhodnosti těchto organizačních doplnění bychom se chtěli do budoucna zaměřit při
vzájemné spolupráci.
Doufám, že předkládaná série aktivit se stane inspirací i pro další učitelky mateřských škol
při jejich snaze o nenásilný rozvoj předmatematické gramotnosti dětí prostřednictvím
manipulativní hry s mozaikami.
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Příloha 2 – Tabulky výsledků
Vysvětlivky k tabulkám
1) Začátek – místo začátku skládání
LHR – levý horní roh
LSR – levý spodní roh
PHR – pravý horní roh
PSR – pravý spodní roh
J – jiná volba začátku než v rohu
2) Strategie – dodržování určitého pravidla při skládání
Ř – dítě skládá mozaiku po řádcích (zleva doprava, zprava doleva nebo kombinovaně)
S – dítě skládá mozaiku po sloupcích (shora dolů, zdola nahoru nebo kombinovaně)
B – dítě skládá nejprve všechny dílky jedné barvy, pak doplňuje druhou barvu
K (Ř + B) – dítě kombinuje více strategií, skládá současně podle strategie Ř a B
K (S + B) – dítě kombinuje více strategií, skládá současně podle strategie S a B
J – dítě má svůj vlastní systém skládání kombinující různé strategie nebo skládá bez
zjevné strategie
Pokud je uveden údaj v závorce, znamená to minoritní použití této strategie.
Např. B (J) – dítě skládá převážně podle barvy, ale nedodržuje tuto strategii zcela
stoprocentně.
3) Počet chyb – za jednu chybu považuji výměnu dvou různobarevných dílků
4) Korekce – zda dítě v průběhu skládání provádí opravy chyb
5) Čas – čistý čas skládání počítaný od uchopení prvního dílku do položení posledního
6) Ruka – ruka kterou dítě pokládá dílky na podložku, číslo označuje počet dílků
položených daným způsobem
P – pravá
L – levá
O – obouruč (současné umístění dvou dílků levou i pravou rukou)
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Tabulka 1: Záznam z aktivity 2
Aktivita 2

Začátek

Ruka

Pokrytí

Mřížka

Korekce

Pravidelnost

plochy

/ obraz

CH1

LSR

P (O)

ano

ano

ano

ano

CH2

LSR

P

ne

ne

ano

ano

CH3

LSR

P (O)

ano

ano

ano

ano

CH4

PHR

P (L)

ano

ano

ne

ano

CH5

PSR

P (O)

ano

ano

ne

ano

CH6

LHR

P (O)

ano

ano

ne

ne

D1

J / LSR

P (O)

ano

ano

ano

ne

D2

LSR

P

ano

ano

ano

ano

D3

LHR

P

ne

ano

ano

ano

D4

LHR

P (L)

ano

ano

ne

ano

D5
D6

LHR

P

-

-

ano

ano

ano

P (O) – dominantní skládání pravou rukou doplněné o občasné skládání obouruč
P (L) – dominantní skládání pravou rukou doplněné o občasné skládání levou rukou
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ano

Tabulka 2: Záznam z aktivity 3
Aktivita 3

Začátek

CH1

LHR

CH2

Strategie

Korekce

J

Počet
chyb
0

ne

Čas
(min:s)
1:30

P
20

Ruka
L
0

O
4

PSR

B

0

ano

2:23

21

3

0

CH3

oko

B

0

ne

2:52

19

3

2

CH4

LSR

J

0

ne

2:59

24

0

0

CH5

LHR

J

0

ne

3:23

21

1

2

CH6

PSR

J

0

ne

2:34

12

2

10

D1

LHR*

B

0

ne

1:34

22

0

2

D2

LHR*

B

0

ne

2:58

21

3

0

D3

LHR

J

0

ne

3:05

22

0

2

D4

LHR

J

0

ne

3:34

14

10

0

D5

-

-

-

-

-

-

-

-

D6

PSR

J

0

ne

3:44

21

1

2

LHR* - začátek těsně vpravo od LHR, horní dílek žirafy
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Tabulka 3: Záznam z aktivity 4a
Aktivita 4a Začátek

Strategie

CH1

LSR

Ř

Počet
chyb
0

CH2

LSR

Ř

0

ne

1:16

17

3

4

CH3

LSR

Ř

0

ne

1:17

18

0

6

CH4

LHR

Ř

0

ne

2:09

14

10

0

CH5

LHR

Sym

0

ne

4:09

6

2

16

CH6

LSR

Ř

0

ne

0:53

16

0

8

D1

LHR

Ř

0

ne

1:22

24

0

0

D2

LHR

J

0

ano

1:48

11

3

10

D3

LHR

Ř

0

ne

1:37

24

0

0

D4

LHR

K (Ř + B)

0

ano

3:53

16

6

2

D5

-

-

-

-

D6

LHR

24

0

0

K (Ř + B)

Korekce
ne

Čas
(min:s)
1:19

-

-

0

ne

3:22

Sym – umísťování dílků po dvojicích symetricky podle svislé osy souměrnosti
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P
24

Ruka
L
0

O
0

Tabulka 4: Záznam z aktivity 4b
Aktivita
4b
CH1

Začátek
LHR

CH2

Strategie
Ř

Počet
chyb
0

PSR

Ř

CH3

LSR

CH4

ne

Čas
(min:s)
1:13

P
13

Ruka
L
1

O
10

0

ne

1:40

15

5

4

Ř

0

ne

1:37

12

0

12

PHR1

S1

61 / 02

ne1

3:313

131

111

01

CH5

LHR

J

0

ne

3:07

17

1

6

CH6

LSR

Ř

0

ne

0:56

2

0

22

D1

LHR

Ř

0

ne

1:23

24

0

0

D2

LHR

Ř

0

ne

1:21

24

0

0

D3

LHR

Ř

0

ne

2:06

24

0

0

D4

LSR

K (S + B)

0

ne

3:54

11

13

0

D5

-

-

-

-

D6

LHR

24

0

0

K (S + B)

Korekce

-

-

0

ne

1

údaje platí pro první skládání mozaiky
údaje platí pro opravenou mozaiku po vyzvání ke kontrole
3
celková doba skládání mozaiky (první i opravené verze)
2
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3:13

Tabulka 5: Záznam z aktivity 4c
Aktivita 4c Začátek

Strategie

Počet
chyb

CH1

PHR*

K (Ř + B)

0

ne

Čas
(min:s)
1:13

CH2

PSR

J

11

ne1

2:36

14

7

2

CH3

LSR

ŠP

0

ano

1:51

21

1

2

CH4

LHR

Ř

0

ne

1:44

18

6

0

CH5

PHR*

J

0

ne

2:36

20

2

2

CH6

LSR

Ř

0

ne

1:46

18

2

4

D1

LHR

Ř2

0

ano

2:29

24

0

0

D2

LHR

ŠP

ano

3:29

24

0

0

D3

LHR

Ř

inverze
barev
0

ne

2:16

24

0

0

D4

LHR

S

1

ne

3:28

7

17

0

D5

-

-

-

-

-

D6

LHR

24

0

0

Ř

Korekce

-

-

0

ano

PHR* - začátek těsně vlevo od PHR (dílek odlišné barvy, než je PHR)
ŠP – skládání mozaiky po šikmých jednobarevných pruzích – schodech
1
korekci nestihnul samostatně provést, poradil mu CH3
2
strategii nedodržuje úplně po celou dobu skládání
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2:15

P
24

Ruka
L
0

O
0

Tabulka 6: Záznam z aktivity 5
Aktivita 5

Začátek

Strategie Počet Korekce
Čas
chyb
(min:s)

Ruka

CH1

LHR

B

1

ano

1:13

22

0

2

Začarovaná
předloha
Oprava
Řešení
chyby
ano2
ZS

CH2

LHR

B

0

ne

2:07

19

1

4

ano

ZS

CH3

LHR

B

0

ne

4:48

13

7

4

ano

V(6)

CH4

LHR

J1

0

ne

3:03

21

3

0

ano

V(3)

CH5

PHR

J1

0

ne

3:31

19

5

0

ano

V(5)

CH6

LHR

J1

2

ne

1:11

24

0

0

ano

V(9)

D1

LSR

B

0

ne

2:25

21

3

0

ano

ZS

D2

LHR

J1

0

ne

2:00

24

0

0

ano

V(4)

D3

LSR

J1

0

ne

2:59

24

0

0

ano3

ZS

D4

PSR

J1

0

ano

4:35

5

19

0

ano

V(3)

D5

LHR

J1

0

ano

2:26

24

0

0

ano

V(6)

D6

LHR

J1

0

ne

2:03

24

0

0

ano

V(12)

P

L

O

ZS – řešení rozebráním celé mozaiky a její znovusložení podle začarované předlohy
V(n) – řešení výměnou dílků; „n“ udává počet dílků sejmutých z podložky při korekci; V(2) tedy znamená optimální
výměnu pouze dvou chybných dílků
1
strategie skládání po jednobarevných trojicích (současně 2 řádky nebo 3 sloupce nebo jinak)
2
až při druhém pokusu o kompletní přeskládání
3
pro úspěšné poskládání potřebovala slovní pomoc
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Tabulka 7: Záznam z aktivity 7a
Aktivita 7a Začátek

Strategie

Počet
chyb

Korekce

CH1

LHR*

B

0

ne

Čas
(min:s)
0:43

CH2

LSR*

B

0

ne

0:55

6

2

8

CH3

LHR

Ř

0

ne

1:33

10

4

2

CH4

LHR

J

0

ne

1:44

14

2

0

CH5

PHR

B

0

ne

1:11

13

3

0

CH6

LSR1

Ř1

01

ano1

3:422

111

51

01

D1

LHR

B

0

ne

1:30

10

4

2

D2

LHR

B

0

ne

2:18

15

1

0

D3

LHR

Ř

0

ne

1:02

16

0

0

D4

LHR

S

0

ne

2:37

4

12

0

D5

LHR

J

0

ne

1:13

15

1

0

D6

LHR

J

0

ne

1:44

16

0

0

LHR* - začátek těsně vpravo od LHR (dílek odlišné barvy, než je LHR)
LSR* - začátek těsně vpravo od LSR (dílek odlišné barvy, než je LSR)
1
údaje platí pro druhé skládání
2
celkový čas skládání (čistý čas pouze druhého skládání byl 1:36 min)
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P
14

Ruka
L
0

O
2

Tabulka 8: Záznam z aktivity 7b
Aktivita
7b
CH1

Začátek

Strategie

Počet
chyb

LHR

B

0

CH2

LHR*

B

CH3

J1

CH4

Korekce
ne

Čas
(min:s)
1:30

P
34

Ruka
L
0

O
2

0

ne

3:37

20

4

12

J

0

ano

3:43

16

16

4

LHR

J

0

ne

3:26

31

5

0

CH5

J2

J

0

ne

4:48

31

1

4

CH6

LSR

J

3

ano

6:01

35

1

0

D1

J3

B

0

ne

4:23

25

11

0

D2

LHR

B

0

ne

4:17

30

4

2

D3

LHR

Ř

0

ano

3:31

36

0

0

D4

J4

J

0

ne

8:08

8

28

0

D5

LHR

J

0

ano

4:30

27

7

2

D6

LHR

J

0

ano

7:21

33

3

0

LHR* - začátek těsně vpravo od LHR (dílek odlišné barvy, než je LHR)
1
začíná dílek nad LSR (dílek stejné barvy, jako je LSR)
2
začíná od spodního okraje položením dvou dílků obouruč
3
začíná uprostřed spodního okraje podložky (podle barvy)
4
začíná uprostřed horního okraje podložky (podle barvy)
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Tabulka 9: Záznam z aktivity 8 a 9
Aktivity

Začátek

8a9

Strategie Počet Korekce
Čas
chyb
(min:s)

Ruka

Aktivita 9

CH1

LSR

B

0

ne

1:52

33

1

2

Oprava
chyby
ano

CH2

LHR

B

0

ne

3:53

33

1

2

ano

V(2)2

CH3

LSR1

B

0

ne

5:32

26

8

2

ano

V(2)

CH4

LHR

J

0

ne

3:30

35

1

0

ano

V(2)

CH5

PHR

B

0

ne

3:34

21

7

8

ano

V(2)2

CH6

LSR

Ř

0

ne

2:32

27

5

4

ano

V(2)

D1

LHR

B

0

ne

3:30

28

4

4

ano

V(2)

D2

LHR

J

0

ano

2:48

34

2

0

ano

V(2)

D3

LHR

Ř

0

ano

6:07

30

0

6

ano

V(6)

D4

LHR

B

0

ne

5:18

20

16

0

ano

V(4)

D5

LHR*

J

0

ano

3:23

24

12

0

ano

V(3)

D6

LHR

J

0

ano

9:49

7

29

0

ano

V(2)

LHR* - začátek těsně vpravo od LHR (dílek odlišné barvy, než je LHR)
1
začíná dílek nad LSR (dílek stejné barvy, jako je LSR)
2
z mozaiky vyjmuli více dílků, protože jim nešel vyndat pouze chybný dílek
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P

L

O

Řešení
V(2)

Tabulka 10: Záznam z aktivity 10
Aktivita

1

Začátek

Strategie

Počet
chyb

CH1

PHR

S

0

ne

Čas
(min:s)
1:31

CH2

J1

B

0

ano

4:20

CH3

LHR

S

0

ne

4:02

CH4

LHR

J

0

ne

2:51

CH5

LHR

J

0

ne

2:16

CH6

LHR

S

0

ne

2:01

D1

PHR

B

0

ne

2:16

D2

LHR

Ř

0

ano

1:52

D3

PHR

J

0

ano

4:52

D4

LHR

B

0

ne

5:19

D5

PHR

J

0

ne

2:32

D6

LHR

J

0

ne

2:48

začátek u horního okraje, díl těsně vlevo od PHR
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Korekce

Tabulka 11: Záznam z aktivity 11 – Otázka 1
„Jakých dílků máš víc, zelených nebo modrých?“
Dítě
CH1

Odpověď
stejně

Vysvětlení tvrzení
že tady byly tři (dílky v jednom řádku) a tady taky tři…tady a tady (ukazoval stejný
počet řádků od obou barev)

CH2

stejně

dílky počítal

CH3

stejně

Jsou každý tři (ukazoval sloupce)

CH4

stejně

že tady jsou tři a tady jsou tři (ukazoval sloupce)

CH5

stejně

protože jeden dva tři (počítal modré dílky v první řadě) a tady je čtyři (ukazoval
modré dílky v prvním sloupci) a tady je čtyři a tady je tři (ukazoval to samé u
zelených dílků)

CH6

stejně

že když ta zelená má víc, tak tahle část (ukazoval polovinu s modrými dílky) se
posune a pak by byla tady zelená…a to je stejný i s modrýma“ (Myšleno, že kdyby
bylo jedné barvy víc než druhé, dílky této barvy by musely zasahovat i na druhou
polovinu podložky.)

D1

stejně

protože vidím, že jsou obě stejně veliké (barevné části mozaiky)

D2

stejně

jsou stejný (poloviny mozaiky)

D3

stejně

protože je to půlka a půlka

D4

stejně

protože tady jsou čtyři a tady jsou čtyři, tady-tady, tady-tady (ukazovala střídavě
dílky v modrých a v zelených sloupcích)

D5

zelených

nedokázala říct, proč si to myslí

D6

stejně

dílky počítala
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Tabulka 12: Záznam z aktivity 11 – Otázka 2
„Kdo z nás má víc zelených dílků? ... A modrých? … A všech dohromady?“
Dítě

Odpověď
Z
M
V

Vysvětlení tvrzení

CH1

=

=

=

„já jsem to předtím počítal celý a oba máme stejný tvar“

CH2

=

=

X

Z – počítal, M – počítal, V – nedokázal odpovědět

CH3

=

=

=

Z – počítal, M – počítal, V – zase oba dva bysme měli stejně

CH4

=

=

=

Z – počítal, M – bez počítání, V – odpovídal nejistě, vysvětlit nedokáže

CH5

=

=

=

Z, M, V bez počítání – protože celá plocha je pokrytá a podložky jsou stejné

CH6

=

=

=

Z, M, V bez počítání, vysvětloval tím, že začal počítat dílky

D1

=

=

=

Z, M, V bez počítání – kdyby jich nebylo stejně, tak by druhá barva mohla zůstat

D2

=

=

=

Z, M, V bez počítání – nevysvětluje

D3

=

=

=

Z, M, V bez počítání, u Z váhala, pak už odpovídala s jistotou

D4

=

=

=

protože nejdřív bylo, když jsme začaly skládat, tak těch dílků bylo stejně, i teď
je stejně

D5

=

=

D

u všech odpovědí působila velmi nejistě, odpovídala spíše otázkou, vysvětlit
nedokázala

D6

=

=

X

Z – nejdřív neví, po připomenutí toho, jak mozaiky vypadaly na začátku hned
odpověděla, u M odpovídala bez váhání, V – odpovědět nedokázala

Z – zelených dílků; M – modrých dílků; V – všech dílků dohromady
= – odpověď stejně; D – odpověď více dílků má dítě; X – nedokáže odpovědět
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Tabulka 13: Záznam z aktivity 11 – Otázka 3
„Která podložka zabere víc místa (pokryje větší plochu), ta naše, nebo Parník?“
Dítě

Odpověď Odpověď
1
2

Vysvětlení tvrzení

CH1

parník

stejně

protože jinak by mi nějaká chyběla nebo by mi zbyla (kostička – dílek)

CH2

stejně1

stejně

protože to jsou pořád ty stejný barevný kostičky

CH3

6x4

stejně

již během dokončování skládání viděl, že mu dílky vyjdou přesně: já
bysem tomu řek, že by to zakrylo obě dvě stejný plochy; po dokončení
hlásil: je to stejné, je tam stejně dílků jako na týhlenctý…ale tohlecto je
jiný tvar

CH4

6x4

stejně

odpovídal s jistotou, ale nedokázal vysvětlit

CH5

stejně2

parník

položil obě podložky na sebe a ukazoval přesahující dílky Parníku

CH6

6x4

stejně

počítal jsem si to v hlavě a prostě jsem to věděl…ale tahle je dlouhej
parník a tahle je kratší (dal obě mozaiky na sebe a porovnával jejich
šířku)

D1

parník

stejně

protože mi to vyšlo všechno (dílky)

D2

6x4

parník

nedokázala vysvětlit; říká, že počet dílků je na obou mozaikách stejný

D3

parník

parník

protože je taková šikmá (podložka), když ji na to dám, tak je větší

D4

Stejně3

stejně

protože tady to bylo a teď je to tady

D5

parník

parník

odpověď byla nejistá, nedokázala vysvětlit

D6

parník

stejně

odpovídala s jistotou, ale nedokázala vysvětlit

1

všechna pole na obou podložkách si před odpovědí spočítal
nejprve označil podložku Parník „protože je moc dlouhá“, pak se opravil na stejně „protože tady není“
(ukazoval na výřezy v podložce Parník)
3
nejprve označila podložku 6 x 4, vzápětí názor změnila „nebo stejně, asi stejně, teda stejně“
2
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Tabulka 14: Záznam z aktivity 12
Aktivita

Začátek

Strategie

Počet
chyb

CH1

LHR

B

0

ne

Čas
(min:s)
3:54

CH2

LHR

J

0

ano

9:57

61

3

0

CH3

LSR

B

0

ne

12:43

35

15

14

CH4

LHR

S1

0

ano

8:35

59

5

0

CH5

LHR

B1

0

ne

7:49

59

5

0

CH6

LSR

Ř1

0

ano

12:05

58

4

2

D1

LHR

B

0

ne

7:04

57

7

0

D2

LHR

J

2

ano

9:15

56

2

6

D3

LHR

Ř

2

ano

13:16

60

0

4

D4

LHR

J

N

ano

14:53

272

192

02

D5

LHR

J

3

ano

12:43

44

14

6

D6

LHR

J

0

ano

19:35

21

43

0

1

strategii nedodržují úplně po celou dobu skládání
pouze 46 umístěných dílků
N – mozaiku nedokončila
2
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P
56

Ruka
L
2

O
6

Příloha 3 – Řešení dětí
Aktivita 2:
Řešení CH1

Řešení CH2

Řešení CH3

Řešení D2

D1: výsledné řešení

D1: prvotní řešení
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Řešení D3: nezaplněná celá plocha

Řešení D3: zaplnění celé plochy

Řešení CH4

Řešení CH5

Řešení CH6

Řešení D4

Řešení D6
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Aktivita 4
4a – průběh skládání CH5

4b – průběh skládání CH5

Aktivita 6
Skupina A chlapci

Skupina A dívky

Skupina B chlapci

Skupina B dívky
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Aktivita 7b
CH6 chybné řešení
X
X

X

X

X
X

Aktivita 12
D2 chybné řešení (předlohu měla otočenou o 90° doprava, chyby tedy byly v pravém spodním rohu)

X

X

X
X
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D3 chybné řešení

D4 chybné řešení

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

D5 chybné řešení
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Materiály k aktivitám
Předlohy

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

Obr Matěj – motivace k aktivitě 6
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