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Úvod 

Mateřská škola je místo se zvláštním statutem. Je to prostor, kde dochází k prvnímu 

výraznému odloučení dětí od rodičů, kde se střetávají se svými vrstevníky, kde dochází 

k prvním sociálním kontaktům a konfliktům. Je to prostor, který vzbuzuje v dětech emoce, 

emoce různé. Strach je jedna z nich. 

Osobou, která výrazně ovlivňuje dítě předškolního věku, je pedagog v mateřské škole. Zvolila 

jsem si způsob sledovat dětský strach očima těchto učitelů, protože mohou sledovat dítě 

v průběhu období života, kdy se výrazně rozvíjí po duševní stránce a osamostatňuje se. Kdy 

se dostává do nových životních situací a snaží se s nimi vypořádat. Také ve svém neustálém 

pozorování může snadno zaznamenat rozdíly jak u příčin strachu, tak jeho projevů. Pedagog 

také musí ovládat postupy, které uplatňuje, když se dítě něčeho vyleká, když propadne 

strachu. Budu se s pedagogy snažit tyto strategie definovat. 

Dramatická výchova není jako předmět i metoda výuky v našem školství nikterak obvyklá. 

Myslím si. že je to chyba. Použití dramatické výchovy ve vzdělání může předávání informací 

obohatit o vlastní prožitek a takto prožitá bude lépe uchována v paměti. Metody dramatické 

výchovy mají také nesporný vliv na sociální vazby v kolektivu. Uplatňuje se spolupráce, hráči 

se lépe poznávají, každý má možnost se vyjádřit svým osobitým způsobem. Předškolní 

vzdělání nemusí, oproti základním školám, přesunout jisté kvantum informací z knih do hlav 

žákům, naopak se zde klade důraz na samostatný rozvoj dítěte a jeho vlastní tempo učení se 

novým věcem. Proto má mateřská škola k využití dramatické výchovy jako stylu práce větší 

prostor, může dětem nabídnout vhodně metodicky zpracované chvíle, které je ještě v životě 

potkají, formou pohádek a příběhů je může vzdělávat a vychovávat. 

Zvolila jsem si proto metody dramatické výchovy, abych se pokusila vytvořit strategii, jak 

svůj strach poznat a překonat. 
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1. Úvod do tématu 

Strach je jednou ze základních emocí. V práci se zmíním o formách strachu, reakcích na tuto 

emoci a příčinách (Nakonečný, 2000). Pokusím se definovat rozdíl mezi strachem a úzkostí. 

Také se budu věnovat strachu u dětí (Vymetal, 2004) a postupech při jeho zpracování 

(Rogge, 1999). 

2. Strach 

Strach můžeme definovat jako prožitek vázaný na určitou situaci, která v člověku vyvolá 

obavu z bolesti či ztráty života. (Vymetal, 2004) Je to emoce vrozená spojená s dalším 

chováním, útěkem nebo, není - li k útěku možnost, útokem. Extrémní strach může i zabít, 

někdy se místo pokusu o útěk dostaví útlum chování, strnutí .(Nakonečný, 2000) Strach je 

také velmi nakažlivý, snadno se šíří tento pocit mezi lidmi, kteří začnou prchat bez skutečné 

příčiny ohrožení. 

2.1 Formy strachu 

Podle síly prožitku můžeme za mírnější formu strachu považovat obavu. (Nakonečný. 2000) 

Obavu může vyvolávat i nepatrný podnět, kupříkladu kroky na schodech, které múzou 

v člověku vyvolat pocit, že se k němu blíží nějaký nepřítel. Silnějším projevem je hrůza nebo 

také zděšení, které může až ochromovat. K tomuto vystupňování dochází, když člověk ví, že 

nemá možnost kontrolovat situaci, která strach vyvolala. V tu chvíli může propadnout 

zoufalství. (Nakonečný, 2000) Existuje ovšem strach, který má člověk pod kontrolou 

vědomím, že se ho to netýká, a to příjemný strach, který vyvolává sledování horrorů nebo 

poslouchání strašidelných příběhů. 

Zvláštní odrůdou strachu je tréma. (Nakonečný, 2000) Většinou je spojena se situací veřejně 

se prezentovat, vystoupit. Tréma často lidi ovládne při přijímacím pohovoru, veřejném 

proslovu, tréma je denním zážitkem herců. 1 při hře v projektu dramatické výchovy se hráč 

může potýkat s trémou, pokud je vystaven situaci, kdy se musí před ostatními prezentovat. 

Čím víc se kolektiv zná, tím menší trému tato situace vyvolá. Pedagog by vždycky měl 
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akceptovat přání hráče, který si přeje zůstat skryt před diváky, dokud si sám nedodá odvahy a 

nevystoupí před ostatní z vlastní vůle. 

Další zvláštní formou strachu je fobie, která může mít iracionální příčinu, ale její projev je až 

neurotický. (Nakonečný, 2000) Fobii může mít člověk ze zvířat či hmyzu, z uzavřených 

prostor nebo naopak z otevřených, apod. 

2.2 Reakce na zážitek strachu 

Jak jsem zmiňovala výše, se strachem je spojen útěk či útok, obrana bojem. 

Strach má typické fyziologické a psychologické příznaky. Za ty fyziologické můžeme 

považovat tylo: sucho v krku, naskakování husí kůže, vystoupení studeného potu, zrychlený 

tlukot srdce, zatajení dechu, svírání břicha, změny v útrobách, bledost a další. Za 

psychologické příznaky jmenujme zastřený hlas či úplná bezhlasnost, stažené hrdlo a pocity 

svíravosti, ohrožení, bezmocnosti. Pokud má člověk ještě sílu mluvit, může prosit či volat o 

pomoc, nebo jen bez artikulace křičet. (Nakonečný, 2000) Pokud pocit nebezpečí nezmizí, 

člověk mobilizuje všechny své síly k útěku či poslednímu útoku. Ovšem obrana bojem je 

opravdu až na posledním místě. Lidé, stejně jako zvířata, se snaží hrozbě uniknout, nikoli s ní 

měřit síly. Impozantní souboje kladných hrdinů se zlými mocnostmi, jak je známe z filmů a 

knih, jsou možné pouze za předpokladu, kdy hrdina nepodlehne zvířecím instinktům prchat, 

případně hrát mrtvolku, ale nechá v sobě zvítězit etické city, které ho vedou k hrdinským 

činům na ochranu slabých a bezmocných, jak mu velí povinnost. Lid prostý vše pozoruje 

zpovzdálí, odkud může volně prchat, jak mu velí strach a zanechává kladného hrdinu v louži 

vlastní krve, kde teprve nyní odhaluje výhodu útěku před bojem. 

2. 3 Příčiny strachu 

Příčiny strachu můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Do vnějších příčin můžeme zahrnout 

ohrožení, kterým nás obklopuje okolní svět a do vnitřních naše vlastní představy, fantazii, 

popudy. „Často bývají vnější a v nitřní faktory vyvolávající strach navzájem propojeny, 

protože lidská představivost, zkušenosti a schopnost předvídat způsobují, že oba světy -
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subjektivní i objektivní - často splývají."(Vymetal, 2004, str. 13) Proto může i jenom 

možnost, že k nějaké události dojde, způsobit úlekovou reakci alespoň v minimální kvalitě. 

Příčiny strachu mohou také vyplývat ze situace, která sama o sobě žádný prvek ohrožení 

neobsahuje, ale lidská schopnost svou představivostí vybudovat nadstavbu této situaci, dokáže 

i z maličkosti vystavět hrůzyplnou chvíli, kterou doprovází patřičná strachová reakce. 

Například malé zpoždění přítele může u jeho partnerky, která na něj čeká před kinem vyvolat 

celou sérii katastrofických obrazů. Od celkem logického vysvětlení, že mu ujela tramvaj se 

vydá na své myšlenkové pouti po trudných místech představ, kde si spletl partner 

kino(obava), potom čas(strach) a potom osobu(zděšení), se kterou má do kina jíl. Mlčící 

mobilní telefon a ubíhající čas dodá celé atmosféře patřičnou šťávu a když se posléze 

zpozdilec vynoří z metra, ani omluva ho nezachrání a dívka, která naň čekala, opouští oblast 

strachu a vydává se vstříc hněvu. 

2.4 Úzkost 

Úzkost je pocit těžko zachytitelný. Je to specificky lidský pocit, vyjadřující obavu 

z budoucnosti, nejistoty existence, číhající, ale zatím nepoznané ohrožení. Úzkost nemá 

jasnou příčinu, sama o sobě znejišťuje. (Rogge, 1999) Blíže si neuvědomujeme příčinu 

úzkosti, objekt či situaci, proto také bývá doprovázena bezradností. Úzkost může přecházet ve 

strach a naopak, nelze je od sebe přesně oddělit, protože se vzájemně podmiňují a splývají. 

(Vymětal, 2004) Úzkost z tušené události může přejít ve strach, když ta událost skutečně 

nastane, také strach může pominout, ale úzkost ze zažitého zážitku může překonat, protože se 

obáváme opakování. 

Situace, které vyvolávají úzkost, mají vztah ke ztrátě hodnot, které považuje subjekt člověk 

pro sebe za podstatné. Ztráta života a obava, co bude po životě, vyvolává v člověku také 

úzkost, ale jakousi praúzkost, i když zde je předmět zcela jasný a je jím smrt. Tato úzkost 

může život jedince velmi poznamenat. Člověk se snaží představu svého nebytí na tomto světě 

zpracovávat celý život, někteří lidé se s touto neexistencí nedokáží psychicky vyrovnat, proto 

mohou trpět úzkostí. Ale úzkost může vyvolávat i samotná existence. Člověk může prožívat 

nedostatečnost své existence, svou lidskou osamělost, odcizenost. Jedinec může zažít pocit 

nicoty, prázdnoty, která ho odklopuje v odlidštěném světě a cítit se sám nicotný, neukotvený, 
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bez smyslu a významu. (Nakonečný, 2000) Jediným významným bodem života je smrt, která 

vzbuzuje hrůzu, je to začarovaný kruh, který může být prolomen jenom lidskou blízkostí a 

vřelostí. Pocitem úzkosti se zabývala řada spisovatelů i filozofii zejména dvacátého století, 

například J. P. Sartre, J. Camus či M. Heidegger. 

Uzkostnost můžeme považovat za rys osobnosti, který určuje sklon jedince k úzkosti. Tento 

faktor naplňují sklony k emoční labililě, pocitům viny, ale také zvýšená úroveň vnitřního 

napětí, slabá vůle, váhavost, zvýšená vnímavost vůči nebezpečí. (Nakonečný, 2000) 

Fyziologické projevy, které doprovázejí úzkost jsou zvýšené tělesné napětí, zrychlený tep, 

bolest na hrudi, zažívací potíže a podobně. Protože tyto pocity kvalitu života výrazně zhoršují, 

člověk se snaží s úzkostí vyrovnat. Dává úzkosti konkrétní příčinu, spojuje ji se strachem a 

tento už konkrétní strach dokáže lépe zpracovat. Nebo může úzkost zmenšit snahou tento 

pocit bagatelizovat. Obranou proti úzkosti jsou i různé rituály, které při přesném provedení 

mají moc úzkost potlačit. (Nakonečný, 2000) 

3. Strach u dětí 

3. 1 Dětské emoce a jejich vývoj 

Dětské emoce mají jiný charakter než emoce dospělých. Jsou jen krátkodobé a rychle odezní. 

Snadno se mění a dokonce i ve svůj protiklad. Jsou velmi expresivní, nepotlačitelné a 

spontánní. Dítě se naučí výraz svých emocí ovládat v rámci společenských požadavků. Dětské 

city jsou silné a přitom velmi povrchní. (Nakonečný, 2000) 

Emoce dítěte se objevují v souvislosti s jeho pocitem jistoty či nejistoty, kterou mu poskytuje 

blízkost a náklonnost matky. Diferenciace obsahových složek vede k rozrůznění těchto 

základních pocitů. Na cítění spojené se vznikem a uspokojováním potřeb navazuje vývoj 

cítění, pro které jsou zdrojem sociální vazby, jakož i kulturní, materiální a duchovní hodnoty. 

Expresivnost projevů se potlačuje, spontaneita mizí .(Nakonečný, 2000) 
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3. 2 Vývoj strachu v časném dětství 

Nejranější formou strachu je strach ze ztráty fyzického kontaktu. Dítě potřebuje tělesný 

kontakt s matkou, který ho uklidňuje. V polovině prvního roku, kdy se dítě posazuje a začíná 

lézt, vyvíjí novou aktivitu a získává tím nové zkušenosti. V této době se také objevuje strach 

z cizích lidí a dítě se snaží křikem a pláčem přivolat rodiče, kteří ho budou ochraňovat. 

V období raného dětství nesmí rodič svou funkci záštity a ochrany podcenit, protože je to 

období, kdy se rodící emoce ukotvují a diferencují se. (Vymětal, 2004) 

Do tří let se dítě utkává s reálnými strachy jako jsou hlasité zvuky, strach z neznámých osob, 

strach ze zvířat a podobně. Potřebují neustálou blízkost matky, která je pro ně bezpečným 

zázemím. Také do této chvíle roste strach z odloučení. Kolem třetího roku se formuje strach 

ze zániku, z konce své existence, mezi čtvrtým a pátým rokem se přidává strach ze smrti. 

(Rogge, 1999) 

City předškolního dítěte se diferencují. Charakteristická je veselost a smysl pro humor. Strach 

z neznámého prostředí a věcí i lidí ustupuje, ale objevuje se strach z nadpřirozených bytostí a 

situací, které mnohdy dítě svou fantazií vytvořilo. (Vágnerová, Valentová, 1991) 

Dítě pomocí tvůrčí síly fantazie zaplňuje mezery, které se vyskytují v jeho zkušenostech a 

znalostech. Je jasné, že takto rozbujelá fantazie spolu s vnějšími vlivy a podněty může u 

dítěte vyvolat strach pro dospělého až iracionální, pro dítě vždy hrozivě konkrétní. 1 v tomto 

strachu se dají hledat příčiny z tohoto světa a tato imaginace pomáhá dětem, jak se vyrovnat 

se skutečnými strachy a problémy. Magický svět může dodat dítěti magickou moc a kouzelné 

společníky, kteří mu v jeho boji se strachem pomohou. (Rogge, 1999) 

Tyto strachy můžeme považovat za vývojově podmíněné. Zeslábnou a postupně vymizí. Ale 

vedle těchto strachů existují ještě strachy podmíněné výchovou, které nazýváme sociální 

strachy, protože často vyplývají ze sociálních vztahů mezi rodiči a dětmi a pedagogickými 

pracovníky. Můžou mít tyto příčiny: 

• nedostatečné citové přijímání dítěte, citově prázdné prostředí 

• liberální výchova, kterou dítě může vnímat jako lhostejnost 

• neustálé hrozby trestem, odejmutí lásky a náklonnosti 
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• velká očekávání, které dítě nemůže splnit a cítí se tak neschopné 

• ochraňující výchovný styl. který brání dítěti v samostatnosti, udržuje ho v závislosti na 

rodičích 

Tyto příčiny sociálních strachů se mohou objevit jak v rodině, ale také v mateřské škole, kde 

není osobnost pedagoga dostatečně silná a jeho výchovné metody nejsou pro dítě vhodné. 

(Rogge, 1999) 

3. 3 Zpracování strachu 

Strach může být zpracován konstruktivními strategiemi různého charakteru, které dodají 

dítěti, ale i dospělému jedinci pocit síly. „Samostatné zpracování a překonání strachu je 

důležité pro formování identity vlastního já a vytváření pocitu sebedůvěry." (Rogge. 1999, str. 

Děti mají své cesty k překonání strachu, ale mohou být na této cestě podpořeny rodiči či 

pedagogy. Nejdůležitějším faktorem je dodání jistoty a důvěry, že to dítě samo dokáže. Stačí 

jen fyzická blízkost, u starších dětí může jít o povzbuzení slovní. Za projev strachu je také 

považováno ulpívavé chování, z něhož se může vybudovat rituál. Pedagog či rodič může 

odpoutat pozornost dítěte od hrozby nějakou jinou aktivitou, nabídnutí činnosti, která strach 

rozptýlí. Musí jít však o podnět dostatečně silný, aby nedošlo pouze k odsunutí strachu do 

pozadí a jeho přetrvání. Jiná aktivita opět může rozvinout samostatnou strategii proti strachu, 

stát se lékem na strach. Například si dítě zvolí nějakou písničku, která ho bude doprovázet, 

když se bojí jít sám na záchod, nebo si namaluje či z plastelíny vytvoří ochránce, kteří budou 

u jeho postele, když bude spát. 

Dítě má velkou fantazii, při střetávání se svým strachem, může být nejen tvůrcem tohoto 

strachu, ale i obranou proti němu. Dítě si svou tvůrčí silou dokáže se svým strachem poradit, 

nabývá postupně zkušeností a posléze se situacím, které mu dříve naháněly strach dokáže 

vyhnout nebo už má svůj strach zvládnutý, aby v nich beze strachu obstálo. 



PRAKTICKA CAST 
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po které kráčejí. Při závěrečné reflexi s dětmi po programu budu sledovat, zda jeho provedení 

v dětech iniciovalo schopnost svůj strach ovládnout a zpracovat. 

Cíle můžeme definovat v těchto hodech: 

1. Najít z pohledu pedagogů spouštěče strachu u dětí v mateřské škole a definovat 

projevy této emoce. Definovat strategie, jakými pedagogové pracují pro překonání 

strachu u dětí. 

2. Aplikovaný program, který bude pracovat metodami dramatické výchovy a bude téma 

strachu zpracovávat, vyhodnotit z hlediska dětí, jestli u nich došlo k rozvoji strategie 

pro překonání strachu. 

4. 2 Výzkumné otázky 

Pro dosažení cílů práce by měly být zodpovězeny tylo výzkumné otázky: 

v > 

A. Jaké projevy strachu a jeho příčiny u dětí v MS pedagogové zaznamenali? 

lí. Jakou strategii volí pro zvládnutí této emoce? 

Tyto otázky v jiné formulaci budou obsaženy v rozhovorech, které budou s pedagogy vedeny. 

C. Vedl aplikovaný program děti k prožitku strachu a inicioval tento prožitek 

budování vlastní strategie pro překonání strachu? 

Tuto otázku se pokusím zodpovědět po reflexi s dětmi, kde se budou moci vyjádřit 

k programu a k zážitku, který v nich zanechal. 
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5. Metodika práce 

Výzkum bude probíhat na jedné mateřské škole, jak rozhovory s pedagogy, tak aplikace 

dramatického programu. Jako první provedu rozhovory s učiteli. Je možné, že se v mateřské 

škole vyskytne nějaká specifická příčina strachu či jeho projev a dramatický program by mohl 

být vystavěn přímo na konkrétním problému. Také je loto pořadí vhodnější pro seznámení 

schodem celé školky, kolektivem učitelů a jejich přístupy k dětem. Rozhovory zaznamenám 

na diktafon, zpracuji do strukturované formy a každý samostatně vyhodnotím. 

Dramatický program bude náplní zaměstnání , součástí běžného denního programu ve školce 

v rozsahu pěti dnů. Každý den provedu reflexi vlastní práce a hodnocení svého postupu. 

Poslední, pátý den, bude po skončení programu následovat společná reflexe s dětmi, ve formě 

rozhovoru v kruhu. 

Získané výsledky zpracuji v závěrečné diskusi. 

5. 1 Realizace výzkumu 

Pro realizaci výzkumu jsem zvolila mateřskou školu v Arabské ulici v Praze 6, která je 

specializovaná na výuku s pomocí metod dramatické výchovy. Tato skutečnost by mohla 

napomoci při naplňování dramatického programu, protože děti budou zvyklé na tento způsob 

práce a účinek programu by tímto mohl dosáhnout výraznější kvality a lépe by se tak 

hodnotil. 

Rozhovory s pedagogy probíhaly v květnu 2007 přímo v MS dle jejich časových možností. 

Z toho vyplývá, že se uskutečnily ve chvílích menší zaneprázdněnosti respondentů. Hlavně 

před příchodem většího počtu dětí, to znamená v časných ranních hodinách, nebo naopak, po 

odchodu dětí na odpočinek či domů. 

Specifická vedená činnost dětí cílouč zaměřená na jejich tělesný i duševní rozvoj či směřování ke školní 
docházce s použitím různých metod a postupů. 



Prostory, kde probíhaly rozhovory, byly různé. Většinou se jednalo o místnůstky, kde 

jednotlivá oddělení hromadí své pomůcky nebo se individuálně pracuje s dětmi, či o kabinety 

pedagogů. 

Všechny rozhovory jsem zaznamenala na diktafon, i když jsem se kupodivu setkala 

s negativní reakcí. Učitelé se obávali zveřejnění svého přístupu a názoru, ačkoliv jsem je 

ujišťovala, že se jejich identita bude skrývat pouze pod iniciálami. Objevil se dokonce i stud 

veřejně se prezentovat a některé hlasy díky této skutečnosti rozechvívala tréma. 

Druhá část - program dramatické výchovy následoval až v červnu roku 2007 na jednom 

z oddělení této mateřské školy. Bylo to období, kdy ve školce rostlo očekávání prázdnin, 

každé oddělení mělo naplánované různé akce a běžný chod školky byl narušen. 1 děti v této 

době cítily příchod dnů volna a jejich soustředění na jakoukoliv činnost kolísalo. Avšak 

přesun provedení dramatického programu na září nepřicházel v úvahu, protože do školky, 

která má heterogenní oddělení, přicházejí nové děti a je to období adaptace těchto dětí se 

speciálním režimem. 

Prostory tohoto oddělení odpovídají běžným představám o rozvržení prostoru v mateřských 

školách. Důležité jsou dvě místnosti, které k sobě přiléhají a odděluje je posuvný závěs, herna 

a jídelna. V těchto dvou místnostech projekt probíhal. 

5. 2 Použité metody 

5. 2. 1 Metody práce s pedagogy 

Rozhovor s pedagogy bude mít polostrukturovanou formu. Učitele nejprve před rozhovorem 

stručně seznámím s hlavními otázkami, ale očekávám, že rozhovor bude probíhat volně, 

pořadí odpovědí na jednotlivé otázky nebude dáno. Odchýlení od dané struktury nebude vadit, 

důležitá je závěrečná kontrola, zda opravdu bylo odpovězeno na všechny otázky. Pro cíle 

práce jsou samozřejmě nejdůležitější odpovědi na otázky výzkumné, které budou mít ve 

struktuře rozhovoru tuto formu: 

v 

1. Jaké situace v prostředí MS nejčastěji vyvolávají u dětí strach? 

2. Jak se tento strach projevuje? 
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3. Jak tyto situace z pozice pedagoga respondent řeší? 

Odpovědi na tyto tři stěžejní otázky po zhodnocení všech dotazníků povedou k zodpovězení 

výzkumných otázek. Mají jasnou návaznost a mohou pedagogy inspirovat k uvedení 

konkrétního příkladu, kterým by tyto otázky zodpověděli. Očekávám větší počet odpovědí 

k první otázce než k dalším dvěma. Situací, které vyvolávají u dítěte strach je nepřeberné 

množství, ale projevů u dětí předškolního věku je méně. Stejně jako možností pro pedagogy, 

jak tyto situace řešit. Neuvádím otázku, zda se učitelé snaží situacím, které u dítěte vyvolají 

strach, předcházet, protože to považuji za samozřejmé. 

Otázku, která by mohla rozvinout odpovědi k třem prvním dotazům, jsem se pokusila 

definovat takto: 

4. Jaké děti jsou více náchylnější k projevům strachu? Z pohledu jejich věku, 

pohlaví, temperamentu, rodinného zázemí apod. 

Předpokládám, že učitelé si díky zamyšlení nad tímto pohledem na dětský strach, uvědomí, 

jestli a jak se příčiny a projevy strachu dají diferencovat. Jejich odpovědi mohou rozšířit 

spektrum příčin a projevů vyplývajících z předchozích odpovědí. 

Zajímavé poznatky může také přinést část rozhovoru, která se bude zabývat spoluprácí a 

komunikací pedagogů s rodiči při řešení této problematiky. Podnětem k této komunikaci může 

být nutnost znalosti rodinných vztahů, které ovlivňují dítě i v prostředí MS, společný postup 

při hledání řešení přetrvávajícího problému, ale i běžné styky s rodiči při předávání dítěte 

v MŠ. 

5. Jakou formu spolupráce a komunikace s rodiči v této problematice uplatňujete? 

Předpokládám, že pedagogové volí osobní přístup a případný individuální rozhovor s rodiči. 

Při přetrvávajících problémech navrhnou spolupráci s odborným pracovníkem. 

Jak jsem zmiňovala výše, respondenti budou označeni pouze iniciálami, dále u nich 

zaznamenám věk, dobu praxe, dosažené vzdělání, pohlaví a případně počet vlastních dětí. 

Tyto informace mohou dokreslit případný rozdíl v pohledu na dětský strach z pohledu žen a 
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mužů (bude - li respondentem nějaký muž). Dotaz na počet vlastních dětí může pedagogy 

navést i ke konkrétním případům z vlastního života a opět tímto doplnit stěžejní otázky. Další 

kategorie (věk, doba praxe, vzdělání) nebudou v rozhovorech jakkoliv rozpoznatelné, za 

předpokladu vysoké profesionality těchto respondentů - pedagogů a jejich teoretické i 

praktické schopnosti s danou problematikou pracovat. 

5. 2. 2 Metody práce s dětmi 

Projekt dramatické výchovy lze vybudovat na dílčích cílech, které budou podléhat celku 

zaměření práce a které můžeme definovat takto: 

• Prožít „nanečisto" strach z nečekaných událostí a překonat jej 

• Upevnit v dětech sebedůvěru a odvahu 

• Zprostředkovat dětem nové zkušenosti a vést je k aktivnímu hledání řešení 

problému 

Důležitá je vlastní aktivita dětí, ponor do problému a jeho zpracování dětmi. Jejich zájem se 

budu snažit podnítit vhodnou dětskou knihou, na jejímž příběhu vystavím jednotlivé lekce. 

V těchto lekcích budou užity tyto metody dramatické výchovy: 

Boční vedení f y 

Tento pojem vychází z označení, že pedagog stojí stranou dění, na boku, odtud vede akci dětí 

svými slovy. Přináší do hry nové informace, může dokreslit prostředí, kde se akce odehrává, 

změny okolností hry, apod. Hráči jsou však stále v dění, jenom přijímají nové podněty do své 

aktivity. Boční vedení navazuje na metodu narativní pantomimy (Machková, 2004). 

/ ' u 

Narativní pantomima 

Hráči předvádějí děj souběžně s jeho vyprávěním. Jde o zhmotnění mluveného slova v rámci 

možností hráčů. Celá skupina pracuje zároveň. Při počátcích práce je boční vedení při 

narativní pantomimě nezastupitelné, protože podněcuje aktivitu a tvůrčí činnost hráčů, kteří se 

teprve seznamují s látkou hry. Hra pracuje s materiálem, který jim není blízký a který je nutno 

nejdříve detailně definovat slovy učitele a akcí hráčů (Machková, 2004). 
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Improvizace malých skupin 

Skupina je rozdělena na menší ěásti o počtu dvou až pěti hráčů a každá skupina vypracuje jiné 

zadání situace, kterou pak předvede ostatním. Nebo může být zadání pro všechny skupiny 

společné a hráči si vyberou možnost, jak dané téma zpracovat. Zahrané situace vytvářejí obraz 

probíraného tématu viděného z různých stran. Tato metoda je pro děti předškolního věku 

obtížná, ale zkusím ji v projektu uplatnit. Vycházím ze skutečnosti, že děti ve vybrané 

mateřské škole jsou zvyklé pracovat metodami dramatické výchovy. Zadání pro jednotlivé 

skupiny budou různá a při jejich řešení budu dětem samozřejmě nápomocna, pokud si tuto 

pomoc vyžádají. 

Učitel v roli 

Učitel přijímá účast ve hře svým vstoupením do role, do postavy hry. Z této pozice může hru 

posunovat, přinášet nové podněty, návrhy a situace, ale na rozdíl od bočního vedení je v dění, 

vevnitř hry. Učitel může během lekce zahrát více rolí, ale je důležité, aby byly odlišené, 

kupříkladu nějakou výraznou rekvizitou, postojem nebo mluvou (Machková, 2004) 

Zástupná rekvizita 

Předmět, který ve hře nahrazuje konkrétní předměty na základě vnější podobnosti nebo stejné 

vlastnosti či způsobu užití. Existence zástupné rekvizity rozvíjí u dětí fantazii, tvůrčí myšlení 

a smysl pro metaforu. Zástupnou rekvizitu je možné použít i pro věci metafyzické či 

abstraktní povahy ve formě symbolu, stejně tak, jak to činíme v běžném životě. 

Diskuse 

Hráči se vyjadřují ke konkrétnímu problému, který byl nastolen hrou, sami za sebe nebo 

v rolích. Diskusi vede učitel, který svými připomínkami a dotazy může rozhovor dále 

posunovat a směrovat. 

Reflexe 

Zpětné zhodnocení ukončené hry, pojmenování a utřídění vlastních zážitků a zkušeností. 

Většinou se jedná o reflexi verbální, ale děti mohou své pocity zpracovat kupříkladu i 

výtvarně, pohybově apod. (Ulrychová, Gregorová, Svejdová, 2000). V projektu použiji slovní 

rellexi. Pro zodpovězení výzkumných otázek se budu dělí tázat na tyto dvě nejdůležitější 

otázky: 
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y Bál/a jsi se v nějakou chvíli? A kdy? 

y Máš pocit, že jsi teď (po skončení projektu) odvážnější, statečnější? 

Reflexe bude posouzením účinnosti celého projektu na dítě. Také mojí zpětnou vazbou na 

propracovanost projektu a stavbu jednotlivých lekcí. 

5. 2. 3 Struktura lekcí 

Téma strachu je zpracováno v dětské knize O malém tygrovi autorky L. Palečkové. Tuto 

knihu jsem použila jako inspiraci pro výstavbu celého programu. V knize jde o putování 

malého tygra za odvahou, aby nakonec svou statečnost prokázal po návratu domů, kdy se 

vydá v noci sám pro doktora, aby vyléčil tygrovu maminku. Předlohy jsem se nedržela přesně, 

změnila jsem osoby i úkoly, které tygr cestou plní. Na závěr nejde pro doktora, ale pro léčivou 

bylinku. 

Lekce mají tuto strukturu: 

• Den první - Tygří vesnice 

Téma strachu a odvahy - kontaktní kruh 

Seznámení s tygry - rozhovor nad obrázky 

Život v tygří vesnici - narativní pantomima s bočním vedením 

Kresba tygra 

První den je důležité ujasnit pro děti abstraktní pojmy strach a odvaha při rozhovoru v kruhu. 

Pro uvedení do tématu použiji obrázky z knih a následnou pantomimu, aby si děti vyzkoušely 

roli tygra v tygří vesnici. Tygra, kterého představovaly, nakreslí. 

• Den druhý - Z tygra kočkou 

Můj tygr prezentace tygra při rozhovoru v kruhu 

Vyprávění o malém tygrovi, jak přišel o své pruhy 

Setkání s principálem cirkusu(učitel v roli) a výcvik v manéži(překážková dráha) 

Principálova odměna (kousky skládanky - puzzle s obrázkem tygra - symbolizují nabytou 

tygří odvahu (zástupná rekvizita) 
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Druhý den se děti seznámí s malým tygrem, hrdinou příběhu, kterého budou na jeho putování 

doprovázet. Po splnění prvního úkolu - prověření vlastní odvahy a překonání strachu -

dostanou kousky puzzle, které budou den po dni skládat. Složené puzzle symbolizuje dovršení 

celého úkolu: Malý tygr se stal statečným. 

* Den třetí - Kouzelná bylinka 

Rozhovor v kruhu - připomenutí minulého dne 

Setkání s léčitelkou(učitel v roli) a zadání úkolu 

Lupiči - diskuse, jak získat bylinku zpět 

Odměna za splnění úkolu 

Další den děti pomohou léčitelce, které lupiči ukradli cennou léčivou bylinu. Budou řešit 

problém, jak rostlinu dostat zpět. Lupiči jsou ozbrojeni, děti musí vymyslet nějakou lest. 

*t* Den čtvrtý - Odvážné činy 

Odvaha - rozhovor v kruhu 

Rozcestí - rozdělení kolektivu na skupiny(3-5 dětí) a zadání dílčích úkolu 

Shledání - děti prezentují své statečné činy ostatním(improvizace malých skupin) 

Odměna 

Tento den kolektiv rozdělím na menší skupiny a ty budou plnit dílčí zadání. Půjde vlastně o 

zobrazení událostí, které každá skupina prožila. 

• Den pátý - Maminka stůně 

Děti, bály jste se někdy o maminku? - kontaktní kruh 

Tygr se vrací domů - vyprávění a diskuse, jak maminku vyléčit 

Hledání léčivé bylinky - hra v prostoru - spolupráce ve dvojici 

Odměna - poslední kousky skládanky 

Vrácení pruhů - oslavný rituál v tygří vesnici 

Závěrečná reflexe 

Tygr po návratu domů musí najít lék pro svou matku. Je to poslední úkol a děti dostaví 

puzzle. Po oslavném rituálu bude v kruhu probíhat závěrečná reflexe. 
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5. 3 Popis vzorku 

Rozhovorů se účastnilo osm respondentů. Proto nebudu výsledky zpracovávat v procentuální 

formě, ale klinickým popisem a definováním kategorií, které z rozhovoru vyplynuly. 

Respondenti: 

Věk Délka 

praxe 

Vzdělání Pracovní 

pozice 

Vlastní 

děti 

Pohlaví 

N . L . 27 8 Voš, Sppg Spec.oddělení 0 ? 
A . K . 25 3 VS, Sppg asistentka 0 9 -r 

J . N . 32 1 vs , Sppg asistentka 2 ? 
V . C . 55 25 DAMU,Dv ředitelka 2 9 

v 

K.R. 27 3 VS, Sppg Spec.odd., 

logopedka 

0 ? 

L . S . 53 13 Spgš Spec.odd. 3 ? 
V . K . 25 8 DAMU.Dv Pedagog 0 ? 
D.D. 36 1 1 s s Pedagog 2 6 

Respondentkami byly i dvě asistentky, které však fungují i jako běžní pedagogové na 

odděleních, ke kterým jsou přiděleni děti, kterým pomáhají v integraci. Ředitelka mateřské 

školy také pracuje v jednom oddělení. 

Průměrný věk respondentů je pětatřicet let. V mateřské škole pracuje velký počet mladých 

lidí, je to dané i tím, že mateřská škola je fakultní školkou a absolventi vysokých škol sem 

mají dveře otevřené. Také zaměření školky a styl práce s dětmi může být pro mladé učitele 

lákavý. Nejstarším respondentem je vedoucí pracovnice školy. Je také osobou, která má 

nejdelší dobu praxe. Průměrná délka je devět let. 

Zajímavou kategorií je kvalita dosaženého vzdělání. Jsou tu dvě absolventky Divadelní 

akademie múzických umění, a to oboru dramatická výchova. Zaměření této mateřské školy 

umožňuje uplatnění těchto lidí. U respondentů převažuje vysokoškolské vzdělání v oboru 

speciální pedagogika, není tu nikdo s oborem přímo zaměřeným na učitelství pro MS. Dva 



respondenti mají prozatím ukončené pouze středoškolské vzdělání, avšak uvažují či už přímo 

studují vysokou školu. 

Polovina respondentů už založila vlastní rodinu. A pouze jeden z respondentů je mužského 

pohlaví. 

Projekt dramatické výchovy byl proveden v oddělení s 25 dětmi. Avšak nikdy na lekci nebyl 

plný počet. Ten kolísal od 1 5 - 2 3 dětí. Samozřejmě se stalo, že dítě se poprvé dostavilo až 

třetí den, ale před každou novou lekcí se v kruhu zopakovalo, co proběhlo minulé dny, co děti 

už zažily. 

Věk dětí byl v rozsahu 4 - 7 let. Ve skupině převažovali chlapci. 

6. Nálezy výzkumu a jejich interpretace 

6. 1 Rozhovory 
Odpovědi pedagogů na tři hlavní otázky lze rozdělit do kategorií. 

1. Situace v MŠ, které u dětí vyvoláva jí strach 

a) Separace od rodičů, respektive od matky 

Období prvního pobytu v mateřské škole je pro dítě spojeno se strachem z odloučení (Rogge, 

1999). Pedagogové uváděli, že se dítě bojí, že ho rodiče nadobro opustili, že si ho zapomenou 

vyzvednout, že bude muset ve školce zůstat. První týdny a někdy i měsíce jsou chvíle ranního 

loučení velmi drastické a srdcervoucí, ale postupem času se situace uklidní, dítě si zvykne. 

Někdy se strach z odloučení znovu ozve, kupříkladu když jsou rodinné vztahy narušené, 

dlouhodobě či malou ranní hádkou. Obava, že rodiče na dítě zapomněli, se začne u dítěte 

projevovat odpoledne, kdy se blíží doba jeho odchodu a stále nikdo nepřichází. Samozřejmě, 

některé děti s tímto procesem adaptace nemají problém a do školky přicházejí v klidu a 

s jistotou, že si je odpoledne někdo vyzvedne. 

b) Strach z nového prostředí a z nových osob, které dítě poznává v MS (kolektiv 

ostatních dětí, pedagogové, provozní personál) 

c) Strach z nových sociálních situací 
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Tyto dvě kategorie spolu souvisí. V rozhovorech učitelé zdůrazňovali, že dítě si v mateřské 

škole musí osvojit řád, jakým tato instituce funguje, rámcový režim každého dne a pravidla 

chování, které větší kolektiv dětí vyžaduje. Musí se přizpůsobit většímu celku a to nemusí 

vždy projít bez problémů. Také se v životě dítěte objeví nové autorita - pedagog, který je 

zpočátku úplně cizím člověkem, ale má vše na povel a dítě ho musí poslouchat. Tato situace 

může v dětech také vyvolat strach. 

Vznik a rozpad sociálních vazeb mezi dětmi v mateřské škole je velmi rychlý. Dítě může být 

ve své snaze po sblížení odmítnuto, a to v n ě m může vyvolat strach z dalšího sbližování, 

může se začít stranit kolektivu. Z většího počtu dětí vyplývá další kategorie, která u dětí 

vzbuzuje strach: 

d) Ztráta intimity (odpolední spánek, společné stolování, převlékání) 

Dítě je z domova zvyklé na aktivity, které probíhají v rodinném kruhu, ve společenství 

známých lidí. V MŠ jsou tyto aktivity součástí běžného denního režimu, kterého se účastní 

větší množství osob. Zpočátku tato skutečnost může v dítěti vzbuzovat strach, odmítne jídlo, 

spánek, ale zvyk a také, když dítě vidí, že ostatní děti tyto věci další děli řeší beze strachu, 

vybuduje si i v této oblasti jistotu. 

Strach z odpoledního spánku souvisí se strachem ze spaní vůbec. Je to také jedna z forem 

odloučení od rodičů. A znovu se zde ozývá strach, že se dítě ocitne někde samo, že na něj 

ostatní zapomenou. 

e) Větší nároky na samostatnost (samoobslužnost při jídle, převlékání,...) 

Strach může v dítěti probudit i nutnost sám o sebe se postarat. Dítě se odmítne oblékat při 

odchodu ven. odmítne jíst. bojí se, že by při tomto úkonu selhal. S tím souvisí i další 

kategorie: 

1) Strach z vlastního selhání 

V rozhovorech učitelé uváděli strach ze selhání nejen v samoobslužné oblasti, ale kupříkladu i 

v intelektuální, fyzické a psychické. Strach, že by dítě neobstálo v nějakém úkolu může vést 

až k neschopnosti se ho zúčastnit. 

g) Porušení pravidelného režimu, denního řádu 

Pedagogové uváděli, že poté, co si dítě v mateřské škole zvykne na jistou souslednost aktivit, 

může jakékoliv její porušení v dítěti vyvolat obavu až strach. I když jde třeba o nečekanou 

25 



událost příjemného charakteru (rodič přijde pro dítě mnohem dřív), může v dítěti vyvolat 

pocit ohrožení, protože si ještě v ten den neprožilo ve školce to, co obvykle. 

h) Přírodní jevy 

1 při pobytu dítěte ve školce se za jejími okny mohou objevit blesky, budovou otřese 

ohlušující zahřmění, dveřmi práskne vítr a dítě se začne bát. 

2. Projevy strachu 

a) Pasivita 

Jak učitelé v rozhovorech uváděli, pasivita je obvyklou reakcí. Dítě se uzavře do sebe, 

odmítne komunikovat, zúčastnit se činností. Ztratí zájem o okolí. Často tato fáze nastává, 

když dítě ráno přijde do školky a jeho matka či otec odejdou. Nebo je dítě postaveno před 

nový úkol a domnívá se, že na toto jeho síly nestačí. Dítě může svůj strach samo překonat a 

postupně se zapojit do denního programu nebo ho musí pedagog povzbudit, zaujmout, 

motivovat. 

b) Pláč 

Je spojen se smutkem, ale u dítěte může být i reakcí na strach, proti kterému dítě nemá 

obranu. Uvolňuje však vnitřní napětí a také vyvolává soucitnou odezvu v okolí (Nakonečný, 

2000). Dítě, které se strachy rozpláče potřebuje rychlé utěšení, protože se se svým strachem 

neumí vyrovnat samo. 

c) Agrese vůči sobě, ale i okolí 

Dítě může svůj strach tímto způsobem vybít, může příčinu svého strachu promítnout do 

nějakého předmětu, osoby či situace a agresivním jednáním tento strach zničit. Ovšem pokud 

se strach neztratí nebo je neustále vyvoláván (špatná rodinná situace), agresivita dítěte může 

růst. Také se může stát terčem své vlastní agresivity (drápat se, kousat se). 

d) Ukrytí se 

Přirozenou reakcí na strach je útěk. Dítě se skryje někde v ústraní (v šatně, v místnosti 

s pomůckami), pokud dojde k nějaké situaci, která u něj vyvolá strach. Pedagogové uváděli, 

že se dítě po chvíli samo vrátí, když už se cítí v bezpečí nebo v úkrytu setrvá delší dobu, 

dokud není přesvědčeno pedagogem, že žádné nebezpečí nehrozí. 
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e) Nesoustředěnost 

Dítě, které cítí strach, může pokračovat v činnosti, která byla zadána nebo kterou dobrovolně 

vykonávalo, ale není už cele do ní ponořeno. Potom zájem o činnost dítě opustí a začne řešit 

strach jiným způsobem. Dlouhodobější přítomnost strachu může narušit soustředění dítěte 

úplně a je potřeba tento problém řešit komplexněji, za spolupráce rodičů, pedagogů, případně 

psychologa. 

ť) Ztráta sebejistoty či naopak přílišná suverénnost 

Učitelé v rozhovorech uvedli, že dítě, které cítí strach, se ho snaží překonat hranou 

sebejistotou, „machrováním", aby neztratilo svou pozici v kolektivu a také, aby se samo 

povzbudilo. Delší vliv této emoce může vést k úplné ztrátě sebejistoty dítěte a její 

znovuvybudování bude velmi pracné. 

g) Ulpívavé chování, tvorba rituálů 

Chování, které dítě při ohrožení opakuje a konejší se jím. Může jít o činnost či o opakování 

slov, které pak působí jako zaklínadlo. 

Učitelé uvedli, že dítě si na obranu proti strachu vytvoří jistý vzorec chování, který nemusí 

mít jasný smysl pro pozorovatele, ale je jasný pro dítě a je jeho ochranou. Tento rituál se 

může opakovat, i když už žádná hrozba neexistuje, může mít preventivní formu. S tvorbou 

rituálů, které odhánějí strach souvisí další otázka, kterou jsem pedagogům položila: 

3. Postupy pedagogů 

a) Pomoc při vytváření rituálů a obranných mechanismů 

Z výše uvedené kategorie vyplývá, že dítě si samo začne vytvářet rituál, který ho strachu 

zbaví. Pedagogové uvedli, že se této tvorbě snaží pomoci. Hledají pro dítě adekvátní cestu, 

jak strach zahnat, inspirují ho, jaké způsoby využít(namalovat se s rodiči) či jaké 

předměty(oblíbenou hračku). 
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b) Fyzický kontakt - objetí, pohlazení, utěšení 

Je řešením zejména pro mladší děti, které potřebují pocit fyzické blízkosti pro zahnání 

strachu. Ovšem jsou situace, kdy fyzickým kontaktem nepohrdne i starší dítě, které je 

vyděšené a neumí svůj strach překonat jinak. 

c) Povzbuzení do činnosti, která v dítěti vyvolává strach 

Učitelé uváděli, že jsou děti často konfrontovány s činnostmi, které v nich vzbuzují strach. Do 

činnosti nejsou samozřejmě nuceny, ale učitelé se snaží probudit u dítěte zájem a nechají mu 

čas, aby si samo rozhodlo, kdy si činnost vyzkouší a zažije. Při uplatňování metod dramatické 

výchovy na této mateřské škole, se dítě setká s mnoha okamžiky, které pro ně nejsou příjemné 

a kterých se bojí. Může proto i ze hry vystoupit a stát se jenom divákem. Děti tohle pravidlo 

používají, když cítí, že je hra nad jejich síly. 

d) Rozprava o problému 

Pedagogové tuto strategii uplatňují v individuální či skupinové formě. Pokud se objeví téma 

strachu v literatuře či v nějaké hře, stává se námětem pro rozhovor v kruhu. Pokud dítě 

z nějaké hry vystoupí z důvodu strachu, učitel se ho posléze ptá, co se mu nelíbilo, proč to 

udělal. Nejdůležitější je ovšem, aby dítě nezískalo pocit, že je káráno, protože strach 

k dětskému věku zkrátka patří. 

e) Odvedení pozornosti od příčiny strachu jinou aktivitou 

Pedagog se snaží dítě zaujmout jinou činností. Může s dítětem začít mluvit nebo ho vybídnout 

k aktivitě, která ho těší a baví. 

4. Náchylnost dětí ke strachu dle jejich věku, pohlaví, temperamentu, rodinného 

zázemí apod. 

Z rozhovorů vyplynulo, že výrazný rozdíl vidí pedagogové v příčinách strachu vzhledem 

k pohlaví dětí. Chlapci jsou více zranitelnější, citlivější, hůře snášejí odloučení od matky. 

Nastane - li taková situace, propadnou strachu spíše než dívky, které jsou naopak více závislé 

na sociální skupině, ve které ve školce jsou. Obávají se tedy odmítnutí tohoto vztahu a 

případně budování nového. Starší chlapci se začínají obávat svého neúspěchu či selhání 

v nějakém úkolu. 
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Dalším podstatným prvkem pro budování odolnosti vůči strachu je rodinné zázemí. Pokud 

dítě pochází z rodiny, kde jsou tyto vazby oslabeny, dá se očekávat, že dítě bude více nejisté a 

snadněji podlehne strachu. Z rozhovorů vyplývá, že stejný efekt může mít perlekcionalistická 

výchova, která může vést až ke strachu k čemukoliv se vyjadřovat, dítě se raději neprojevuje, 

aby neudělalo chybu. 

Další výraznější závěry tato otázka bohužel nepřinesla. Učitelé zmiňovali, že každé dítě 

zažívá strach a je obtížné hledat kategorie, podle kterých by se děti v tomto ohledu daly třídit. 

5. Forma spolupráce a komunikace pedagogů s rodiči 

Pedagogové často uváděli přednost mateřské školy oproti kupříkladu základní, a to možnost 

každodenního kontaktu s rodiči. Kdykoliv se vyskytne nějaký problém nebo patrná změna 

v chování dítěte, můžou ihned tuto skutečnost s rodiči konzultovat a hledat příčiny. Ovšem 

základním předpokladem pro tento ideální přístup je důvěra rodičů v tuto instituci a k lidem, 

kteří tam pracují. Někdy trvá dlouho než rodič tuto důvěru najde. Nemusí vůbec tuto 

otevřenost přijmout. 

Učitelé také uváděli, že rodič může kdykoliv do školky přijít, aby dítě povzbudil, sledoval, jak 

se chová apod. Tato varianta často nastává v adaptačním období. 

Učitelé odpovídaly na otázky podobně. Nezaznamenala jsem žádný rozdíl ve vnímání strachu 

z pohledu mužského či ženského. Ani jiný způsob řešení. Je to dáno i tím, že pedagogové na 

odděleních pracují ve dvojicích a zaujímají k problému stejný přístup, na který jsou děti 

zvyklé. Otázkou je, jaký přístup by uplatňoval tým pedagogů jenom mužského pohlaví. Bylo 

by zajímavé porovnat děti, které by byly svěřeny v mateřské škole jenom mužům a pak jenom 

ženám, jak je na našich mateřských školách obvyklé. 

Vlastní děti předškolního věku mají dva respondenti. Na jejich příkladu však pouze jedna 

respondentka našla další příčiny strachu. 

6. 2 Projekt - O malém tygrovi 

Nejdůležitějším aspektem projektuje proces vyvolání a překonání strachu. Je jasné, že i když 

se podaří vytvořit nadmíru sugestivní týdenní program(při nepřekročení etických norem..) 

který v dítěti vyvolá strach, i tak bude stále vědět, že je to jen hra. V projektu je strach brán 
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jako něco, co sc nesluší, co není správné, i když k dětství strach patří. Ale tato negativita by 

měla posílit podnět pro budování vlastní strategie pro zvládání strachu. 

6. 2. 1 Hodnocení jednotlivých lekcí 

První den 

Konkretizace abstraktních pojmů zpověďmi dětí, které se v kontaktním kruhu svěřovaly, čeho 

se bojí. Objevily se příčiny, které označily i pedagogové za spouštěče strachu v MŠ, ale děti 

samozřejmě přidaly i věci, kterými většinou nejsou v MŠ ohrožované, jako například: 

zvířata(psi, vlci), hmyz(můry, pavouci), tmu v ložnici apod. Dále jsme společně hledaly 

definici pro odvahu, ale s tímto pojmem se bude v programu pracovat i později, proto jsem ho 

příliš nerozváděla. Narativní pantomima se zdařila, děti se pohybovaly po herně, hledaly 

kořist, lovily, odpočívaly. Následná kresba převedla představu dětí na papír. 

Druhý den 

V kruhu proběhla prezentace kreseb a každé dítě mohlo svému tygrovi přiřknout nějaký 

odvážný čin. Objevovaly se odpovědi, že tygr zachránil mládě z hořícího doupěte, pomohl 

někomu ze stromu, zahnal zloděje apod. Nejčastěji děti uváděly, že jejich tygr pomohl 

někomu malému, slabému z nebezpečí ohrožující život. Následovalo vyprávění o malém 

tygrovi a jeho pozbytí pruhů pro nedostatek odvahy. Zde výborně posloužila rekvizita - tygr 

z tvrdého papíru a na něm upevněné černé pruhy, které mu byly z rozsudku, že se neprojevuje 

jako statečný, sejmuty. Tygr odchází hledat odvahu. Dětí jsem se zeptala, jestli mu chtějí 

pomoci. Ukázalo se, že motivace byla dostatečná, neboť se ozvalo mnohohlasé ANO. První 

osobou, kterou potkají je principál cirkusu. Potřebuje do své manéže akrobaty. Výcvik je 

jednou z forem, jak vyzkoušet odvahu dětí. Překážková dráha nebyla náročná, ale vyskytly se 

individuální problémy. Velkým motivačním impulsem pro váhající „akrobaty" bylo, že 

ostatní ve zkoušce obstáli, že překonali všechny nástrahy, včetně svého strachu. Nakonec 

všichni dorazili šťastně do cíle a principál je odměnil kousky skládanky. Skládání jsem svěřila 

pouze dětem předškolního věku, které se společně doskládaly pouze k neurčitému okraji 

jakéhosi obrázku. Mladší děti zatím byly odeslány do šaten, kde se převlékaly na pobyt 

venku. 
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Třetí den 

Následující den jsem představovala léčitelku, která děti žádá o pomoc při opětovnému získání 

léčivé byliny, kterou jí ukradli lupiči. Lupiči jsou ozbrojeni a proto nesmí děti použít násilí, 

ale nějakou lest. Rozvinula se diskuze, kterou jsem vedla v roli léčitelky, jak se s lupiči 

vypořádat. Vyhrál nápad jedné dívenky, a to zazpívat ukolébavku, aby hlídka usnula a děti 

bylinu ukradnou. Tento plán se také zdařil. Znovu jsem zdůraznila, že bylinka je opravdu 

všemocná a léčí všechny neduhy, protože se v projektu ještě objeví. Potom jsem jim předala 

za jejich odvážný čin další dílky skládačky. Opět jsem nechala skládat předškoláky a mladší 

se už oblékat na pobyt venku. Uvědomuji si, že toto řešení není příliš šťastné. Mladší děti 

přišli o důkaz, že se malý tygr na svém putování učí bojovat se svým strachem a stává se 

odvážnějším. Ovšem puzzle (fotografie malého tygra) bylo poněkud obtížnější, také kolektiv 

dětí byl početnější, nemohly všichni nahlížet na vznikající obrázek. Složená část však 

zůstávala na výstavce ve třídě a děti ši jí mohly kdykoliv vzít, prohlédnout, případně rozložit a 

znovu složit. Velmi se povedla situace s hlídačem, která nastal po zrození plánu 

s ukolébavkou. Hlídač (použila jsem šátku přes obličej) usnul, ale děti způsobily velký hluk, 

jak se hnaly k bylince, a hlídače probudily. Ihned se však utíkaly schovat a po chvíli 

napjatého ticha se opět ozvala ukolébavka. 1 llídač znovu usnul a děti si daly pozor, aby chybu 

nezopakovaly. 
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Čtvrtý den 

Rozhovor v kruhu se věnoval odvaze. Ptala jsem se dětí, jaký skutek jim připadá odvážný a 

jestli znají někoho odvážného. Ncjčastější odpovědí byla možnost, že kdokoliv pomůže dítěti 

v nebezpečí, je odvážný. Děti si dobře uvědomují svou bezmocnost v některých situacích a 

jsem schopny bezmezného obdivu k l idem, které je ochraňují. V jejich očích jsou to 

samozřejmě rodiče, ale i prarodiče. Také policisté a hasiči si dle dětí zaslouží označení 

„odvážní". Po rozhovoru jsem děti rozdělila na skupiny tak, aby v každé bylo alespoň jedno 

dítě starší pěti let. Počet dětí umožnil vznik dvou skupin po čtyřech a dvou po třech. Zadání si 

děti mohly vybrat. Dvě skupiny zvolily záchranu uvězněného v hořícím domě, jedna (dívčí) 

skupina si vybrala záchranu tonoucího v řece a jedna osvobozovala zvíře z pasti. Děti měly 

deset minut na přípravu, vše si vyzkoušely, mohly zadání ještě změnit, ale nestalo se tak. \poté 

se skupiny sešly k divadlu. Scénky jsem rozdělila zvonečkem a děti každou odměnily 

potleskem a výborně se při tom bavily. Ale pochybuji, že došlo k nějakému prožitku. Šlo totiž 

o zprostředkovaný zážitek, který se neděje právě teď, ale už se stal a všichni víme, že vše 

dobře dopadlo. Chyběl prvek napětí. Možná by byla lepším řešením simultánní improvizace, 



kdy všechny skupinky prožijí všechny situace. Poté by následoval rozhovor, o tom, jak kdo 

kterou situaci řešil. Za divadlo, které děti předvedly, dostaly další kus skládanky. 

Pátý den 

Otázka při rozhovoru v kruhu byla jednoznačná: děti, bály jste se někdy o maminku? děti 

odpovídaly kladně, většinou šlo o situace, kdy matka někam odešla a dítě zůstalo samo nebo 

v péči jiných osob. Děti si poslechnou vyprávění, že malý tygr se vrací z putování zpět a 

zjistí, že maminka je nemocná. Musí vyřešit, jak jí mají pomoci. Děti si ihned vzpomněly na 

bylinku a i přesto, že už je venku tma a chystá se bouře, rozhodly se bylinu jít hledat. Samotná 

hra spočívala ve spolupráce dvojice. Jeden z dvojice měl zavázané oči a jeho průvodce ho 

vodil zšeřelou místností, kde byly rozestavěné překážky a hledal ukrytou rostlinu. Ovšem 

nesměl se jí dotknout, ale sebrat jí musel oslepený hráč. 1 po několikerém zopakování této 

podmínky se na bylinku radostně vrhal průvodce a oslepený hráč ji dostal do ruky až po něm. 

Po vystřídání všech dvojic a uzdravení maminky byly dětem předány poslední díly skládačky, 

skládaly všechny děli a na obrázku se objevil malý tygr, i s pruhy. Potom se všichni sešli 

v tygří vesnici, kde byly malému tygrovi slavnostně předány pruhy, které si svými činy a 

hlavně tím posledním vysloužil. Děti byly ozdobeny za svou pomoc také pruhy - barvami na 

tělo a za doprovodu hudby se rozpoutal oslavný tanec. 

6. 3 Závěrečná reflexe, hodnocení dosažených cílu projektu 

Reflexe s dětmi probíhala po skončení projektu. Z rozhovoru v kruhu, kde se každé dítě 

mohlo k projektu vyjádřit, vyplynulo, že se jim příběh o putování za odvahou velmi líbil. 

Největší prožitek strachu přinesla situace, kterou každé dítě zažilo, strach o matku. Po 

uvedení do tohoto tématu rozhovorem a pak následnou situací bylo jasně vidět, jak jsou 

všechny děti zamlklé a zaražené, pak v pralese pospíchaly, aby bylinku, co nejdříve získaly. 

Druhou úspěšnou situací byla chvíle s hlídačem. Děti připomněly svůj neúspěšný pokus, 

jeden chlapec si vyčítal, že je to vše kvůli němu, protože hrozně dupal. Ujistila jsem ho, že i 

ostatní děti dělaly hluk. Tyto dvě situace také děti nejčastěji zmiňovaly při otázce, kdy se 

nejvíce bály. Naopak bez odezvy zůstaly improvizace skupin. Příště bych zvolila variantu 

simultánní improvizace, jak jsem již zmiňovala výše. Ani překážková dráha nebyla dětmi 

zmiňována. V mateřské škole jsou překážkové a různé opičí dráhy na denním pořádku a děti 

s jejím překonáním neměly výraznější problémy. 



Otázka, jestli se děti po skončení projektu cítí odvážnější, se setkala se souhlasem. Je možné, 

že tuto reakci ovlivnilo to, že reflexe probíhala vzápětí po konci oslavného tance a šťastném 

vyústění příběhu. Děti, spíše než úvahu nad svým případným emocionálním posunem, 

identifikovali svůj momentální stav s pozitivním výsledkem práce. 

Za přínos projektu považuji ujasnění pojmů strach a odvaha, ke kterému pomohlo i převedení 

odvahy na skládanku. Děti názorně viděly, že odvaha se dá postupně získat a že i bojácný 

člověk může vyrůst v člověka odvážného. Děti se v rozhovorech začaly k tématu lépe 

vyjadřovat, pracovaly s těmito pojmy. 

IC budování strategie pro překonání strachu měly vést cíle projektu. Tyto cíle dosáhly svého 

naplnění. Děti bezesporu zažily strach a překonaly jej. Při plnění úkolů v nich rostla 

sebedůvěra a odvaha. Řešení problémů, které v situacích vyvstaly, přinášely děti do diskusí 

samy. 

l'o celou dobu projektu byly děti velmi aktivní a nadšené. Do činnosti jsem je nenutila, ale 

všechny se účastnily. Pro vybudování účinné strategie pro překonání strachu je vlastní aktivita 

a chuť tento svůj pocit zpracovat velmi důležitá a v tom také projekt splnil svou úlohu. Pokud 

by se ho děti účastnily nedobrovolně či bez zájmu, těžko bychom mohly uvažovat nad tím, 

zda inicioval v dětech budovaní obranných strategií. Takto ovšem s přihlédnutím 

k naplněným cílům můžu konstatovat, že byl úspěšný. 

7. Odpovědi na stanovené výzkumné otázky 

Po ukončení celého výzkumu se pokusím zodpovědět výzkumné otázky. 

A. Jaké projevy strachu a jeho příčiny u dětí v MŠ pedagogové zaznamenali? 

V mateřské škole zažívá dítě strachy, které jsou spojeny s neznalostí prostředí, kam dítě 

přichází, s novostí situací, které se kolem něj odehrávají a s nedůvěrou k novým lidem, kteří 

ho obklopují. Jsou na ně kladeny větší nároky v samoobslužné oblasti, ale i v sociální, 

dovedností, intelektuální a podobně. Také ztrácí část své intimity, protože v MŠ se vše 

odehrává pod dohledem pedagogů, ale i očima kolektivu. Ncjvětší pocit ohrožení zažívá dítě 
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v období adaptace na prostředí, pak si dítě zvykne na režim a chod školky. Další pocit 

ohrožení tak může způsobit jakékoliv vybočení z tohoto zaběhnutého řádu. I v mateřské škole 

se dítě může bát venkovních projevů počasí. 

K projevům strachu, které pedagogové zaznamenali patří pasivita, dítě se uzavře, ztratí zájem 

o okolní dění a odmítne komunikovat. Dalším projevem je pláč, který patří k projevům 

mladších dětí. Dítě se také může začít chovat agresivně k sobě i okolí nebo ztratí sebejistotu a 

soustředění. Objevuje se i snaha ukrýt se. Dítě si také při pocitu strachu začne vytvářet jisté 

obranné rituály, které vykonává, když se cítí ohrožené. 

B. Jakou strategii volí pro zvládnutí této emoce? 

Strategie pedagogů zaujímají široké spektrum řešení, od fyzického kontaktu až po rozpravu o 

problému. Dítě, které se obává nějaké činnosti, je pedagogem povzbuzeno, ale není nuceno se 

činnosti zúčastnit. Od příčiny strachu se pedagog snaží odvést pozornost dítěte jinou 

aktivitou. Důležitým přístupem je pomoc při vytváření dětských ochranných rituálů, kdy se 

dítě snaží vybudovat svou vlastní strategii proti strachu a pedagog mu může vhodnými 

podněty a vedením tuto cestu zpřístupnit a ulehčit. 

C. Vedl aplikovaný program děti k prožitku strachu a inicioval tento prožitek 

budování vlastní strategie pro překonání strachu? 

Z retlexe vyplývá, že děti při hře prožily strach. Jejich aktivita a zájem o téma hry jsou 

nejdůležitější stavební kameny pro vybudování vlastní strategie pro překonání strachu. Tímto 

můžeme tuto výzkumnou otázku zodpovědět kladně, neboť prožitek strachu a jeho následné 

zpracování v dětech inicioval schopnost vybudovat si vlastní strategii proti strachu. 

8. Diskuse výsledků 

Projekt jsem zpracovala metodami dramatické výchovy, protože možnost prožít si vlastní 

strach ve hře mi připadal jako nejlepší způsob, jak se s ním seznámit a vypořádat. Projekt 

jsem také realizovala v mateřské škole, která těmito metodami pracuje, proto děti byly zvyklé 

na styl práce a rychle reagovaly. Je možné, že kdybych projekt realizovala v jiné mateřské 
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škole, nedosáhla bych takových výsledků. Děti, které s dramatickou výchovou nemají 

zkušenosti, by hůře vstupovaly do nastolených situací a možná by u nich ani k prožitku 

strachu nedošlo. Projekt by musel obsahovat i jistou formu přípravy na užité metody. Proto by 

měl pedagog v mateřské škole rozvážit, jakým způsobem dětem pomůže při budování 

obranných strategií, jaký zvolí postup a styl práce. Samozřejmě může nechat děti, aby se 

s touto emocí vypořádaly samy nebo aby tuto cestu s nimi hledaly rodiče, Ovšem, myslím si, 
že je povinností pedagoga vydat se s dětmi na území strachu, prozkoumat ho a analyzovat. 

Dítě by mělo vědět, že není na strach samo, a jestli se mu v této oblasti nedostává pozornosti 

v rodině, alespoň mateřská škola by mu měla pomoci. Pedagog může vést děti k vypořádání 

se strachem i kresbou, pohybem či hudbou, dítě si pak samo zvolí, jaký způsob mu nejvíce 

vyhovuje. 

Příčiny strachu v mateřské škole jsou většinou dány odloučením od rodičů a známého 

prostředí a pobytem v prostředí novém, cizím, s větším kolektivem. 1 když už je dítě na nové 

prostředí zvyklé, stále mu přináší nové, hlavně sociální situace. Tyto situace, myslím, naplňují 

dítě v MŠ nejvčtším strachem. Odloučení se každé ráno opakuje a postupně vymizí nebo jsou 

jeho projevy minimalizovány. Ale kolektiv dětí a jeho dispozice se mění a tato stálá 

neznalost, do které je dítě uvedeno a s níž je konfrontováno, v něm může vyvolávat větší 

obavy. 

Děti v mateřské škole ihned zaznamenají, že se jeden člen jejich kolektivu potýká se strachem 

z jakékoliv příčiny. Tuto situaci mohou ignorovat, mohou dítě i pozorovat, ale je možné, že se 

budou snažit vyděšené dítě uklidnit a zastoupit místo učitele či rodiče v pozici kamaráda. Dítě 

předškolního věku napodobuje vzorec chování, které vidí. Při utěšování zvolí zřejmě metodu, 

kterou zná z rodiny jako je objetí, pohlazení a slovní utěšení. U starších dětí se tato reakce 

může objevit v souvislosti s rozvíjejícím se soucitem, dokáží už politovat druhé. Také 

empatické děti, které si prožitek strachu a jeho působení dokážou snadno připomenout, 

mohou nastoupit roli utěšovatele. Obvykle se v kolektivu vyskytnou i děti, pro které je 

vyděšený kluk nebo dívka cílem jejich posměchu a žertů. Pedagog by měl každou situaci 

sledovat, zamezit nevhodným reakcím a naopak podpořit reakci soucitnou, utěšující. 

V každé činnosti pedagoga s dětmi by mělo být počítáno s alternativou, že se některé dítě 

začne činnosti obávat a svými obavami nakazí i ostatní. Pedagog v tu chvíli zvolí strategii, 

která nenarušuje jeho práci s ostatními dětmi, ale neztratí ze zřetele vyděšené dítě. Může ho 



opět zapojit do činnosti po rozpravě v kolektivu, která zmírní napětí a zmenší tlak na děti. 

Může vyděšence vyzvat k činnosti stranou, která bude mít stejné téma, ale jiné řešení a která 

mu umožní účastnit se, ale jiným způsobem. Nebo se dítě nemusí účastnit vůbec a stát se 

jenom pozorovatelem. 

Z rozhovorů vyplývá, že pedagogové také pozorují jistou změnu v psychické vybavenosti 

dětí. Dnešní doba přináší mnohem více různorodých podnětů, které dítě obklopují, ale které 

ještě neumí zpracovávat. Dítě se tak stává více nejisté a častěji podléhá strachu či úzkostným 

stavům, ale když se tyto stavy naučí překonávat, bývá sebejistější. Nové jsou také spouštěče 

strachu, objevuje se strach z techniky, počítačů, telefonů, to vše ve spojení s fascinací těmito 

předměty, kterou děti pociťují. Mění se také oblíbení dětští hrdinové a bájné postavy. 

Klasická pohádka je na ústupu společně s knihou, ve které je vytištěna a oblíbenost vedou 

multimediální hrdinové, kteří se skrývají v mobilech, na plátnech kin i v krabicích fast - food 

občerstvení (Shrek, Spidcr - man). 

Pohled na strach dětí vnímaný pedagogy by si jistě zasloužil rozsáhlejší práci či studii. Tato 

práce může sloužit jako v tomto směru jako podklad. Rozhovor by byl proveden u širšího 

vzorku respondentů s možností porovnat různá zaměření MŠ (například: ZMŠ, Montessori 

MS, církevní MS, apod.). Následný dotazník pro rodiče dětí a rozhovory s dětmi o strachu by 

tuto problematiku prozkoumaly ze všech úhlů tohoto pomyslného rovnostranného 

trojúhelníku rodič - dítě - pedagog, kde v centru veškerého zájmu je harmonický duševní i 

tělesný rozvoj dítěte. 

Porovnávat účinnost svých metod na budování strategií by mohly také jednotlivé specializace. 

Mimo dramatické výchovy také výtvarná, která by se mohla zaměřit na znázornění strachu, 

hudební výchova, která by mohla uplatnit uklidňující efekt svého předmětu a také motivovat 

děti k vlastní skladbě, co by je ochraňovala od nebezpečí, pohybová výchova, která by 

pohybem umožňovala totéž. Nejúčinnější bude zřejmě kooperace všech těchto specializací a 

využití jejich potenciálu k budování nejlepší strategie. 
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9. Závěr 

V práci jsem se zaměřila na strach u dětí z pohledu pedagogů v MŠ. Z výsledků vyplynulo, že 

je tato emoce v mateřských školách běžnou odezvou s variabilními projevy na každodenní 

situace. Pedagogové jsou schopni tyto situace řešit, používají různé postupy a strategie. Snaží 

se, jak příčiny, tak projevy strachu minimalizovat, aby MS nebyla traumatizujícím místem, 

ale naopak oázou klidu. 

Cíl prvý se podařilo naplnit, protože příčiny i projevy strachu podařilo definovat, stejně tak 

jako strategie pedagogů, které využívají ke zvládnutí strachu. 

Druhý cíl, který se věnoval projektu dramatické výchovy a jeho účinku na dítě a na jeho 

budování vlastní obranné strategie, se také podařilo naplnit.Samozřejmě s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že pro rozvoj strategie tímto způsobem byly položeny základy a projekt tak 

stavbu vlastní strategie inicioval. Strach nelze překonat ze dne na den a každé dítě má své 

vlastní tempo a jistou odolnost vůči strachu. Pedagog by měl znát míru strachu, jakou je dítě 

schopno snést a vystavovat ho této emoci jen v míře, kterou je dítě schopno unést, aby se po 

„bohulibém pedagogickém působení z dítěte nestal roztřesený uzlíček nervů." 

Důležité je brát dětský strach vážně, ale neřešit problémy za dítě, naopak ho vést k hledání 

vlastní cesty. 

Dramatická výchova slouží jako prostředek vlastního sebepoznání, nabízí možnost zažít 

modelové situace formou hry, je možností, jak poutavě seznámit děti s novými informacemi a 

učí je tyto informace používat. Dramatická výchova dokáže skutečnost přetavit v dětský svět, 

ve kterém se dítě cítí jistější, má pro něj jasná pravidla, jasné hodnoty a účel. V tomto světě 

dítě může prožít strach a zpracovat tento zážitek tak, aby si vytvořilo odolnost vůči této chvíli. 

Myslím, že dramatická výchova může sloužit jako úspěšná metoda pro zpracování strachu a 

úzkosti. A mělo by se v institucích předškolního vzdělávání těmito metodami více pracovat. 
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Souhrn 

Tato práce se zabývá příčinami a projevy strachu u dětí v prostředí mateřské školy, jak je 

vnímají pedagogové. Také mapuje strategie, které pedagogové využívají pro zvládání těchto 

projevů. Na podporu bodování těchto strategií je v práci uveden projekt využívající metod 

dramatické výchovy a je zkoumáno, zda účinek tohoto projektu u dětí inicioval rozvoj vlastní 

strategie proti strachu. 

Summary 

This publication focuses on causations and child fear manifests in the kindergartens on the 

part of their teachers. It maps several pedagogical strategies for mastering of distersses. 

Supporting these strategies is presentated a project how to use drama and effect of this 

project for children and their own strategy against fear. 
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N.L.? 

Věk: 27 

Praxe: 8 let 

Vzdělání: VoS , obor: Speciální pedagogika 

Vlastní děti: 0 

Poznámka: učitelka ve speciálním oddělení, kde je pouze 7 dětí; poruchy: od logopedických 

poruch po epilepsii a autismus 

Jaké situace nejčastěji vyvolávají u dětí strach: Strach z nového prostředí, z ostatních dětí i 

z dospělých, tedy i učitelů, tma, že si pro ně nikdo do školky nepřijde, že zůstanou někde 

samy 

Jaké jsou vnější projevy: roztěkanost, agresivita vůči sobě, ale i okolí, uzavřenost, odchod 

do šatny, vymlouvání 

Jak řeší tyto situace: individuální přístup - odvedení z kolektivu do klidného prostředí, 

rozmluva na jiné téma 

Spolupráce a komunikace s rodiči: problémy se řeší se speciální pedagožkou a s rodiči, 

vyhovuje se požadavkům rodičů 

Vlastní práce se strachem: v době adaptačního režimu se vrací téma strachu z opuštění 

matky (rodičů), vše se řeší pozvolněji než na běžném oddělení - dbá se na seznámení s dětmi, 

aby si děti zvykly na nové dospělé. Také se v kroužku pracovalo s knihou, kde se objevil 

strach - otázka potom byla, kdo má z čeho strach 

Shrnutí: N.L. se spíše než o strachu baví o nejistotě, že to slovo se lépe hodí. Nezaznamenala 

u dětí na speciálním oddělení větší sklon ke strachu, bojácnost, ale děti jsou jiné (ne 

v negativním slova smyslu), více nejisté, proto se vrací ke ztrátě jistoty a za hlavní vnější 

projev považuje roztěkanost, nesoustředěnost. V praxi se nesetkala s většími obtížemi v této 

oblasti, situace se snaží řešit i ve spolupráci s rodiči. Také uvádí, že dnes jsou děti více 

zmatenější, nejisté, protože doba je velmi rychlá, přináší mnoho podnětů a mnoho změn a dítě 

se nestačí adaptovat. 
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A.K.? 

Věk: 25 

Praxe: 3 roky 

Vzdělání: VS, obor: Speciální pedagogika 

Vlastní děti: 0 

Poznámka: asistentka na speciálním oddělení, pečuje o epileptického chlapce, původně měla 

ve školce učit 

Jaké situace vyvolávají u dětí strach: strach z neznámých situací, vybočení ze zaběhnutého 

řádu, převlékání, jak na zahradu, tak na spaní, zůstávat ve školce po obědě 

Vnější projevy: pláč, uzavřenost, neschopnost se o sebe postarat 

Jak situace řeší: individuální přístup k dětem se speciálními potřebami, odvedení pozornosti, 

fyzický kontakt, rozprava o problému 

Jaké děti: děti, na které rodiče nemají čas, které zůstávají dlouho ve školce 

Komunikace s rodiči: věnuje se hlavně rodičům svěřeného chlapce, o ostatních nemá tolik 

přehled 

Shrnutí: A.K. na speciálním oddělení vidí výhodu v individuálním přístupu k dětem. Ovšem 

prostředí je v tomto směru náročné pro děti, víc hluku, více nepředvídatelných situací, které 

můžou u dětí vyvolat strach, nečekané spouštěče strachu ( plyšák, elektrické piáno). Děti. 

které zůstávají dlouho ve školce, rodiče na ně nemají tolik času, ty jí připadají bojácnější, 

nervóznější. 
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J . 

Věk:32 

Praxe: 1 rok 

Vzdělání: UK, obor: Speciální pedagogika 

Vlastni děti: 2 

Poznámka: asistentka chlapce s disharmonickým vývojem s prvky autismu, učitelka 

Jaké situace u dětí vyvolávají strach: U menších dětí je to strach ze samoty, z toho, že se 

ocitly samy bez rodiče, jestli půjdou po spaní nebo po obědě, jestli, když už je sem rodiče 

dali, tak jestli si je také vyzvednou. Starší děti, předškolní, jsou více orientovány na úspěch, 

jak v kolektivu, tak v přípravě na školu, znalostní neúspěch je děsí. Aktuální situace v rodině, 

v jaké náladě přichází dítě do MS, také může být spolučinitelem na vzniku strachu, obavy 

z něčeho, co dosud nebylo vnímáno jako příčina strachu. Také se objevuje strach z techniky: 

že je sežere počítač.. 

Jaké děti: U chlapců předškolního věku vidí tu obavu z neúspěchu, u dívek: strach z rozpadu 

jejich sociální skupiny, na kterou jsou vázané, kdy si musí hledat jinou sociální skupinu, 

pozici, jinou roli. 

Vnější projevy strachu: U malých dětí je to pláč, starší si někam zalezou, ale i mají chuť o 

tom mluvit, kousání nehtů, agrese se na tomto oddělení nevyskytuje 

Jak situace řeší: konejšení mladších dětí - fyzický kontakt, komunikace se staršími, utěšení 

Komunikace s rodiči: Když je v rodině obava, z toho, jak dítě snáší pobyt v MS, přenáší se 

to na dítě, musí se v tomto ohledu hodně komunikovat s rodiči, aby i jejich strach polevil. 

Rodiče mohou přijít do kroužku bavit se o problému i s dětmi, dodají důvěru svému dítěti, 

když je požádá. Dítě se nebojí vyslovit, naučí se svůj problém verbalizovat, vysvětlit. 

Shrnutí: Je třeba velmi dbát, v jaké náladě přichází dítě do školky, jestli je v duševní pohodě, 

jestli ráno nevznikl v rodině nějaký konflikt. Nošení problémů z rodiny do školky. 

Vyzbrojenost proti strachu pochází od rodičů. Když rodiče pochybují, mají obavy, přenáší se 

to samozřejmě na dítě, které také začne být nejisté, mají strach z toho, co bude. Také je dítě 
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více bojácné, pokud je fixované na jednu osobu - matku, pokud zvládá více sociálních 

kontaktů, pokud je zvyklé na kolektiv ( j e s l eX potom i nové prostředí a nové situace zvládá 

lépe. V kroužku se bavili o strachu, příčiny strachu se mění. Doba je jiná, i dětství je jiné. 

V.G.? 

Věk: 55 

Praxe: 25 let 

Vzdělání: DAMU, obor: Dramatická výchova 

Vlastní děti: 2 

Poznámka: ředitelka MŠ, zároveň učitelka 

Jaké situace u dětí vyvolávají strach: nová situace, dítě nastupuje do školky, noví lidé, 

narození mladšího sourozence, nejistota v rodině, která se přenáší na dítě, změna v rodině 

(maminka v nemocnici, vyzvedává babička), převlékání v šatně - neschopnost se samostatně 

obléci, náročná samoobslužná situace, rušnější hra, spaní - intimní oblast 

Jaké děti: Děti jsou různé, záleží na vrozených předpokladech, sklonu k bojácnosti, ale také 

na rodině. Perfekcionalistická výchova může vést ke strachu se vyjadřovat a vše mimo řád 

může takto vychovávané dítě ohrozit a vyděsit. Rodina, kde není dobré sociální zázemí, kde 

nejsou akceptovány, rodina nefunguje, dítě je více nejisté, bojí se. Chlapci jsou více 

zranitelnější, čím mladší dítě, tím je zranitelnější psychicky. Starší děti si mohou problém 

zvětšit, nabírají do něj něco, co neexistuje. 

Vnější pro jevy: U chlapců je to agrese vůči okolí. Nejisté dítě se stáhne dovnitř nebo naopak 

začne „lítat", může se i sebeničit, třeba se drápat. 

<lak situace řeší: Povzbuzení, že všechno zvládne, ale ne násilné povzbuzení. U mladších 

ukonejšení. Osobnější zaměření školky, které pomáhá v situacích, které jsou pro dítě příčinou 

strachu. 
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Komunikace s rodiči: Výhoda MŠ: denní kontakt s rodiči, s rodinou, mohou být ihned 

konzultovány zaznamenané změny, znalost, co je v rodině nového, co se událo, změnilo. 

Rodiče vnímají MŠ jako prostředí, které dítěti neškodí, takže se více svěřují, nic netají, než 

posléze na základní škole. 

Shrnutí: Děti jsou pod vlivem agresivních reklam, televize, vše se hned promítá do jejich her, 

které jsou potom agresivnější. I volná hra pak může způsobit strach. Doba je náročnější 

podmětovč, více vlivů. Děti jsou nyní zranitelnější, i rodina je ohroženější. Je to komplexní 

věc: rodina - dítě - MŠ - společnost. Každá změna se hned promítne na všech stranách. Také 

záleží na osobnosti učiteli, k někomu má větší důvěru. MŠ je taková oáza klidu. 

K.Ř.? 

Věk: 27 

Praxe: 3 roky 

Vzdělání: VŠ - speciální pedagogika 

Vlastní děti: 0 

Poznámka: speciální pedagog, pracuje individuálně s dětmi při speciálním oddělení, logoped 

Jaké situace u dětí vyvolávají strach: strach z neúspěchu, nečinnost v oblasti, kde si nejsou 

Jaké děti: na tomto oddělení převažují chlapce, takže jsou zranitelnější chlapci, 

s narůstajícím věkem jsou si děti sebejistější, nejistota může být v každém věku, ale starší děti 

jsou si už jistější 

Vnější projevy: uzavřenost, agrese, jedináčci vystupují více agresivněji, pláč, extrémní 

suverénnost, odmítnutí činnosti ze strachu, že ji nezvládnou 

Jak situace řeší: povzbuzení, hledat úspěch, nenutit činnost, ale nabízet, mít pochopení, že to 

nedělá schválně, ale že má potíže, fyzický kontakt 
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Komunikace s rodiči: s rodiči mluví o tom, co se ve školce děje, co dělají, ale také chtějí, 

aby rodiče řekli, co se děje u nich. Kompetence školky jsou malé, rádi by zasahovali víc. 

Třídní schůzky jsou na začátku i v průběhu roku, ale raději řeší vše individuálně, že si rodiče 

pozvou. Také je důležitý ranní kontakt, kdy rodiče na sebe něco prozradí. 

Shrnutí: V kroužku mluvili s dětmi o strachu, použití literatury. Většinou se děti bavily o 

tom, že se bojí tmy, bouřky apod. Děti jsou na tomto oddělení více nejisté, často se jim stane, 

že jim něco nejde, což je dáno postižením, takže jsou i díky tomu více nejisté. Projevy jsou 

různé, v komunikaci s rodiči se snaží hledat řešení problémů, které se ve školce objeví. 

L .Š .? 

Věk: 53 

Praxe: 13 let 

Vzdělání: Střední pedagogická škola (momentálně studuje VŠ, obor: pastorační a sociální 

péče) 

Vlastní děti: 3 

Poznámka: učitelka na speciálním oddělení 

•'aké situace vyvolávají v dětech strach: Strach z neúspěchu, nejistota žňových věcí, 

obávají se, že něco nezvládnou. Děti na tomto oddělení jsou stejně nejisté jako jinde, ale mají 

hůře vybudované obranné systémy. Na tomto oddělení jsou děti, které sem byly zařazeny 

kvůli úzkostlivosti. 

Vnější projevy: Když se cítí ohroženi, často bývají agresivní. Také pláčou, když se objeví 

podnět, který zvětší jejich nejistotu, tak pláčí. Pláč je vlastně agresivita obrácená dovnitř. 

Uzavřenost, přestanou komunikovat. Nečinnost 

Jaké děti: Záleží na zkušenosti, ne na věku. U některých dětí se problém neřešil, takže i 

v předškolním věku na tom mohou být děti hůř než mladší. Záleží, jestli si děti vybudují 

obranu. 
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Jak řeší tyto situace: Když děti pláčí, nedostatek jistoty, tak se snaží jistotu dodat. 

Povzbudit, pobídnout do činnosti, kterou se bojí vykonat. Pomoc v činnosti, z které má dítě 

strach. 

Komunikace s rodiči: Dnešní doba je méně komunikativní, dlouho se buduje vzájemný vztah 

s rodiči, důvěra, většinou se komunikace daří, ale školka nemá větší kompetence zasáhnout, 

tlačit na rodiče. Důvěrný vztah s rodiči, aby se svěřovaly se většinou podaří vybudovat, takže 

se daří spolupracovat. 

Shrnutí: L.Š. nechce mluvit o strachu, ale používá ve vztahu k dětem ze speciálního oddělení 

slovo úzkost. Úzkost bez příčiny. Sociální zázemí a vztahy v rodině jsou v této oblasti 

nejdůležitější. Úzkost patří k lidství. Dříve lidé měli více rituálů. V současnosti jsme opustili 

rituály, vybudovali jsme si j iné obranné mechanismy, které přestávají fungovat. Mění se doba, 

mění se informace, technika, v prožívaní je totéž. Ve školce pracovali se strachem jako 

příležitostným tématem. Je to příliš abstraktní téma, ale není tabuizované, v souvislosti 

s jinými tématy se objevil i strach. 

D.D.6* 

Věk: 36 

Praxe: 11 let 

Vzdělání: SŠ 

Vlastní děti: 2 

Jaké situace vyvolávají u dětí strach: Nová situace, dítě, když něco provede, ví, že bude 

trest, tak má strach,.. Ale u předškolních dětí pracuje s pojmem stres. Děti nedokážou vidět 

následky, nevidí tak daleko do budoucnosti, nepředvídají, co se může stát, takže se málo bojí. 

Je to spíše stres. Primárním stresem je, že jsou bez rodiny, bez matky. I když má strach jít do 

školky, protože se obává rozloučení s matkou. Druhý zdroj strachu: běžné sociální situace -

kontakt s ostatními dětmi. Pro dítě je vždycky důvod, třeba i na první pohled iracionálního 

strachu. Věkem se mění příčiny - mladší děti: odloučení od rodiny, starší děti: sociální 

vztahy. 

V i l 



Vnější projevy: velký afekt při loučení s matkou, agrese vnější, uzavřenost, jenom 

pozorování ostatních činností, nespavost, s věkem se repertoár projevů zvětšuje, zacházejí se 

stresem více jako dospělý, ventilují ho, pláč není typickým vnějším projevem strachu, pláč je 

uvolňující, spíše se celkově změní chování, pasivita, dívky víc o svém strachu mluví 

Jaké děti: Děvčata více lpí na sociálních vztazích, na kamarádkách, proto se více obávají 

odmítnutí v tomto vztahu a budování nového, kluci více visí na rodině, na matce, jsou 

zranitelnější v této oblasti. Když dítě bylo dříve odloučené od rodiny, dá se předpokládat, že 

to bude ve školce zvládat, stejně tak, když je z více sourozenců, tak se dá předpokládat, že to 

bude zvládat. 

•lak situace řeší: vytváření rituálů v obtížných situací, dítě si samo vytváří zkušenosti, jak co 

řešit, obranné mechanismy 

Komunikace s rodiči: Snaží se s rodiči mluvit, i sami aktivně. Když k něčemu dojde, 

většinou je vše hned sděleno. Dítě mluví o školce trochu jinak, pokud vůbec, takže vše řeší a 

sdělují rovnou. Rodiče musí mít důvěru, aby se svěřovali i s vnitřními záležitostmi rodiny. 

Shrnutí: D.D. spíše než strach, používá termín stres. Příčiny zmiňuje dvě nejdůležitější a to: 

odloučení od matky a budování sociálních vztahů ve školce. Cokoliv může být jinému dítěti 

nepříjemné, důležitý je respekt k ostatním, kterým určité chování vadí. ohleduplnost a 

pochopení. Ve školce by se děti neměli ničeho bát. 
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V.K.? 

Věk: 25 

Praxe: 8 let 

Vzdělání: DAMU, obor: Dramatická výchova 

Vlastní děti: 0 

•Jaké situace vyvolávají u dětí strach: v prvních týdnech - adaptační období - asi největší 

obavy a strach, nejstresovější období pro každé dítě, spaní (i když si děti přejí spát, jsou s tím 

ze začátku problémy, dopoledne je více uzavřené, má jasný konec, dítě pak čeká, jestli si pro 

ně v tu chvíli někdo přijde), vybočení z pravidelného rytmu, nejistota, kdy si pro ně rodiče 

přijdou, velký kolektiv, větší hladina hluku, jídlo - samotný rituál jedení, ale že i doma jí 

jinak, je to intimní věc, tady jí ve velkém kolektivu něco, co neznají, samoobslužnost, může 

se leknout u nějaké hry, meluzína, tma, nevysvětlitelné (pro děti) přírodní jevy, čerti 

Vnější projevy: různé projevy, pláč, nebo větší zlobivost, ulpívavé chování, tvorba rituálů, na 

kterých trvají, agrese, uzavřenost, opakované otázky, ujišťování se, co už vědí, potřebují to 

znova slyšet, apatie 

Jaké děti: chlapci jsou náchylnější ke stresu, je to u nich viditelnější, hůř snášejí změny a 

odloučení od maminky, některé děti jsou přecitlivělí, jsou ohroženější, protože si všechno víc 

berou, empatické děli hůř snášejí stres, bezpráví ostatních 

Jak situace řeší: napomáhání při tvorbě rituálů, které odbourávají stres, při hře mohou 

vystoupit, když je jim to nepříjemné 

Komunikace s rodiči: ve školce jsou hodně otevření, rodiče mohou vstupovat do školky 

svěřit se s problémy, vybudování důvěry, záleží na obou stranách, když rodiče otevřenost 

nepřijímají, tak s tím nemohou nic dělat, komunikace musí vycházet od učitelů, protože jsou 

s dětmi denně, vidí hned změny 

Shrnutí: Spíše než o strachu, mluví V.K. o stresu, který může také vzbudit strach z nějakého 

podnětu. Je to pozitivní emoce při vývoji člověka, při poznávání nových věcí a nových 

situací, je to běžné, zažívá to ve školce každé dítě, je důležité, jak se to řeší a jestli problém 
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nepřetrvává, jestli si dítě zvykne, vytvoří si obranné mechanismy. Opouštění silného 

rodinného zázemí je větším problémem pro adaptaci než když do školky přijde dítě ze 

slabšího rodinného zázemí. Rodina a výchova má vliv na odolnost vůči strachu, stresu, ale 

jsou zde i vrozené dispozice. Učitelé problémy řeší, jak ve školce, tak s rodiči, snaží se o 

otevřený přístup. 
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Popis jednotlivých lekcí projektu 

4 2 



Den první 

Tygří vesnice 

Obsah 

1. Téma strachu a odvahy - kontaktní kruh 

2. Seznámení s tygry - rozhovor nad obrázky 

3. Život v tygří vesnici - vyzkoušení si role tygra (narativní pantomima s bočním 

vedením) 

4. Kresba tygra 

45 minut 

Pomůcky 

Obrázky tygrů, papír a pastelky ke kresbě, případně nahrávka etno-hudby, která by 

podmalovávala hru na tygří vesnici. 

1. Kontaktní kruh 

Při prvním setkání je třeba, aby si děti ujasnily pojmy. V kruhu, který vede učitelka, se vede 

rozhovor o strachu. Učitelka se dětí ptá, kdo se čeho bojí. Z čeho má kdo strach. A jestli děti 

naopak vědí, co je to odvaha a kdo bývá odvážný. 

2. Seznámení s tygry 

Práce v kruhu pokračuje. Učitelka dětem ukáže obrázky či fotografie tygra, povídání o tom, 

jak tygr vypadá, jak se chová, co dělá během dne, atd. 

3. Život v tygří vesnici 

Přenesení představ a povídání o tygrech do prostoru. Děti se volně pohybují po herně, najdou 

si místečko, kde se uloží a až se probudí, probudí se jako tygr. Tygr ráno vstává, protahuje se, 

vydává se do vesnice, potkává ostatní tygry, jdou spolu lovit, strašlivě řvou, společně hodují a 



jdou spát. Učitelka musí zdůraznit, že dítě může být jakýkoliv tygr (malý, velký, starý, 

unavený, veselý apod.), aby si dítě našlo v této roli vlastní výraz a přijalo ji za svou. Den 

v tygří vesnici se může opakovat. Učitelka může nabídnout i jiné činnosti. Kupříkladu, tygři, 

kteří nechtějí jít lovit, mohou jít hledat vodu nebo opravovat vesnici, hlídat, zda se někdo 

nepřibližuje apod. Dítě si touto volbou také formuje své ztělesnění tygra. Po uložení tygrů ke 

spánku učitelka děti vyzve, aby vzpomínaly na uplynulý den, co jejich tygr dělal a jaký byl. 

Po chvilce klidu je činnost ukončena. 

4. Kresba tygra 

Každé dítě nakreslí pastelkami tygra, kterého představoval. Pro upřednostnění výrazu nad 

barvou je možno děti podělit jen pár pastelkami. Učitelka dle kreseb může posoudit, zda se jí 

v dětech podařilo vyvolat představu tygra. 
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Den druhý 

Z tygra kočkou 

Obsah 
1. Mlij tygr - prezentace kresby a tygra při rozhovoru v kruhu 

2. Vyprávění o malém tygrovi - jak přišel o své pruhy 

3. Setkání s principálem cirkusu (učitel v roli) a výcvik v manéži (překážková dráha) 

4. Principálova odměna (kousky skládanky tygra symbolizují část nabyté tygří odvahy -

zástupná rekvizita) 

v 

Cas 

50 minut 

Pomůcky 

Skládanka s obrázkem tygra (puzzle), dětské kresby vlastního tygra, překážková dráha 

(lavička, lano, žíněnka, žebřiny, malé kroužky) 

1. Můj tygr 

V kruhu každé dítě má svojí kresbu tygra a ukáže jí ostatním. Poví o svém tygrovi, jaký je a 

co udělal nejodvážnějšího. 

2. Malý tygr 

Učitelka vypráví příběh malého tygra, který je ostatními tygry za svůj strach připraven o 

Pruhy. Malý tygr odchází odvahu hledat do světa a učitelka děti vyzve, zda chtějí malému 

tygrovi při putování pomoci. Pokud jsou děti předchozím průběhem hry dostatečně 

motivovány, mělo by se ozvat mnohohlasé ANO. 



Učitelka v roli principála (může pro jasnější charakteristiku a skutečnost, že je nyní někým 

jiným, xiwjakou výraznou rekvizitu, např. barevný plášť, provaz,.. .) zastaví děti na cestě 

s otázkou, z d a j í nechtějí pomoci. Naverbuje děti do manéže, kde se podrobí výcviku. Každé 

absolvuje překážkovou dráhu. 

4. Odměna 

Po skončení úkolu principál děti pochválí, že si počínaly velmi statečně a že jim velmi děkuje 

za ochotu. Jako odměnu jim nadělí kousky skládanky. Je to jen část a je třeba vysvětlit, že 

tady putování nekončí a až si malý tygr odpočine, musí jít dál. 



Den třetí 

Kouzelná bylinka 

Obsah 

1. Rozhovor v kruhu - připomenutí minulého dne 

2. Setkání s léčitelkou (učitelka v roli) - zadání úkolu 

3. Lupiči - děti musí samy najít řešení problému - diskuse 

4. Léčitelčina odměna za splnění úkolu 

Čas 

50 minut 

Pomůcky 

Kouzelná bylinka (svazeček nějakého vonného býlí např. máty), rekvizity a případně kostýmy 

postav, úkryt lupičů (jasně ohraničený prostor herny - třeba pomocí provazu či velkých 

kostek), puzzle tygra 

1. Rozhovor 

V kruhu učitelka připomene minulý den, ptá se dětí, zda se něčeho při absolvování 

překážkové dráhy bály. Pak ukáže dětem kousek složeného obrázku a vyzve je, aby i dnes 

pomohly tygrovi v hledání odvahy. 

2. Setkání s léčitelkou 

Děti potkají léčitelku (učitelka v roli), která je nešťastná, protože jí lupiči připravili o vzácnou 

bylinku, která léčí všechny nemoci a neduhy. Proš i je , aby jí pomohly. 



m 

3. Lupiči 

LéčiteJka dětem ukáže místo, kde se lupiči ukrývají. Na viditelném místě je položenu bylinka, 

ale je také přítomen hlídač, který je ozbrojen a proto děti nemůžou použít násilí, ale musí se 

pokusit hlídku odlákat lstí a bylinky se zmocnit. Role hlídače může být svěřena asistentovi a 

učitelka nechá děti samotné hledat řešení. Pokud jsou však děti bezradné, může je bočním 

vedením k nějakému návrhu dovést. Ovšem nesmí se aktivně zapojit. Po „zneškodnění" 

hlídky děti uzmou bylinku a odnesou jí léěitelee. 

4. Odměna 

Léčitelka děti odmění dalšími kousky skládanky. A také jim dá k bylince přivonět a znovu 

připomene její mimořádnou moc. 



Den čtvrtý 

Odvážné činy 

Obsah 

1. Odvalia - rozhovor v kruhu 

2. Rozcestí - rozdělení kolektivu na menší skupinky (cca 3 - 5 dětí) a zadání dílčích 

úkolů 

3. Shledání děti prezentují své statečné činy ostatním (improvizace malých skupin) 

4. Odměna 

v 

50 minut 

Pomůcky 

Skládanka, libovolné předměty z herny, které budou dětmi užity pro prezentaci svého úkolu 

1. Odvaha 

Rozhovor v kruhu, kdy se učitelka ptá dětí, co je podle nich odvážné. Jaký čin či skutek. Jací 

lidé jsou odvážní a proč. 

2. Rozcestí 

Děti dojdou na rozcestí, kde je třeba se rozdělit a hledat odvahu na více místech. Učitelka 

rozdělí kolektiv na menší skupiny a dá jim zadání: 

a) Záchrana topícího se zvířete (např. lva) z řeky 

b) Záchrana ptačího hnízda z hořícího stromu 

c) Osvobození antilopy (nebo zebry apod.) z pasti 

Úkoly můžou mít i další varianty anebo se mohou opakovat. Pak je dětem ponechán čas, aby 

si vše připravily. Učitelka asistuje a pomáhá při řešení problémů, ale konečné ztvárnění je na 

dětech. 

VII 



3. Shledání 

Děti se opět potkají na rozcestí a předvedou, co za statečný skutek vykonaly. Scénky musí být 

jasně ohraničené (třeba zazvoněním na zvoneček) a každá skupinka po svém výstupu obdrží 

část skládanky. 

4. Odměna 

Děti poskládají další část puzzle. 



Den pátý 

Maminka stůně 

Obsah 

1. Děti, bály jste se někdy o maminku? - kontaktní kruh 

2. Tygr se vrací domů - vyprávění 

3. Hledání léčivé bylinky - hra v prostoru 

4. Odměna - poslední kousky skládanky od maminky 

5. Vrácení pruhů - rituál v tygří vesnici 

6. Závěrečná rellexe 

Cas 

50 minut 

Pomůcky 
Svazek rostlinky, skládanka, barvy na tělo, etno - hudba 

1. Bály jste se někdy o maminku? 

V kontaktním kruhu se učitelka ptá dětí, jestli 

v jaké situaci. 

někdy bály o maminku, případně o tatínka a 

2. Tygr se vrací domů 

Na kontaktní kruh navazuje učitelka vyprávéním o tygrové návratu domů. kde zjistí, í e jeho 

maminka onemocnéla. špatná meteorologieká situace (blížící se bouře) i nevhodná denm 

(spíše noění) doba nezabrání malému tygrovi vydat se hledat bylinku, o které mluv.la 

<a, do pralesa. 



3. Hledání léčivé bylinky 

Hra v prostoru. Učitelka (nebo asistent) připraví v herně „prales". Volně do prostoru umístí 

překážky (kostky, židle,..), v místnosti se zatmí a lze použít i tématickou hudbu. Bylinka je 

položena na nějaké nepříliš viditelné místo. Do místnosti vstupují děti ve dvojici. Jedno má 

zavázané oči a druhý ho vede a hledá bylinku. Podmínkou je, že bylinu musí uchopit dítě, 

které zavázané oči! Po splnění tohoto úkolu si dítě může sundat šátek, dvojice z prostoru 

odejde a vystřídá ji j iná dvojice. 

4. Odměna 

Maminka se uzdraví a dá malému tygrovi poslední kousky skládanky. 

5. Rituál 

Když děti doskládají puzzle, učitelka začne vykládat pokračování příběhu. Tygři z vesnice se 

dozvěděli, co pro svou maminku malý tygr udělal a jak pomohl i j iným na svém putování za 

odvahou. Rozhodnou se, že si své pruhy vysloužil zpět. Skupina je svolána do kruhu a při 

závěrečném rituálu jsou připomenuty (slovně) minulé příhody a za ty jsou tygrovi přiděleny 

pruhy. Každému dítěti jsou barvami na tělo přimalovány pruhy za to, že malému tygrovi na 

jeho cestě pomáhaly. A na závěr se tančí kolem pomyslného ohně. 

6. Závěrečná reflexe 

Nemusí „u.né následovat po rituálu. Muže se objevit , následující den. Učitelka zj ts tuje pn 

rozhovoru v kruhu, jestli se podařilo splnit cíle práce (nebo aspoň jede , , . ) Ptá se. zda se den 

Při řešení nějakého úkolu bály anebo jestli se vůbec nebály. Jestli se j im l ih ly „ ™ l a 

divadélka" (viz čtvrtý den) apod. 


