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Anotace

Předmětem diplomové práce je zkoumání vlivu skupiny a vlivu pedagoga na
socializaci dítěte. Pozornost je upírána na rozvíjení vztahů mezi dětmi při
lacilitovaném a při autoritativním vedení.
Vychází z předpokladu, že dětská skupina má specifický socializační
význam, a že věkové složení skupiny dětí ovlivňuje kvalitu vztahů mezi dětmi i
celkové klima třídy. Dále předpokládá, že věkově smíšená skupina přispívá
к sociálnímu rozvoji dítěte více než skupina věkově stejnorodá, a že napomáhá
více к získávání osobní samostatnosti a nabízí více příležitostí к projevům osobní
samostatnosti.
Zaměřuje se na objasnění pojmů socializace, sociální rozvoj, sociální
učení, klima třídy, věkově

stejnorodá skupina, věkově

smíšená

skupina,

facilitované vedení, autoritativní vedení.
Praktickou část tvoří případová studie vybraných mateřských škol, ve
kterých je podle vybraných kritérií posuzováno, jaká skupina dětí naplňuje
potřeby dětí a jaké vedení více přispívá к jejich osobnostnímu rozvoji.
Ze získaných poznatků jsou zobecněny podmínky úspěšné socializace,
podle kterých je možno socializaci a její rozvoj sledovat.

The annotation

The subject of this work is reconnaissance of group and pedagogic influences to
child socialization. A development of relation to children with facilited and
authoritative leading is highlighted there.
It results from the presumption that a child group has got express and
socialistic meaning and the age contitution of the child group influences a quality
of relations meaning the children and total atmosphere in a class. It supposes that
varied age structure of the group is better for social development and getting a
personal independence than age kindred one.

It is focusing principally on the clearing of concepts like socialization, social
development, social teaching, atmosphere in a class, age kindred group, varied
age structure of group, facilited leading, authoritative leading are.
Exemplary study of kindergarten creates a practical section. Which child
group does realize wants of children and which way of leading does support to
thein personál development is judged there.
Conditions of the successful socialization are generalized from gainded
finding. The socialization and its development is possible to trace on that of.
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ÚVOD

V současné době je dítě obklopováno stále složitějším světem, ve kterém
se musí dokázat orientovat. Jsou kladeny vyšší nároky na jeho všední život a jsou
kladeny vyšší nároky na jeho socializaci.
Při zamyšlení nad tím, co vše socializaci dítěte ovlivňuje, jsem se dostala
až к problematice věkových skupin, které mne zaujaly natolik, že se staly hlavním
předmětem mé diplomové práce, přesto, že původní záměr to nebyl.
Jako mladá učitelka působící doposud jen ve věkově smíšené třídě a zvyklá
jen na práci s věkově smíšenou skupinou, jsem začala být zvědavá na rozdíly mezi
věkově smíšenou a věkově stejnorodou skupinou, o kterých jsem prozatím pouze jen
slyšela. Jelikož jsem neměla žádnou možnost porovnání, tedy žádné jiné zkušenosti,
rozhodla jsem se pro zkoumání věkových skupin, abych zejména sebe sama
přesvědčila o tom, proč je sociální rozvoj dítěte v těchto dvou uspořádání tříd tolik
odlišný.
Ještě nedávno jsem neměla ponětí o významu facilitované a autoritativní
výchovy. Tato slova pro mne znamenala jen prázdné pojmy, které jsem se naučila
nazpaměť, ale kterým jsem nepřikládala velký význam. Teprve studium na vysoké
škole mne přivedlo к hlubšímu zamyšlení nad smyslem mého zaměstnání.
Uvědomila jsem si díky tomu, jak moc je důležité, jakým způsobem děti
vzděláváme, a jak nezvratné mohou být škody napáchané špatnou učitelkou. Snažila
jsem se ve své diplomové práci o co nej objektivnější uchopení problematiky
věkových skupin, nechávám na posouzení, do jaké míry se mi to podařilo.
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1. PROCES SOCIALIZACE

Procesem socializace se dítě postupně začleňuje do společnosti, navazuje
vztahy s lidmi v nejbližším okolí. Tím, jak dítě dorůstá se okruh osob postupně
rozšiřuje.

„Proces socializace znamená celoživotní vývoj člověka ve společenskou
bytost. Není to ovšem jen pasivní vrůstání člověka nebo jednostranné ovlivňování
člověka prostředím, nýbrž tvořivý proces, na kterém se člověk sám aktivně
podílí." (Matějček, 1992).

„Socializace je celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje
specificky lidské formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu a
začleňuje se tak do společnosti" (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 216).

Psychologický

slovník

definuje socializaci jako

postupné

začleňování

jedince do společnosti prostřednictvím nápodoby a identifikace. Součástí socializace
j e přijetí základních etických a právních norem dané společnosti. (Hartl, 1994,s.548)

„Socializace je specifickým způsobem rozvoje lidské osobnosti. Je to
proces učení, stimulovaný sociokulturními vlivy. Realizuje se prostřednictvím
působení různých sociálních skupin, v sociálních situacích. Ovlivňuje osvojování
žádoucích způsobů chování i prožívání jednotlivců. Pod vlivem této zkušenosti se u
každého člena společnosti rozvíjejí specifické schopnosti, dovednosti i stereotypy
chování, které jsou pro tuto společnost charakteristické." (Vágnerová, 1996, s.15).

„Socializace osobnosti je společenský a psychologický proces učení, v němž
si člověk osvojuje určitý systém poznatků, norem a hodnot, jež mu umožňují
začlenit se do určité společnosti a aktivně se zúčastnit společenského života.
V průběhu socializace dochází к přizpůsobování se člověka obyčejům, mravům a
zákonům kultury, v níž žije, a normám skupin, jejíchž je členem." (Pavlíčková, 1993,
S.12).
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Pavlíčková ve svých skriptech uvádí další autory (Murphy, Piadget, Young,
Klineberg, Bandura, Walters), kteří se problematikou socializace zabývají, a kteří se
shodují v názoru, že socializace má pro život jedince nesmírný význam.

Murphy se zmiňuje o socializaci jako o procesu, kterým si jedinec osvojuje
postoje, zvyky, ideje a přesvědčení skupiny, v níž žije, tak, jako by šlo o jeho vlastní
postoje, zvyky,víry a ideje.

Piadget klade proti sobě myšlení socializovaného jedince, který uznává
stanovisko druhého, proti myšlení egocentrickému, což označuje takové myšlení,
které se soustřeďuje na vlastní já.

Američtí sociální psychologové (Young a Klineberg) uvádějí, že vše, co
člověk znamená, jeho obsah i formu myšlení, cítění, chtění - získává jedinec od
společnosti.

Můžeme shrnout, že socializace je proces, ve kterém se dítě učí vzorcům
chování dané společnosti, učí se mluvit jazykem svého národa, chovat se určitým
způsobem ke svým rodičům, sourozencům, spoluobčanům, učí se těm způsobům
chování a těm rolím, bez kterých by v životě neobstálo. U předškolního dítěte je
rodina nej důležitějším socializačním činitelem, umožňuje první primární socializaci.
Tím, jak se okruh lidí kolem dítěte rozrůstá, objevují se další socializační činitelé,
další faktory ovlivňující socializaci.
Nejstručněji řečeno je socializace zespolečenštění. To znamená, začlenění
člověka do společnosti, skupiny ostatních lidí, takovým způsobem, aby v ní pro sebe
našel společenské uplatnění. Nejde to bez pochopení a přizpůsobení se pravidlům a
normám, dané společnosti.
Vývoj probíhá pomalu. Zpočátku se ani neočekává, že dítě se bude
podrobovat společenským normám, postupně je na dítě vyvíjen sociální tlak, aby se
přizpůsobilo způsobům, které uznává společnost. „Z období shovívavosti přechází
dítě do období socializace v užším smyslu." (Langmeier, J., Krejčířová, D., 1998,
str.91)
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1.1

Faktory ovlivňující socializaci

Důležitými faktory ovlivňujícími socializaci jsou socializační činitelé a
sociální prostředí. Každý jedinec je spoluvytvářen prostředím, v němž žije.

Sociální prostředí dítěte, lze rozdělit na čtyři skupiny, které představují
životní prostředí dítěte (Pavlíčková, H., 1993):

Mikroprostředí - malá sociální skupina, ve které se dítě bezprostředně nachází
např. rodina, škola, parta..

Exoprostředí - širší sociální skupina, se kterou dítě není v bezprostředním kontaktu,
ale cítí se s ní spjato např. pracoviště rodičů.

Makroprostředí - představuje společnost, ve které dítě žije a její kultura.

Mezoprostředí - je tvořeno různými mikroprostředími a vztahy mezi nimi např.
vztah rodiny a MŠ

Všechna tato prostředí utvářejí socializační činitelé, jakými jsou obecné
sociokulturní vlivy, větší sociální skupiny a malé sociální skupiny.

Průběh socializace ovlivňují také lidé, se kterými dítě přichází do styku.
V mateřské škole je to především učitelka.. Na jejím vztahu к dětem, jejích
schopnostech závisí do jisté míry kvalita socializace. Jak říká Montessoriová: „Pro
vychovatele vzniká dynamická úloha vést toto lidské utváření".
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1.2 Sociální skupiny

Obecné sociokulturní vlivy - jejich prostřednictvím si všichni členové dané
společnosti osvojují takové normy, hodnoty, způsoby uvažování i chování, které
společnost vyžaduje a pozitivně hodnotí.
Všichni

členové

lepšímu vzájemnému

dané

společnosti

porozumění

a

antipaci

sdílí

určitý

chování.

řád,

což

Společnost

vede

к

podporuje

především rozvoj takových psychických vlastností, které považuje za důležité.
Z tohoto pohledu jsou si příslušníci dané skupiny do určité míry podobní.

Větší sociální skupina (etnikum, sociální vrstva) - určitým způsobem jedinci
zprostředkovává a interpretuje sociokulturní vlivy. Některé mají pro skupinu větší
hodnotu než jiné, a proto k nim zaujímá specifický postoj.
Malá sociální skupina (rodina, přátelé, sousedství, školní třída, příslušníci
dílny, kanceláří, klubů

) - charakterizuje ji přímý kontakt a osobní význam každého

člena, strukturovanost a přesné vymezení rolí. (Vágnerová, 2000)

Příslušnost člověka к určitým skupinám náleží jedinci již od počátku vývoje
lidstva a provází ho po celý život.
Člověk uskutečňuje svůj život ve společenském svazku s jinými lidmi, stýká
se s nimi, pracuje, komunikuje, uspokojuje své potřeby atd. Jednou pro vždy je
člověk členem skupin, ať už si toho je či není vědom, a ať j e jeho osobnost sebe víc
silná a samostatná, stejně je formován obecně sdílenými normami a názory jeho
skupin.
Člověk

ve

skupině

má

možnost

realizovat

vlastní j á

a

uspokojovat

individuální potřeby, pocit sounáležitosti se skupinou ovlivňuje jeho pocit vlastní
hodnoty.
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Podle Pavlíčkové se člověk stává členem skupiny různým

způsobem.

Pavlíčková zmiňuje tyto následující: (Pavlíčková, H., 1993).

1.

biologickou náhodou - dítě se stává členem rodiny

2.

přidělením - člověk se stává členem pracovní skupiny, třídy

3.

na základě zájmů zálib - dítě se stává členem zájmového kroužku,
sportovního klubu...

4.

na základě určitých vlastností, znalostí a schopností

Každá trvalejší skupina je spojena společným přesvědčením, hodnotami a
normami. Skupinové normy lze rozdělit na zvyky, obyčeje, zákony a tabu, ve
kterých je zahrnut systém sankcí (odměny a tresty za dodržování a překračování
norem).
Skupina, která obklopuje dítě od narození, je rodina.
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1.3 Rodina jako socializační činitel

Nej významnejší sociální skupinou a primárním socializačním činitelem dítěte
je rodina. Rodina dítěti specifickým způsobem zprostředkovává sociokulturní
zkušenost.
Vychovává dítě, čímž rozvíjí jeho psychické funkce i celou jeho osobnost
např.učí
dovednostem sociální komunikace, způsobům uvažování a hodnocení, normám a
žádoucím způsobům chování ve formě rolí.
Výchovu v rodině velkou měrou ovlivňují vrozené předpoklady dítěte, je velmi
nesnadné oddělit vlivy dědičnosti od vlivů prostředí, v němž se dítě nachází.

Vágnerová (2000) uvádí dvě roviny specifického způsobu, jakým rodina plní svou
socializační funkci:

1.

variabilita — každá rodina je zdrojem variability, protože působí na dítě

určitým způsobem, ovlivňuje úroveň jazykových dovedností, způsob komunikace,
obsah různých rolí či hierarchii hodnot. Dítě postupně pohlíží na okolní svět
podobným způsobem jako ostatní členové rodiny.

2.

individuálně specifické působení - rodina působí individuálně specificky

na každé dítě, což se projevuje především mírou pozitivního citového vztahu
(akceptace dítěte, podporování jeho osobní jistoty a vyrovnanosti) a úrovní
kontroly dítěte a zpětnou vazbou při plnění rodičovských požadavků - dítěti
záleží na postoji rodičů, učí se žádoucím variantám chování, za které je pozitivně
hodnoceno nebo naopak, za jejichž nedodržování je sankcionováno.

Postoje rodičů ovlivňují, jak aktuální učení, tak rozvoj určitých osobnostních
vlastností dítěte např. rozvoj jistoty a samostatnosti v řešení problémů nebo opačnou
tendenci, úzkostnost a potřebu dodržovat naprosto přesně stanovená pravidla.
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„Rodiče jsou pro předškolní dítě emocionálně významnou

autoritou.

Představují ideál, jemuž se chce ve všech směrech podobat a s nímž se identifikuje.
Identifikace s autoritou posiluje sebejistotu a zvyšuje sebeúctu." (Vágnerová, 2000, s.
125).

Děti v tomto věku pohlížejí na rodiče jako na všemocné, s oblibou si na rodiče
hrají a chtějí být jako oni, prostřednictvím rodičovských rolí přijímají normy a řád
platný ve světě dospělých.
Tento způsob sociálního učení je pro předškolní věk typický.

1.4 Socializace a styl výchovy

Socializace má pro život člověka nesmírný význam, může probíhat při
facilitovaném nebo autoritativním vedení, které mají odlišný vliv na způsoby
chování vychovávaných jedinců. Na jedné straně stojí mentorování výchovných
zásad, v duchu totalitního režimu, na straně druhé demokratický partnerský vztah
dítěte a učitele.

Autoritativní výchova - Styl výchovy (autokratický, dominantní) typický
častým používáním rozkazů, trestů, malým porozuměním pro potřeby a zájmy dětí a
potlačováním jejich iniciativy. Vede к velké závislosti na vychovateli a zvýšené
submisivitě nebo naopak agresivitě. (Průcha - Walterová - Mareš, 1995, s. 27).

Facilitativní výchova - partnerský vztah dítěte a vychovatele, pro který je
charakteristický skromný

postoj к dítěti provázený trpělivostí a láskou, a který

vnímá nejjemnější záchvěvy dětské duše i jeho skryté potřeby, jež dítě ještě
nedokáže vyjádřit slovy. Učitel je pomocníkem, poskytuje dítěti zážitky, zkušenosti,
vědomosti a příležitosti к rozvíjení jeho vlastní identity. Učitel vyučuje dítě tím
nej lepším způsobem, nesnaží se řídit jeho život, ale naopak dává dítěti příležitost
rozvíjet svůj charakter a mysl. Tato výchova vede i ke spokojenosti srdce.
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Děti se musí ve všedním životě stále rozhodovat

mezi osobními

a

skupinovými zájmy, každé řešení, ke kterému dojdou samy, je pro ně mnohem
cennější než autoritativní

rozhodnutí vychovatele.

Čím

se stává

vychovatel

postradatelnější, tím lépe se dětská skupina rozvíjí. Neznamená to však, že
vychovatel jen pasivně přihlíží, na některých pravidlech si musí trvat, ale měl by být
schopen, působením vlastní osobnosti, přivést děti k tomu, aby pravidla nacházely
samy. (Deissler, 1994).
Stejně tak, jako je třeba určit základní pevná pravidla chování v každé nové
skupině, která vzniká, je tomu tak i v celé naší společnosti. Pokud se má člověk ve
společnosti, ve které žije uplatnit, musí projít procesem zespolečenštění. Jelikož
tento proces probíhá po celý život, člověk jím nemůže jednoduše projít od začátku
do konce, ale prochází jím neustále. Stále dokola se učí nová a nová pravidla,
v závislosti na tom, jak se mění doba, a v jaké komunitě lidí se zrovna nachází.
Zamyslíme-li se pořádně nad koloběhem života, musíme dát za pravdu
německému profesorovi H.H.Deisslerovi, který poukazuje na to, že život se
odehrává v duchu tradic, stále dokola, a že některé věci v něm nabývají dokonce až
rituálního významu. Vyzdvihuje tento fakt jako kladný, protože děti к vytváření
osobního svědomí a správnému zafixování společenských hodnot právě toto
potřebují. Je vhodné zavést jistý řád i v úplně všedních věcech, protože každý zvyk
postupně

přechází

v samozřejmost.

zajišťuje." (Deissler, 1994, str. 18).
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„Tradicemi

se

život

upevňuje

a

2. SOCIÁLNÍ UČENÍ

Učení je aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje možnosti jedince, jeho
smyslem je přizpůsobování se novým situacím. (Hartl, 1994, str. 218)

Základním učením je sociální učení, tj. proces socializace, který probíhá po
celý život. Základním prostředkem socializace jsou mezilidské vztahy, kterým se
člověk musí učit po celý svůj život. Sociální učení je proces získávání a uplatňování
sociální zkušenosti v nových sociálních situacích, díky kterým se člověk učí, je
motivován. Vyvíjí určitou činnost a dosahuje cílů, které s touto motivací souvisí.
(Vágnerová, str. 108)

Sociální učení je proces, kterým člověk proniká do společnosti, své profese,
který zkvalitňuje naše vnímání, náš způsob myšlení, hodnocení okolí.
Prostředí rodiny představuje první sociální prostředí, které se podílí na
utváření osobnosti člověka. Kulturní úroveň rodiny utváří různé formy kontaktu.
Socializace učí člověka orientovat se ve společenských hodnotách, vytváří
základní kulturní, hygienické a pracovní návyky, vpravuje se do určitých rolí,
diferencuje citové vztahy, společenské potřeby a zájmy, vytváří etické a estetické
koncepce.

„Proces učení je do určité míry totožný s procesem socializace. Socializační
proces je sociální učení, které je založeno na získávání a uplatňování sociální
zkušenosti." (Pavlíčková, 1993, s.13).

Podle Bandury a Walterse (1963) existují dvě základní formy sociálního
učení (Pavlíčková, 1993, s.13):

1.

učení nápodobou - základem nápodoby je nedostatek podmětových klíčů,

které dítě

získává teprve v průběhu sociální zkušenosti. Dítě hledá určité

vzory a napodobuje jejich činnost, obzvlášť když před tím vidělo, že tato činnost
byla odměněna.
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Podle Millera a Dollarda jsou nejčastěji napodobovanou skupinou osoby
věkově starší a osoby se sociální, intelektovou nebo technickou převahou.
Vágnerová uvádí, že dítě nenapodobuje každého, ale toho, kdo mu něčím
imponuje, kdo má jeho důvěru a obdiv. Mnohé způsoby chování dětí jsou
výsledkem prostého napodobení blízké osoby nebo osoby, na kterou je dítě citově
fixováno.

2.

utváření chování na základě přímého zpevnění (kladného nebo záporného)

- učení na základě úspěchu a neúspěchu. V tomto smyslu ovlivňuje jedince sociální
prostředí, tj. reakce druhých na jeho chování. Chování člověka se formuje od útlého
dětství. Dítě se narodí s určitými vlastnostmi, určitým způsobem se také chová.
Úkolem rodičů je, zaujmout к chování svého dítěte určitý postoj a patřičně na
projevy jeho chování reagovat (odměňovat a trestat).Vzorce správného chování je
třeba v dítěti fixovat, nedojde k nim najednou, ale postupně, přes reakce rodičů,
určité projevy chování postupně vylučuje a určité naopak fixuje.
Při utváření povahových rysů mají velký význam projevy souhlasu nebo
odmítnutí.

Je žádoucí, aby se tyto reakce ze strany dospělých uplatňovaly již v raném dětství.
Závažný význam v sociálním učení má sociální zpevnění, tj. pochvala,
uznání, povzbuzení, láska a náklonnost.
Uznání je považováno za hlavní formu odměny, ať je vyslovená nebo projevená
nějakým gestem či výrazem.
Nemalý význam má sociální trestání (projevy nesouhlasu a odmítání,
distance, odpor, znechucení či pohrdání), jehož hlavní formou je odmítnutí, buď
vyslovené nebo jen vyjádřené výrazem.
Jednoduše řečeno, chování, které je sociálně odměňováno, se fixuje a udržuje
a naopak chování, které je sociálně trestáno, se utlumuje a je odstraněno.

Mezi typy sociálního učení řadíme také podmiňování, sugesci a hru.
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Podle psychologického slovníku je podmiňování proces vytváření dočasných
nervových spojů, jedná se o nejjednodušší formu učení, jehož výsledkem je nové
fyziologické nebo psychofyziologické chování, které probíhá podle tohoto principu,
že jakýkoli podnět В (neutrální, nepodmíněný nebo podmíněný), je-li přiměřeně
dlouho spojován (předchází, opožďuje nebo je předkládán současně) s podnětem A
(nepodmíněným nebo i podmíněným, jde-li o podnět vyššího řádu), vyvolávajícím
odpověď (reflex, reakci) R, se stane podnětem podmíněným (prvního nebo vyššího
řádu). Podnět В nyní vyvolává odpověď, která byla původní odpovědí na podnět A.
Podmiňování je účinné u subhumánních živočichů.

Dalším typem je sugesce, což je schopnost člověka přejímat od jiné osoby
myšlenky,

které

nejsou

v přímém

rozporu

s dosavadním

poznáním

jedince.

Jednoduše lze říci, že veškeré naše poznání vzniká, buď pozorováním určitých dějů,
jevů a vztahů a vírou, že se tak budou odehrávat i opakovaně, podle určitého
principu či pravidla, nebo převzetím poznatků od jiných osob, často představující
autoritu (učitel, autor učebnice, příručky, přednášky). Míra sugesce je individuální,
je ovlivnitelná aktuálním stavem, chorobou, ale také vlivem skupiny nebo davu.
V užším slova smyslu znamená sugesce ovlivnění člověka spíše citovými než
racionálními způsoby, za snížené kontroly vědomí, např. hypnóze, během afektu
apod.

V neposlední řadě sem patří hra, jedna ze základních lidských činností, která
pro dítě představuje smysluplnou činnost motivovanou především prožitky.
Hra má v socializačním procesu dítěte velký význam. Podle Vágnerové lze
celé předškolní období nazvat obdobím hry, která představuje hlavní činnost dítěte.
Rozlišuje hru předškolního dítěte a hru kojenců a batolat, jež nazývá experimentací.
Hra předškolního dítěte je podle ní rozvinutější, zaměřuje se na vytvoření něčeho
nového,

naopak

experimentace

batolat je

cvičení

funkcí vlastního

těla

a

prozkoumávání vlastností předmětů. Existuje souvislost mezi hrou a experimentací.
Jsou různé formy dětské hry a různé teorie her. Podle Vágnerové lze jen těžko
vytvořit jednotnou teorii o významu hry pro život dítěte. Hru nelze nařídit nebo
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naprogramovat, lze ji však podporovat a rozvíjet tím, že ji umožníme, a že se jí
zúčastníme, čímž napomůžeme nenásilně ji obohatit a kultivovat.
Hra je cesta к dobrému porozumění vnitřnímu světu dítěte, к pochopení jeho
obav, starostí, konfliktů i radostných prožitků.

Murphy za specifické formy a způsoby sociálního učení považuje vedle
nápodoby a sugesce ještě kanalizaci a sympatie. (Pavlíčková, 1993, s. 14):

Kanalizace -

specifické způsoby uspokojování potřeb.To znamená, že

člověk uspokojuje všechny své potřeby navyklým způsobem např. když má dítě hlad,
neřekne to přímo, ale řekne si vždy o konkrétní jídlo, na které je zvyklé. Je to každé
chování, které jedinci poskytuje bezprostřední uspokojení.
Podle psychologického slovníku je kanalizace původní výraz od P. Janeta pro
koncentraci pudové energie a její svedení, vybití do společensky neškodného
chování.

Sympatie - jedná se o vzájemné naladění mezi subjektem a pozorovatelem.
Sympatický člověk je ten, kdo splňuje představu jedince, kterou si o něm v průběhu
života vytvořil.
Podle psychologického slovníku je sympatie kladný citový vztah к jiné osobě,
ke skupině, hnutí aj.

Podle Murphyho se člověk nejdříve učí citům a teprve potom faktům.
Nejdříve se učí milovat, nenávidět, bát se, radovat a důvodům „proě"se učí až
později. (Pavlíčková, 1993, s.14).

Shrneme-li

předchozí

poznatky,

představuje

sociální

učení

postupné

zdokonalování orientace člověka v sociálním prostředí. Důležitou úlohu zde mají
mezilidské vztahy, bez kterých by nemohl být proces sociálního učení realizován.
Člověk se učí způsobům sociálního chování prostřednictvím reakcí svého okolí.
Sociální učení zasahuje do celého psychického života člověka, ovlivňuje jeho
citovou a poznávací složku.
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2.1 Vývojová hlediska socializačního procesu

Socializace probíhá po celý život člověka ve sledu rozmanitých interakcí
jedince s druhými lidmi, ale v podstatě se obecně předpokládá, že socializační
proces zahrnuje tři vývojová hlediska (Langmeier, J, Krejčířová, D., 1998):

1. Vývoj sociální reaktivity -

bohatě diferencované emoční vztahy к lidem

z blízkého i vzdálenějšího společenského okolí a jejich vývoj. Příkladem selhání
vývojového postupu může být chování autistického dítěte, které přistupuje к částem
těla jeho rodičů jako к věcem (pohladila ho ruka, ne maminka), a pro které nejsou
důležité verbální ani neverbální projevy komunikace(nevyhledává pohled z očí do
očí, nevyžaduje pohlazení, nedovede se podělit o radost z něčeho s druhými).
Autistické dítě je samotářské, nedělá rozdíly mezi jednotlivými lidmi.

2. Vývoj

sociálních

kontrol

a hodnotových

orientací -

přejímání

norem

společenského chování, zákazů a příkazů, které si jedinec postupně přijímá za své.
Příkladem selhání vývoje sociálních kontrol jsou mladiství delikventi či psychopati,
kteří etické hodnoty ignorují.

3. Osvojení sociálních rolí - osvojení si vzorců chování a postojů, které společnost
od jedince očekává, a to vzhledem к věku, pohlaví, společenskému postavení apod.
Také se jedná o uvědomění si odlišných rolí v různých podmínkách ( jiná role
v rodině, zaměstnání, mezi přáteli apod.)

Naše dnešní společnost vyvíjí na dítě socializační tlak spíše pozvolna a
postupně, přesto však je, z hlediska osvojování sociálních kontrol a sociálních rolí,
předškolní období považováno do jisté míry za období kritické. Dítě přejímá
vyspělejší sociální role, podněcované a posilované převážně rodiči či ostatními členy
rodiny, ale také tu začínají mít význam druhé děti. Formují se nejen vnější projevy
chování, ale také vnitřní prožívání dítěte - emoční vývoj, který úzce souvisí
s rozvojem jeho vlastního sebepojetí.
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2.2 Vývoj sociální kontroly

Vývoj sociálních kontrol počíná v období kolem třetího roku života a
probíhá po celou dobu předškolního období.
Jedná se o obrat mezi povolností a nátlakem, kdy se období shovívavosti
mění v období socializace.
Hlavními činiteli, kteří podněcují a posilují socializaci dítěte, a od kterých
dítě přejímá vyspělejší sociální role jsou zejména rodiče a ostatní členové rodiny,
kteří zajišťují primární socializaci dítěte, tj. uvádějí ho do společenství lidí. Velmi
významnou roli mají i druhé děti z okolí.
Z jiného

pohledu

je

rozvoj

sociálních

kontrol

rozvoj

schopnosti

seberegulace, která rychle narůstá právě v předškolním období. Postupuje od zprvu
bezprostředního chování malého dítěte ( kojence ) vedeného okamžitým přáním,
impulsem, přes vědomé uposlechnutí příkazu rodičů a řízením se vlastními
instrukcemi pronášenými nejprve hlasitě teprve později řízenými myšlením, až po
vlastní schopnost sebekontroly. Jednodušeji řečeno od řízení vnějšího - příkazy
druhých, po řízení vnitřní - vývoj sebevědomí.
Socializace

tedy

není jen

socializací

vnějších projevů

chování,

ale

především socializací vnitřního prožívání dítěte, které tvoří základ jeho celého
emočního vývoje, a které úzce souvisí s rozvojem jeho vlastního sebepojetí.
V Psychologickém slovníku je sebepojetí chápáno jako představa sebe sama,
jak jedinec vidí sám sebe. Zdůrazněna je poznávací složka, která zahrnuje i
poznávací mapy. Někdy bývá označováno též jako „integrující gyroskop osobnosti".

Základy sebepojetí se vytvářejí již v batolecím věku.
Dítě v předškolním věku sice také dokáže popsat své vlastní fyzické rysy, své
vlastnictví i to, co má a nemá rádo, ale tento popis ještě není příliš přesný.
Sebehodnocení většiny dětí předškolního věku je poměrně vysoké, nestabilní,
často související s momentální situací a především vzájemně závislé na vztazích
s rodiči.
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Už od narození dokáže dítě vyjádřit všechny základní druhy emocí, jimiž
reaguje na vzniklé situace, a které představují důležitý prostředek komunikace
s dospělými. Výrazy emocí již od počátku informují rodiče o pocitech dítěte.
Pocity dítěte jsou jedním z nej významnějších prostředků socializace. Zvlášť
důležitá je schopnost emočního vyladění rodičů s dítětem, která nikdy není
stoprocentní, ale kdyby docházelo к systematickému potlačování některých pocitů,
mohlo by dojít к narušení vývoje osobnosti.
Malé děti si již od počátku všímají pocitů druhých lidí a již kolem 1. roku
dokáží regulovat své chování podle výrazů emocí druhých ( bráška je smutný, uhodil
se ).
Pro děti dvou až tříleté je charakteristické připisování svých pocitů
panenkám či plyšovým zvířátkům v rámci symbolické hry, dokáží již vyjádřit své
emoce slovy a reagovat prosociálním chováním na negativní emoce svých blízkých
( snaha utěšit je ).
Mezi 3. a 5. rokem dítě skutečně začíná rozumět povaze emocí, kolem 4.
r o k u j e schopno předvídat pravděpodobnou emoční reakci druhých, teprve kolem 6.
roku si dítě začíná uvědomovat, že vyjádření emocí může být i zavádějící.
Vlivem sociálních tlaků, narůstající kognitivní zralostí a znalostí požadavků
na společenské chování se u dětí předškolního věku začínají objevovat pocity
vztahované к vlastnímu sebehodnocení - pocity studu, hrdosti, viny. (Langmeier, J.,
Krejčířová, D., 1998)

„ Porozumění myšlení a cítění druhých v průběhu celého předškolního věku
rychle narůstá a odráží se v rozvoji symbolických her, v nichž si dítě cvičí schopnost
vidět svět očima druhých, v zájmech o příběhy, pohádky, ale i ve schopnosti žertovat
a rozumět humoru. Dítě již ví, co druzí pokládají za směšné. Od předškolního věku
také hraje humor ve vztazích dítěte velmi důležitou roli, i když většina psychologů
ho dosud spíše podněcuje."( Langmeier, j., Krejčířová, D., 1998, s.95).
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2.3 Vývoj sociálních rolí

V období kolem jednoho roku dítěte vzrůstá zájem o druhé dítě, ale dochází
spíše к tahanicím o hračky a vzájemnému ubližování.
Teprve ve druhé polovině druhého roku jsou к sobě děti přátelštější, objevuje
se oslovování, podávání hraček, úsměv, ale ani ve dvou letech si spolu stejně staré
děti nehrají, spíše se navzájem napodobují. V této souvislosti mluvíme o paralelní
hře, při které po sobě děti pokukují, podobně si hrají, ale každé samo.
К výraznějšímu pokroku dochází až ve věku 5-6 let, kdy začíná převažovat
asociativní ( společná ) hra, kdy se obě děti spolupodílejí na hře a spolupracují.
Po té se objevuje hra kooperativní, při které jsou role rozděleny, každé dítě
na ní nese svůj podíl, je organizovaná ve spolupráci. Úroveň hry a rozdělení rolí
však také souvisí s věkem a dalšími okolnostmi, Dítě, které navštěvuje mateřskou
školu má větší možnost procvičovat a prohlubovat pozitivní spolupráci s ostatními
dětmi, a proto dosahuje v tomto ohledu vyšší úrovně než dítě, které do mateřské
školy nedochází.
V předškolním

věku

(3-6

let) je

patrné

osvojování

rolí

ve

skupině,

charakteristické je získávání obliby mezi ostatními, sklony к určování vedení
skupiny, které se brzy rozdělují na děti s diplomatickými tendencemi a na děti
s direktivními tendencemi, také se zde výrazně projevuje soupeřivost mezi dětmi.
Podle Langmeiera a Krejčířové se v děti v experimentu o to, kdo postaví lepší stavbu
než kamarád, mnohem více snažily, než kdyby stavěly samy, ale o co intenzivnější
byla jejich snaha, o to bezohlednější byl způsob komunikace mezi dětmi.
Nej významnější pokrok je patrný v diferenciaci mužské a ženské role.
Zejména pro tuto roli je rozhodující vztah chlapce к otci a dívky к matce.
V sociálním chování je dítě předškolního věku i přes veškeré pokroky stále
nejvíce závislé na svých rodičích, vztahy к druhým dětem jsou přelétavé, nahodilé a
málo trvalé. Přesto má vliv druhých dětí v tomto věku významnou roli. Dítě se ve
společnosti vrstevníků, ať už v MŠ, nebo na dětském hřišti, učí způsobům chování,
pomáhat slabším, vést je nebo naopak se jim podřídit, soupeřit s nimi, spolupracovat
a řešit konflikty. (Langmeier, J„ Krejčířová, D., 1998).
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Již Jan Amos Komenský ve svém Informatoriu školy mateřské zmiňuje
nezastupitelnost druhých dětí pro vývoj jedince:

„Ač chůvy a rodičové nemálo dětem prospěti mohou, více však jejich
vrstevníci, spolu děti: buď že sobě co povídají, a neb spolu hrají. Nebo mezi dětmi
podobnost věku působí podobnost povah a myšlení...Protož nepochybuj žádný, že
dítě dítěti více vtip zaostřiti může, než někdo jiný. A za tou příčinou dětem s dětmi
se shledávání, i po ulicích spolu hraní a běhání, byť každodenní bylo, nerci-li
dovolováno, ale i obmýšlíno býti má." (Langmeier, J., Krejčířová, D., 1998, s.97).
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2.4 Zdravotní stav dítěte - vliv na průběh socializačního procesu

„Sociální vývoj a postavení člověka jsou zásadním způsobem ovlivňovány
jeho zdravotním stavem" (Dunovský, J. a kol. 1999, s. 77)

Zdravý člověk úspěšněji navazuje vztahy s druhými lidmi, lépe se zapojuje
do pracovního procesu.

Podle kurikula podpory zdraví v biologické oblasti je důležité, aby se dítě
předškolního věku ztotožnilo se svým tělem, aby mělo představu o jeho stavbě a
jeho základních funkcích, aby dokázalo odlišit stav zdraví a nemoci, aby bylo
schopno kulturním způsobem pečovat o biologické potřeby, jakými jsou osobní
hygiena a sebeobsluha.
Každé dítě by mělo mít dostatek aktivního pohybu a dostatek vyvážené zdravé
stravy.
riskantním

Zároveň by se dítě mělo vyvarovat zdraví ohrožujícím a
aktivitám.

V předškolním věku probíhá intenzivní tělesný vývoj, stavba a růst orgánů,
především centrální nervové soustavy. Právě v tomto věku je stav tělesného zdraví
zvláště velmi těsně ovlivněn všemi ostatními interakčními úrovněmi. Náladě a
celkovému emočnímu ladění pozitivně přispívá aktivní pohyb. Pohyb stimuluje také
intelektovou oblast, důkazem toho je, že je používán jako terapeutický prostředek.
Pozitivní vliv má i na přiměřené sebepojetí, dodává odvahu, jistotu a vede
к autonomnímu chování, které je důležité pro bezpečnost člověka, aby se i bez
zákazů dokázal chovat ke svému tělu zodpovědně, aby nepřišel zbytečně к úrazu ,
ale zároveň aby se neomezoval víc, než je třeba.
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3. MATEŘSKÁ ŠKOLA JAKO SOCIALIZAČNÍ ČINITEL

V dnešní společnosti je MŠ místem, kde většina dětí tráví převážnou část
dne. Dávno minuly doby, kdy spolu žily ve společné domácnosti tři až čtyři
generace, kdy byl počet sourozenců v rodině vcelku vysoký, a kdy se vytvářely zcela
přirozené podmínky pro sociální rozvoj dítěte. (Havlínová a kol., 2000).
Podle autorů knihy Kurikulum podpory zdraví v MŠ (dále jen KPZ v MŠ),
se s narůstající emancipací významně posouvá postavení ženy. Od ženy, která
udržuje rodinný krb a stará se o chod domácnosti, к ženě, která je převážnou část
dne pracovně vytížená, vystavená neustálému časovému presu a tlaku okolí, a které
již nezbývá tolik času na výchovu dítěte a zakládání velké rodiny. Hlavní příčinou je
bezesporu zrychlení životního tempa, nový životní styl moderní společnosti, ale také
socioekonomické postavení současné rodiny. Trendem nebo spíše nutností se stává
málopočetná rodina, která z výše uvedených důvodů neposkytuje dětem zdaleka
tolik příležitostí к získávání sociálních zkušeností, jako tomu bylo dříve.
Neznamená to však, že všechny ženy jsou pracovně vytížené, a že všechny
rodiny nemají zájem o vyšší počet dětí. Souvisí to s žebříčkem hodnot, které rodina
staví do popředí. Například v křesťanských rodinách vícečetné rodiny přibývají,
mají většinou 3 a více dětí a na děti si čas najdou.
Předškolní vzdělávání úzce navazuje na rodinnou výchovu, doplňuje ji a
snaží se vytvářet takové prostředí, které dítěti zajišťuje dostatek podnětů к aktivnímu
rozvoji a učení, obohacuje jeho denní program a poskytuje mu odbornou péči.

3.1 Podmínky pro sociální rozvoj v mateřské škole

Podle Rámcového programu má předškolní vzdělávání pro život dítěte
nesmírný význam, neboť většina toho, co dítě prožije v prvních letech života, je
trvalé. Veškeré podněty okolního prostředí, které dítě

přijímá, i rané zkušenosti,

které získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí se v jeho životě
zhodnotí a najdou své uplatnění, i když mnohem později.
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MŠ uvádí dítě do většího, veřejného světa, rozšiřuje dítěti množství rolí,
které může dítě přijímat. Dítě poznává nové vztahy s vrstevníky a s jinými
dospělými osobami než jsou rodiče (učitelky, uklízečka, kuchařky, školník).
Dítě se učí přijímat nové role, zejména jedináčci, si musí zvyknout na to,
že už nejsou středem pozornosti, ale jen jedním z mnoha, musí se učit budovat své
postavení ve skupině vrstevníků, musí se naučit, že nemohou chtít

svou učitelku

pouze pro sebe.

V předškolním věku dochází к dalšímu rozšíření zájmu o lidi mimo oblast
rodiny a v souvislosti s tím přijetí dalších sociálních rolí. Nové role dělí do dvou
základních skupin (Vágnerová, 2000):

a) role podřízené, vymezené vztahem к dospělým - vztah к učitelce, к sousedovi,
prodavačce...)
b) role souřadné, vymezené vztahem к vrstevníkům - vztahy к dětem v sousedství,
v mateřské škole, na cvičení ...)

MŠ uvádí dítě do nového vztahu к věcem, něco vlastnit, o něco se dělit.
Učí dítě bránit si svůj majetek, umět ho dát z ruky, půjčovat druhým, dokázat si
vyžádat ho nazpět.
MŠ je zvlášť vhodnou průpravou pro navazování vztahu к osobám, věcem a
událostem, učí dítě zaujímat k nim vždy různé, ale přiměřené postoje. To, jakým
způsobem dokáže dítě později odstupňovat své city к okolním věcem, lidem a
událostem, hodně závisí na raných citových kontaktech.

Dále mateřská škola učí dítě přijímat nová pravidla, dítě si musí uvědomit,
že v MŠ fungují jiná pravidla než doma. Osvojování pravidel by mělo probíhat
nenásilnou formou, dítě by se mělo na spoluutváření pravidel podílet. Podle KPZ
v MŠ je dobré, pokud si děti pravidla nejen samy vytvoří, ale také namalují a pověsí
na viditelné místo ve třídě.
Podle Vágnerové učí mateřská škola dítě využívat kontaktu s lidmi a
v souvislosti s tím se u dítěte předškolního věku rozvíjí systém sociálních norem.
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Dítěti nestačí pouhá nápodoba, musí pochopit základní princip norem,
přejímá hodnotový systém dospělých, který zahrnuje osobní hodnotový systém i
obecně uznávané normy chování, identifikuje se s nimi a snaží se podle nich řídit.
Tím dochází к vývoji vnitřního kontrolního systému, tzv. svědomí.
V neposlední řadě uspokojuje mateřská škola většinu každodenních potřeb
dítěte, zejména tráví-li dítě část dne v mateřské škole. (Havlínová a kol., 1995).
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3.2 Uspokojování potřeb dětí - vliv na sociální rozvoj dítěte

„Potřeba je nutnost organismu něco získat nebo něčeho se zbavit, označuje
též stav organismu člověka, který znamená porušení vnitřní rovnováhy nebo
nedostatek ve vnějších vztazích osobnosti, opakem je stav rovnováhy, nepřítomnosti
aktuální potřeby. Komplementárním pojmem к potřebám jsou hodnoty, jejichž
výběrem mohou být potřeby uspokojovány, zatímco systém potřeb ve vývoji lidstva
se podstatně nemění, hodnoty jsou proměnlivé".(Hartl, 1994, s. 152).

Potřeby pomáhají udržet základní životní funkce a žít plnohodnotný život.
(Havlínová a kol., 2000).
V tom prostředí, kde dítě pobývá, má mít uspokojovány potřeby. Pokud pobývá
v mateřské škole, je to povinností mateřské školy. V prostředí mateřské školy
mohou být uspokojovány potřeby, které mnohdy v rodině nejsou možné např.
potřeba sounáležitosti se skupinou vrstevníků. Kromě toho uspokojuje mateřská
škola také náročnější potřeby jako je např. „hra ve společnosti dětí, podnětné
prostředí, láska a respekt dospělých lidí mimo rodinu, komunikace s vrstevníky a
dospělými, pocit bezpečí v cizím prostředí." (Havlínová a kol. 1995, s. 32)
Chce-li pedagog uspokojovat potřeby dětí, musí je znát.

Neuspokojování některých potřeb může postupně vést až к omezení nebo
dokonce narušení výměny hodnot mezi jednotlivcem a prostředím např. potřeba
lásky v předškolním věku je pro dítě nenahraditelná a pokud nedochází к jejímu
naplňování, může deformovat celý citový vývoj dítěte. (Havlínová, 1995)

Pro

potřeby

práce

byl

vybrán

model

potřeb,

psychologové Langmeier a Matějček (Havlínová a kol, 2000):
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který

sestavili

čeští

Model potřeb pro dítě předškolního věku

Podle dětských psychologů existují vedle biologických potřeb ještě potřeby
základní psychické a sociální, díky nimž, pokud jsou uspokojovány, se může dítě
vyvíjet ve zdravou osobnost, která je společnosti i sama sobě к užitku.

1. potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů

-

potřeba variabilních podnětů v dostatečné míře a po dostatečně dlouhou dobu, klade
nároky zejména na učitelku, která musí soustavně promýšlet obsah výchovně
vzdělávací prácetak, aby podporovala přirozenou zvídavost dítěte. Učitelka musí
dbát na to, aby podnětů nebylo příliš mnoho nebo naopak málo. Poslední výzkumy
potvrzují, že nedostatek podnětů může způsobit trvalé následky.

2. potřeba

určité stálosti,

řádu, smyslu v podnětech -

potřeba

orientace

v pravidlech a řádu, podle kterých funguje svět, v němž člověk žije.Vůbec není
předčasné požadovat po předškolním dítěti řád. Pro dítě řád představuje pevnou osu,
kolem které se soustřeďují každodenní činnosti. Navíc se řádu rádo učí, ale nejprve
(při vstupu do MŠ ) ho děsí. S nástupem do MŠ jsou spojeny adaptační problémy
dítěte, které souvisí právě s neznalostí řádu, v okamžiku, kdy se dítě se řádem zcela
seznámí, počáteční obavy se rozplynou. Řád napomáhá otužovat volní jednání dítěte.

3. potřeba

prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů к osobám

prvotních vychovatelů - uspokojení této potřeby přináší dítěti pocit životní jistoty.
O významu citové vazby mezi matkou a dítětem není pochyb, pokud tato vazba není
vytvořena nebo je narušena, nese si dítě následky po celý zbytek života. Specifický
význam zaujímá vztah dítěte a učitelky MŠ, není příbuzná, ale není ani zcela cizí.
Podle výzkumu stráví dítě s učitelkou MŠ 33-42% svého času, hodně záleží na
osobnosti učitelky, protože i ona výrazně ovlivní život dítěte.

4. potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty potřeba stanovování

hodnotných cílů a osvojování užitečných společenských rolí.

Tato potřeba má počátek v citové vazbě к učitelce, díky které dítě získává své místo
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a postavení ve skupině. Dítěti může uškodit jak časté napomínání, tak opakované
chválení, obojí by měla učitelka používat s mírou. Úspěšné dítě by mohlo brzy
upadnout vnemilost ostatních dětí, notorický zlobil by zase naopak mohl být
vystaven posměchu.

5. potřeba

otevřené

perspektiva

vlastní

budoucnosti

neboli životní

existence.Otevřená

budoucnost

perspektivy dává

dítěti

přijatelná

prostor

pro

experimentací, exploraci a tvořivé jednání, posiluje vědomí vlastního já.

„Osobnostní pojetí vzdělávání předpokládá, že pedagog každé dítě dobře zná,
snaží se rozumět jeho potřebám, sleduje, jak dítě prospívá, jak se v průběhu času
rozvíjí a zdokonaluje ve svých dovednostech. A to proto, aby věděl, jak nejlépe
к dítěti přistupovat, jaké metody používat a jaké činnosti mu nabízet." (VÚP,
2007, s. 7).

Existuje celá řada situačních příležitostí, které nám o dítěti něco sdělují a
celá řada způsobů, jak s těmito situacemi pracovat. Ne vždy jich však umíme využít
a vnímat, co o dítěti vypovídají. Není jednoduché porozumět tomu, co nám dítě
svými projevy sděluje.

„Jen dospělý znalý vnitřních potřeb dítěte je schopen připravit dítěti
dostatek stimulů к rozvoji jeho různých schopností". (Montessori, M., 1998, s. 41).
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3.3 Princip sociální výchovy v pedagogice Marie Montessori

„Potřeba výchovy člověka při stavbě jeho sociálního života a sociálního
chování předpokládá, že pod sociální výchovou se rozumí všechny intencionálni
snahy, ale také všechny nepřímé výchovné události, které dětem a mládeži pomáhají
к získání sociálních kompetencí." (Rýdl, K., 1999, s. 31).

Montessoriovská pedagogika

Montessoriová se během své praxe setkala s výtkami, její pedagogika byla
označována jako výchova к individualismu. Kritici nepřipouštěli vztah

mezi

individualitou a socializací. „Dětský dům Montessoriové je prý skupinou pohromadě
pracujících

individualit,

které

pouze

společně

využívají

prostor

a

pomoc

učitelky." (Hecker-Muchow, 1927 in Rýdl, 1999, s.31).
Montessoriová si byla výtek vědoma , ale dodatečně je nezapracovávala.
Její základní postoj i praxe byly jednoznačné. Montessoriová vycházela z toho, že
lidské individuum se nemůže rozvíjet bez sociálního života. Velký důraz kladla na
sociální vazbu mezi matkou a dítětem, omezení tohoto kontaktu označovala dokonce
za sociální nebezpečí pro dítě.

Sociální vývoj dítěte

Čas „sociálního embrya" je fáze psychického embrya, která trvá asi od
třetího do šestého roku života dítěte. Je to období, kdy děti hledají sociální kontakt,
zaznamenávají první důležité poznatky v navazování a přerušování vztahů v
„mateřském sociálním klínu" dětského domu, který je spolu s rodinou prvním
zásadním prvkem v získávání sociálních kompetencí. V následujících letech dítě
objevuje další větší sociální skupiny, ze kterých sbírá zkušenosti pro vlastní
sekundární socializaci. Střídá organizované skupiny a poučuje se vždy z daných
pravidel.
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Praxe sociální výchovy u Montessoriové

Pedagogický M. Montessoriová vychází ze spontánních projevů dítěte,
z toho, že к dospělosti se dítě dopracovává svou aktivitou, někdy brání dospělému,
který ho chce vést. „Dětství nazývá tvůrčím obdobím, v němž dítě vytváří lidskou
osobnost v dimenzi její individuality." (Rýdl, 1999, s.41)
Socializace dítěte probíhá nepřímo, především prostřednictvím věkově
smíšených skupin a připraveného okolí.

Montessori nabízí dětem „připravené okolí" se spoustou materiálů: např.
hry ve dvojici se smyslovým materiálem, sociálně orientované

procvičování

všedního života (prostírání, mytí, úklid), uvádění do matematických operací ve
skupinách (činnosti s perlovým materiálem, korálky..). Připravené okolí funguje
podle určitých pravidel, má svůj řád, který přímo vede к sociální odpovědnosti.
Individuální

činnosti

doplňuje přednáškami,

společným

zpíváním,

hudebním

vystoupením nebo společnými hrami.

„Všechno toto je ale jen nutným doplňkem individuálních činností dětí,
které vyplývají ze situace a věcné logiky života dětí." (Rýdl, 1999, s.32).

Za působivější a hlouběji působící Montessori označuje nepřímou sociální
výchovu, což je cesta dítěte za vlastním osamostatňováním

prostřednictvím

polarizace pozornosti, tj. к jeho vlastní identifikaci.
Po ukončení cyklu koncentrované činnosti je dítě spokojené, odpoutává se
od své vnitřní soustředěnosti a pociťuje potřebu komunikovat s druhými, potřebu
svěřit se se svými pocity.

„Když se dítě probudí ze své soustředěnosti, zdá se mu, že svět, který ho
obklopuje, cítí poprvé. Probouzí se v něm láska к lidem a věcem." (Montessori,
1987, in Rýdl, 1999, s.32).
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3.3.1 Princip věkové heterogenity

Marie Montessori se ve své pedagogice soustředila na vývoj dítěte od
předškolního období až do konce staršího školního věku.Její pedagogika tvoří
ucelený

systém,

který

se opírá o princip věkové

heterogenity,

svobody

a

samostatnosti, princip vedení, podle kterého je pedagog považován za pomocníka a
spolupracovníka dítěte, vedoucího a organizátora, podněcovatele dětské svobody.
„Smyslem principu věkové heterogenity je vytvořit dětem ve skupině mnohem větší
prostor pro kooperaci." (Rýdl, 1999, s.29).

Věkově smíšené třídy
„Za věkově smíšenou třídu považujeme takovou třídu, v níž jsou zařazeny
děti všech věkových skupin, tj. od tří do šesti let".(Havlínová, 2000, s. 43).

V našem vzdělávacím systému je ještě stále věkově smíšená skupina
podceňována

a považována spíše za nouzové řešení při nedostatku žáků v daném

místě.

Montessoriová ve své pedagogice vytvořila sociální skupinu dětí podobnou rodině,
ve které jsou zastoupeny minimálně tři ročníky. Je to z toho důvodu, aby každé dítě
mělo možnost postupně si projít rolí nejmladšího, prostředního a nejstaršího dítěte.

Významné jsou vzájemné kontakty a samotný život ve skupině jako
takový. Mladší děti se učí od starších a naopak. Pobyt ve skupině nabízí přirozené
podmínky pro vlastní socializaci.

„Nikdy jindy se nenaučíte více než při vyučování druhých, zvláště když
děti nezvládají problém příliš dobře. Jejich potíže pro vás působí jako kontrola chyb
a podněcují vás к získávání nových poznatků a argumentů, abyste mohli ještě lépe a
pochopitelněji

celou

věc

vysvětlit

potřebují." ( Montessori, 1979, in Rýdl 18).
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a

zprostředkovat

tak,

jak

děti

Vedle rodiny a pedagoga v předškolním zařízení je dětem nej bližší právě
věkově smíšená skupina dětí, díky které se děti přirozeně učí napodobováním. Děti
se učí respektovat jeden druhého,řešit problémy, rozhodovat se, domluvit se
s vrstevníky i ostatními věkovými skupinami, učí se žít jako sebevědomý občan
respektující občanské hodnoty, učí se vnímat demokratický způsob života jako
přirozenou věc.
Současný svět postupně opouští od soupeření a dává přednost domluvě a
spolupráci.

Avšak „do skutečné demokracie se občan nerodí, umění demokracie se
učíme právě tak, jako sportovat, znát dějiny nebo číst. Učíme se prožitkem a
cvičením"(Centrum pro funkční demokracii, USA).

Mateřská škola je místem prvního společenství dětí a dospělých mimo
rámec rodiny, kde lze aktivně uplatňovat demokracii, pokud zde panuje atmosféra
bezpečí a aktivní dialog mezi vychovatelem a dítětem.

Význam věkově smíšené třídy pro socializaci dítěte
Věkové rozdíly mezi dětmi znamenají bohatší a pestřejší kontakty mezi
nimi. Děti mají možnost osvojit si více sociálních rolí a strategií, čímž získávají více
příležitostí к přirozené nápodobě, rozvoji jazyka a komunikace.
Učí se obstát před ostatními, jak vstoupit do hry, jak se uplatnit a prosadit,
jak navázat nebo odmítnout kontakt, jak sdělit svá přání nebo nesouhlas, jak někomu
pomoci, jednou se podřídit, podruhé vést, jak se přizpůsobit a ovládnout.
Učí se poznávat druhé, hodnotit jejich i své projevy, nacházet svou identitu.
Prvotním

navazováním

kamarádských

vztahů

si postupně

vytvářejí

základy

přátelství.

Podle knihy Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Havlínová, 2000)
jsou přínosy zřejmé z každodenního pozorování dětí a naslouchání jejich vyprávění

a zážitků.
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Děti si předávají poznatky a zkušenosti mnohem přirozeněji a jednodušeji,
protože jsou si navzájem mentálně blíž. Mají možnost soužití se sobě blízkými bez
ohledu na věkový rozdíl. Zdaleka nemají tolik problémů jako dospělí zapojit se do
nové skupiny. Starší děti si ve vztahu к mladším uvědomují svoji odpovědnost za ně,
což jim zvyšuje sebevědomí a zároveň si tak mohou uvědomit svoji vyspělost. S tím
souvisí i snazší a smysluplnější rozvíjení činnosti nejmladších dětí, neboť starší děti
jsou pro ně větší inspirací než učitelka. Funguje zde přirozená nápodoba dětí starších
a vyspělejších, ochrana a pomoc mladším.
Věkově smíšená skupina má příznivý vliv na sourozenecké vztahy, přínosem
je i pro jedináčky, kteří díky ní získávají „náhradní sourozence" a tím další sociální
zkušenosti. Děti se vzájemně ovlivňují, takže dochází к přirozenému

vývoji

spontánních aktivit, vztahy mezi dětmi jsou přátelské, vstřícné, vyskytuje se méně
agresivních projevů.
Kladem jsou pozitivní sociální zkušenosti a utváření budoucích přátelství.
Děti jsou díky rozsáhlejší nabídce sociálních vztahů aktivnější nejen к sobě
navzájem, ale i ve vztazích к dospělým.
Bohaté a pestré sociální prostředí ovlivňuje rozvoj schopnosti empatie,
kooperace, smyslového vnímání koordinace pohybů, tvořivost a fantazii. Tempo
výuky každého žáka je v souladu s tempem jeho psychického a tělesného vývoje.
Podněty odpovídají momentální úrovni schopností a dovedností, ve třídě panuje
celkově příznivá atmosféra, charakteristická je větší provázanost předmětů a volnější
denní režim. Toto vše nahrává rozvoji flexibility a tvořivosti učitelky.

Cíle kognitivní
„V kognitivní oblasti se děti učí navzájem způsobem, který nemohou
nahradit ani učitelé, ani rodiče. Děti jsou si mentálně mnohem bližší, a proto si
zkušenosti a poznatky dokáží předávat znatelně jednodušeji. Starší děti se při
vysvětlování cítí potřebné a důležité, navíc mají mnohem více trpělivosti než dospělí,
tím, že něco vysvětlují, stává se předmět vysvětlování jasnější, což je i pro ně
samotné velkým přínosem". (Montessori, 1972 in Rýdl, s.32)
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„Nikdy jindy se nenaučíte více než při vyučování druhých, zvláště, když děti
nezvládají problém příliš dobře. Jejich potíže pro vás působí jako kontrola chyb a
podněcují vás к získávání nových poznatků a argumentů, abyste mohli ještě lépe a
pochopitelněji

celou

věc

vysvětlit

a

zprostředkovat

tak,

jak

děti

potřebuj {."(Montessori, 1979, in Rýdl, s. 18)

Sociální výchova
Podle Montessoriové také v sociální oblasti působí věková heterogenita na
dítě velmi uspokojivě. Z hlediska zdravého sociálního rozvoje je věkově smíšená
skupina prostředím, které dává dětem možnost vzájemného poznávání a poskytuje
jim prostor pro kooperace. Starší děti se často stávají učiteli mladších, přijímají je
jako přirozenou

autoritu, jsou jim

inspirací. Mladší děti přijímají pravidla

skupinového soužití mnohem lépe od starších dětí, záleží humna tom, co si o nich
jejich starší kamarádi myslí a o to důsledněji, ze strachu aby je nezklamaly, dbají na
dodržování pravidel. Pokud se jim to daří, jsou spokojené. Nesmíme však zapomínat
na to, že i starší děti, přesto že jsou starší, potřebují podporu a pochvalu, abychom u
nich nevyvolali pocit žárlivosti a nesnášenlivosti vůči mladším.

Význam věkově stejných dětí ve skupině
Ve věkově heterogenní skupině je také důležité zohledňovat i věkově
shodné děti, které si mezi sebou navzájem vyměňují své zážitky a hledají kamarády.
Tento vztah je srovnatelný se skutečností, že dívky si rády hrají s dívkami a chlapci
zase s hochy. Pro dobré fungování věkově smíšené třídy je důležité, aby v ní byly
dostatečným počtem zastoupeny jak věkově, tak pohlavně stejné skupiny.

Velikost skupiny
Montessori prosazuje vyšší počet dětí ve věkově smíšené skupině, což
nabízí dětem větší možnost poznání rozličných charakterů a zároveň povzbuzuje děti
ke vzájemnému učení а к zamyšlení se. „ Čím početnější jsou děti ve třídě, tím lépe
ukazují charakterové rozdíly a tím je jednodušší získávat různé zkušenosti. Právě ty
by při malém počtu chyběly."(Montessori 1972, in Rýdl, s. 18).
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Podle Montessori

lze optimálních

výsledků

při práci

se

skupinou

dosáhnout s počtem 40 dětí. Vše záleží na schopnostech učitele.

„Bylo prokázáno empiricky i experimentálně, že si děti ve věku druhého
dětství spontánně nehrají v kolektivu, jsou však schopny se činně účastnit ne, jako
diváci, her organizovaných staršími dětmi." (Příhoda, 1970, s.214)

3.3.2

Vrstevnická skupina - její význam pro sociální rozvoj

Dítě má ve vztahu s dospělou osobou podřízenou roli, v dětské skupině
tomu tak není, ve skupině vrstevníků získává různé role s rozličným statutem, ve
kterých se učí prosazovat a kooperovat. Nadřazenou roli získává ve vztahu к slabším
a mladším dětem, každé dítě ji zvládá různým způsobem. Učí se pomáhat druhému a
altruismu. (Vágnerová, 2000)

V předškolním věku se dítě postupně odpoutává od závislosti na rodině a
dospělých osobách, začíná navazovat kontakty s vrstevníky. Vztah s vrstevníky je
symetrický vztah, ve kterém jsou si obě děti rovny, ale zároveň tento vztah
poskytuje dítěti mnohem méně jistoty. Dítě od svého vrstevníka nemůže očekávat
přílišnou ochranu ani toleranci, ani na něj nemůže spoléhat tak jako na dospělého.
Tento vztah vyžaduje dostatečnou úroveň vyzrálosti, aby v něm dítě obstálo.

Sociální vztahy s vrstevníky v mateřské škole ve vzdělávací skupině umožňují
„rozvíjet

vlastní

schopnosti

tím,

že

pomáhají

jiným

a

sami

přijímají

pomoc." „Jedinec se může naučit poznávat svou motivaci...poznávat reakce, které
vyvolává u druhých....buduje si nové obrazy o svých možnostech a usiluje o pomoc
druhých při své seberealizaci." (Bertrand, Y., 1998, str. 46)

Na rozdíl od sourozeneckého vztahu má dítě při výběru kamaráda možnost
volby. Nejčastěji si dítě vybírá takového kamaráda, který má podobné zájmy a
potřeby.
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Velký význam má shoda v oblasti vnějších znaků a projevů, protože děti
mají potřebu sdílet činnost. Předškolní dítě považuje za kamaráda toho, kdo s ním
dělá různé věci, toho s kým si může hrát, zkrátka je to někdo, kdo uspokojuje jeho
potřeby.

Podle Seiferta a Hoffnunga (1994): „Kamarád je ten, kdo chce to, co chci
já." (Vágnerová, 2000, s. 129).

Co nejčastěji ovlivňuje výběr kamaráda v předškolním věku:

1- pohlaví - významné kriterium, které souvisí s příslušností nestejnému pohlaví,
identifikací s chlapeckou nebo dívčí rolí, preferencí určitého způsobu chování,
volbou hry, hračky apod.

2. zevnějšek dítěte - vzhled je první informací, kterou o dítěti získáváme, projevuje
se zde, stejně tak jako u dospělých, vliv sociálního stereotypu „co je hezké, to je
dobré".

Zpravidla bývá atraktivnější dítě upřednostňováno jak ostatními dětmi tak

dospělými, dítě má o vzhledu kamaráda určitou představu (aktuální normu),
odchylka od této představy činí kamaráda méně atraktivním, shoda s aktuální
normou více naplňuje potřebu jistoty dítěte.

3. vlastnictví zajímavého předmětu - současně se zajímavým předmětem (hračka,
zvíře, knížka..) je přijímáno i dítě - majitel. Tímto způsobem dochází к rozvíjení
určité sociální strategie, která přetrvává až do dospělosti. Dítě si navykne, že ke
zvýšení vlastní prestiže přispívá vlastnictví něčeho žádoucího, co jiní nemají.

4. chování - kamarádství s populárními dětmi je snadné a příjemné, jsou přátelské,
dobře laděné, sociálně zdatnější, snadněji navazují kontakty, udržují rozhovor, lépe
respektují dohodnutá pravidla a hry. Chování spoluurčuje sociální úspěšnost dítěte.
Lépe disponované děti získávají lepší sociální role, které utvrzují sociální hodnotu
dítěte.
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Předškolácká kamarádství jsou převážně dyadické vztahy, které jsou
povrchní a proměnlivé, přesto jsou patrné rozdíly ve vzájemném chování dětí, které
к sobě mají kamarádský vztah a dětí, které kamarády nejsou.
Základním znakem v této vývojové fázi je sebeprosazení, dítě se může
prosadit jen ve skupině vrstevníků, starší děti nebo dospělé osoby se pro ně stávají
nedostupnou konkurencí. Soupeření je podle Řiěana (1990) zejména pro dominantní
a dobře vybavené děti, podle Havlínové (2000) je soupeření nezdravé. Současný svět
postupně opouští od soupeření a dává přednost domluvě a spolupráci.
Dospělá osoba představuje pro dítě autoritu s typicky nadřazenou rolí,
zatímco ve skupině vrstevníků se vztahy rozvíjejí

na přibližně stejné úrovni,

postupně však dochází к diferenciaci a specifikaci sociálních rolí. Dítě získává
určité postavení, roli a status (např. status třídního baviče, hvězdy, outsidera...).
Dětská skupina podporuje schopnost spolupracovat i soupeřit, učí dítě
prosazovat se mezi ostatními a napomáhá к získání prestiže, což přispívá к rozvoji
vlastní identity.
Role soupeře je snazší a atraktivnější než role spolupracovníka.
Pro předškoláka je obtížné např.vzdát se egocentrismu, sebeovládat se, sdílet
uspokojení druhými nebo se vcítit do situace někoho jiného. Předškolní děti
získávají různé role a učí se přizpůsobovat svoje chování dané situaci. (Vágnerová,
2000, s. 130)
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Komunikace v předškolním věku

Člověk - i dítě - je tvor společenský, jako takový se potřebuje domluvit
s druhými lidmi. Komunikovat s druhými je jeho potřeba. Komunikace v raném
věku s blízkou osobou
přispívá к rozvoji intelektu. Komunikace s vrstevnickou skupinou napomáhá dítěti
proniknout do skupiny. V případě, že dítě navštěvuje mateřskou školu je význam
komunikace s učitelkou obdobný jako komunikace s matkou.

Komunikace probíhá v obecné rovině:

verbální - pomocí slov (mluvených, psaných)
neverbální - pohledy, mimika, doteky...
činem - dodržování dohod, poskytováním pomoci, vcítěním se do situace
druhého.

Předškolní dítě dokáže vyjadřovat svoje názory a pocity a přibližně od čtyř
let je schopno rozlišovat způsob komunikace.

1. komunikace s dospělými - dítě mluví zdvořile a snaží se vyvarovat nežádoucím
slovním výrazům, a zároveň očekává, že mu bude porozuměno.

2. komunikace s vrstevníky - dítě používá často specifické výrazy a oslovení,
vyjadřuje se přímo, pro dospělé mnohdy nepřijatelně. Někdy je dítě natolik zaujaté
svou činností, že konverzace přechází v monolog.

3- komunikace s malými dětmi - dítě se dovede alespoň částečně přizpůsobit
komunikačním možnostem malých dětí, pozorně naslouchá jejich potřebám a více se
jim věnuje
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Na

druhé

straně

je

v komunikaci

s předškolním

dítětem

patrný

egocentrismus dítě se domnívá, že posluchač ví totéž, co ono, a proto často
vynechává důležité aspekty popisované situace, čímž činí sdělení nesrozumitelným.
Předškolní

dítě

se ještě

potýká

s obtížemi

v dílčích

komunikačních

dovednostech (např. nedokáže věnovat pozornost sdělení druhých, zpracovat sdělené
informace, přizpůsobit vlastní sdělení situaci).
Většina dětí, zejména na počátku předškolního období, nedokáže ještě
správně vyslovovat a mnohé hlásky nahrazuje jinými n e b o j e komolí, ale ve většině
případů se ke konci předškolního věku výslovnost zlepšuje. (Vágnerová, 2000, s.
131)

3.3.3

Osobnost pedagoga, vliv na sociální rozvoj

„Za

vychovatele

bývá

označován

dospělý

člověk,

který

dospívajícím různého věku a v různých výchovně vzdělávacích

stojí

proti

zařízeních a

pozitivně ovlivňuje sebevýchovu člověka."
(Rýdl, K., 1999, S.28)

„Člověk se musí к dítěti postavit skromně, s trpělivostí a láskou a s pomocí
vědy se musí zkoušet poznat a vnímat nejjemnější záchvěvy dětské duše a skryté
potřeby tohoto nového stvoření, které ještě neumí vyjádřit slovy a ni otázkami svá
Přání. Já, Tvůj učitel, Ti chci být pomocníkem".(Rýdl, 1999, s. 9).

Osobnost vychovatele a princip vedení podle Montessori (Rýdl, 1999, s. 28):

1. Antropologická orientace - je osobnost člověka utvářena duchem a inteligencí,
výchova je založena na rozvoji osobnosti, středem výchovy by měl být člověk,
úkolem vychovatele je, vést toto „utváření se".

2. Porozumění sám sobě -

mladý člověk je utvářející se osobnost, která si

samostatně osvojuje vědomosti, a které je nabízena podporující pomoc. Osobnost
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učitele charakterizuje Montessori jako služebníka lidského ducha, spolupracovníka,
vedoucího a organizátora, podněcovatele dětské svobody.

3.

Úlohy

-

Montessori

rozlišuje

pět

okruhů

úloh,

které jsou

v souladu

s antropologickou orientací

Samopříprava - pozitivní naladění vychovatele na práci s dětmi, vyžadující znalost
dané práce i úkolů.

Příprava na prostředí -

znalost didaktického materiálu, pořádek a péče o

připravené prostředí, zajištění funkčnosti předmětů a přesné vymezení místa, na
které se předměty ukládají.

Zajištění svobody rozvoje - poskytnutí dítěti svobody volby prostředků a práce,
zájmu, pohybu, času, spolupráce s ostatními, úrovně vzdělávání. Svoboda je však
podporována zúčastněným pozorováním.

Dohled a lekce - vychovatel musí být schopen rozlišit soustředěnost od aktivit, ve
kterých se dítě ztrácí díky nepořádku, a popřípadě být ochoten, udělit mu speciální
lekce.
v

#

Cekání a pozorování - učitel zúčastněně pozoruje, nezasahuje dítěti do činnosti,
pokud ho o to dítě přímo nepožádá.
4. Vychovatel v rodině a škole - vychovatel by měl být služebníkem rozvíjejícího
se lidského ducha.

a) rodiče jako vychovatelé - rodiče dítěti poskytují „uváženou účast láskyplné
Péče", ke které potřebují povědomí o psychicko-duchovních potřebách dítěte,
schopnost pozorování dětských projevů, schopnost umět pozorované projevy
správně vyložit a odpovídajícím způsobem jednat. Rodiče doprovázejí dítě na jejich
cestě vzdělávání.
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b) vychovatel v mateřské škole a ve škole základní - dovednost vychovatele
spočívá v „promyšleném užití" zásad, jedná se o „disciplinovanou lásku, která j e
užitá rozumem". (Rýdl, 1999, s. 28).

Žádné osnovy, žádné plány ani žádný sebedůmyslněji zavedený výchovný
režim nemůže ve výchově nahradit osobnost pedagoga. Jeho vliv je tak obrovský a
silný a z mnoha pohledů nedoceněný, že si to člověk často uvědomí, až tehdy, když
sám dospěje. Tento vliv na děti může mít různou hloubku, závisí to na samotné
osobnosti pedagoga.
Pedagog se liší od jiných povolání právě tím, že působí celou svou osobností,
v kladném i záporném slova smyslu. Toho záporného by pochopitelně nemělo být
mnoho, ale nelze si namlouvat, že učitel je bytost dokonalá a neomylná.
Období vstupu dítěte do mateřské školy, je pro dítě zvlášť důležité, učitel pro
něj představuje první nej důležitější dospělou osobu mimo oblast rodiny.
Mezi pedagogem a dítětem se vytváří nový vztah, vztah podporujícího
partnerství, ve kterém jsou respektovány potřeby dítěte i jeho individualita.
Podle Havlínové by měl dobrý pedagog akceptovat, že děti jsou si navzájem
nejpřirozenějšími učiteli, že se učí od sebe navzájem, a že si předávají zkušenosti a
dovednosti.
Měl by věnovat velkou pozornost pozorování a poznávání individuálních
předpokladů každého dítěte a od toho odvíjet svoji další práci, respektovat vývojové
a individuální zvláštnosti dětí, umožňovat jim činnosti podle jejich schopností a ne
podle věku a klást vždy přiměřené nároky.
Měl by spolupracovat s rodiči a plánovat pružně s možností variability
postupů.

Měl

by

respektovat

individuální

tempo

dětí

a rozvíjet

především

individuální a skupinové formy práce, nikoli hromadné.
Měl by vést starší děti к pomoci mladším, umožňovat mladším dětem
napodobování starších, motivovat jejich zájem o budoucí úkoly a vytvářet prostor a
příležitosti pro kooperaci mezi dětmi.
Také by měl dávat dětem důvěru, zejména těm starším, které si tímto
způsobem ověřují zvládnutí dovedností. Měl by využívat věkově smíšených skupin
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к adaptaci nových žáků, podporovat příležitosti vyžadující dodržování pravidel a v
neposlední řadě by se měl spolupodílet na materiálním zajištění třídy.
Také by neměl opomenout využívat přítomnosti rodičů při zajišťování
nejrůznějších akcí pro děti. (RVPPV, 2004).

„Dospělý musí dítěti pomáhat, aby mohlo pracovat samo a provádět
nezávisle svou činnost v prostředí, které ho obklopuje. Je nutno vyškolit dospělé,
kteří budou umět dětem pomáhat."(Montessori,1998, s.20).
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3.4

Rámcový program pro předškolní vzdělávání a předškolní výchova

Úkolem předškolního vzdělávání podle RVPPV je, aby doplňovalo rodinnou
výchovu, zajišťovalo dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů к jeho
aktivnímu rozvoji a učení, mělo by smysluplně obohacovat denní program dítěte a
poskytovat mu odbornou péči v průběhu jeho předškolních let.
Čas v mateřské škole by měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a
zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.
Díky předškolnímu vzdělávání by mělo mít dítě usnadněnou jeho další životní i
vzdělávací

cestu. Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte,

podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu,
napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat ho к dalšímu poznávání a učení.
Stejně tak by se mělo dítě učit žít ve společnosti ostatních a přibližovat si normy a
hodnoty společnosti, ve které žije.
Důležitým

úkolem

předškolního

vzdělávání

je

vytváření

předpokladů

pro

pokračování ve vzdělávání maximálním podporováním individuálních rozvojových
možností dětí.

Z těchto podmínek jsou odvozeny 3 rámcové cíle (záměry):

1

•

rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2-

osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3.

získání osobní samostatnosti schopnosti projevovat se jako

samostatná

osobnost působící na své okolí

„Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické,
Psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo
jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno
aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně
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kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň
i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají." (RVPPV, 2004, s. 8)

„Pedagog by měl postupovat s plným vědomím, že tyto cíle jsou svým
způsobem univerzální, přirozené a všudypřítomné." (RVPPV, 2004, s. 9).

Veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, směřují
a přispívají к vytváření klíčových kompetencí, které tvoří neopomenutelný základ
vzdělávání na všech úrovních.
„Klíčové kompetence jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností,
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
jedince".(RVPPV, 2004, s. 9).
Příznivý rozvoj dítěte a další jeho vzdělávání závisí na tom, jak dobré a
dostatečné základy klíčových kompetencí jsou v předškolním věku položené. Proto
by předškolní vzdělávání mělo o jejich vytváření cíleně usilovat.
Za klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání jsou považovány tyto:

1*

kompetence к učení

2.

kompetence к řešení problémů

3.

kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
kompetence činnostní a občanské

Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům cestu, kam při výchovně
vzdělávacím procesu směřovat, představuje ideál, ke kterému většina dětí nedospěje.
Cestou j e myšlen vzdělávací obsah, který je kompetencemi vymezen. Vzdělávací
obsah je členěn do několika vzdělávacích oblastí.
Z hlediska sociálního rozvoje a předmětu šetření se práce zaměřuje pouze na
oblast Dítě a ten druhý a Dítě a společnost.
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Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v těchto dvou oblastech je podporovat
utváření vztahů dítěte k j inému dítěti či к dospělému, posilovat, kultivovat a
obohacovat jejich vzájemnou komunikaci, zajišťovat pohodu těchto vztahů, uvádět
dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními lidmi, uvádět je
do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomáhat dítěti
osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožňuje mu aktivně se podílet
na utváření společenské pohody v jeho sociálním prostředí.

V rámci interpersonální oblasti seznamuje pedagog dítě s pravidly chování ve
vztahu к druhému, posiluje prosociální chování ve vztahu к ostatním lidem (rodina,
MS, dětská herní skupina), podporuje osvojování si elementárních

poznatků,

schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte
к druhým lidem, vytváří prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance,
respektu, přizpůsobivosti..), podporuje rozvoj interaktivních a komunikativních
dovedností, rozvoj kooperativních dovedností a chrání osobní soukromí a bezpečí
dítěte ve vztazích s druhými dětmi a dospělými.

V oblasti sociálně-kulturní prohlubuje pedagog v dítěti poznávání pravidel
společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního
prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace, podporuje
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet к tomuto společenství
a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, rozvíjí
vytváření

povědomí

o

mezilidských

morálních

hodnotách,

rozvíjí

kulturně

společenské postoje, seznamuje dítě se světem lidí, kultury a umění, vytváří
Povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytváří základy aktivních
Postojů к životu.
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N e j d ů l e ž i t ě j š í c í l o v é d o v e d n o s t i z těchto d v o u oblastí j s o u tyto:

Komunikace s dospělým -

O č e k á v a n ý v ý s t u p - dítě zpravidla u m í p ř i m ě ř e n ě k o m u n i k o v a t s d o s p ě l ý m

Komunikace s dětmi
O č e k á v a n ý v ý s t u p - dítě z p r a v i d l a u m í k o m u n i k o v a t s d r u h ý m dítětem, n a v a z u j e
d ě t s k á přátelství

Sociabilita a spolupráce
Očekávaný výstup -

dítě zpravidla d o k á ž e s p o l u p r a c o v a t a být d r u h é m u dítěti

p a r t n e r e m při h ř e

Společenská pravidla návyky
O č e k á v a n ý v ý s t u p - dítě z p r a v i d l a u p l a t ň u j e základní s p o l e č e n s k á p r a v i d l a ve styku
s dospělými i dětmi

Zařazení do třídy (skupiny dětí)
O č e k á v a n ý v ý s t u p - dítě se z p r a v i d l a d o k á ž e zařadit d o s k u p i n y dětí

Spolupráce na činnostech

O č e k á v a n ý v ý s t u p - dítě zpravidla d o k á ž e v y j e d n á v a t , d o h o d n o u t se a k o o p e r o v a t

Dítě by n a k o n c i p ř e d š k o l n í h o období zpravidla m ě l o d o k á z a t

n a v a z o v a t k o n t a k t y s d o s p ě l ý m , k t e r é m u j e s v ě ř e n o d o p é č e , p ř e k o n a t stud,
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
p ř i r o z e n ě a b e z zábran k o m u n i k o v a t s d r u h ý m d í t ě t e m , n a v a z o v a t a u d r ž o v a t
d ě t s k á přátelství
o d m í t n o u t k o m u n i k a c i , která m u j e n e p ř í j e m n á
u v ě d o m o v a t si s v á p r á v a ve v z t a h u к d r u h é m u , p ř i z n á v a t s t e j n á p r á v a
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druhým a respektovat je
chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože jsou každý jiný, že
osobní resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého,
přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
spolupracovat s ostatními
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování
doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky,
rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod
chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými
jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc
chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je potřeba se
chovat
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich
rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
chovat se zdvořile, přistupovat к druhým lidem bez předsudků a s úctou,
vážit si jejich práce a úsilí
uvědomovat si, že někteří lidé se chovají proti pravidlům, a tím ohrožují
pohodu i bezpečí druhých, odmítat nežádoucí chování

Možností, jak naznačených cílů dosahovat je mnoho. Bylo již uvedeno, že
mezi faktory ovlivňující socializaci patří prostředí. Pro potřeby zkoumání bylo
vybráno mikroprostředí - třída mateřské školy a vliv skupiny dětí na socializaci ve
vybraných třídách.
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PRAKTICKÁ ČÁST
4. C Í L P R O V E D E N É H O V Ý Z K U M U

Praktickou část tvoři případová studie několika případů mateřských škol
s věkově stejnorodým a věkově smíšeným uspořádáním tříd, zaměřená na zkoumání
sociálního rozvoje dítěte předškolního věku.

Obecně je kvalitativní analýzou konkrétních případů -

buď případů

typických a svým způsobem reprezentujících určitou kategorii zkoumaných osob
(případů) nebo naopak osob (případů), které se vymykají zjištěným, známým
zákonitostem. (Pelikán, 1998, s. 243).

„Případová studie detailní studium jednoho případu nebo několika málo
případů, pro které sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo
jedinců.

Jedná

se

o zachycení

složitosti

případu,

o popis

vztahů

v jejich

celistvosti." (Hendl, 2005, s. 104).

Výzkumník podrobně popisuje to, co pozoroval a zaznamenal, hledá
významy a snaží se pochopit aktuální dění. Hlavním nástrojem je výzkumník sám.
(Hendl, 2005).

Předkládaná
v

studie

sleduje vliv

skupiny

na

sociální

rozvoj

dítěte

podmínkách mateřské školy. Byla prováděna v pěti mateřských školách s různým

uspořádáním

tříd. Jednalo

se o dvě mateřské

školy

s věkově

stejnorodým

uspořádáním tříd a o tři mateřské školy s věkově smíšeným uspořádáním tříd.

Stanovené

hypotézy vycházejí z předpokladu,

že dětská

skupina

má

specifický socializační význam, a že složení skupiny významně ovlivňuje sociální
rozvoj dítěte, což si ještě stále mnozí pedagogové neuvědomují.
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4.1 VÝCHOZÍ HYPOTÉZY

Hypotézy vycházející z těchto předpokladů:

1)

Věkově smíšená skupina přispívá к sociálnímu rozvoji dítěte více něž
skupina věkově stejnorodá.

2)

Věkově smíšená skupina napomáhá více к získávání osobní samostatnosti,
nabízí více příležitostí к projevům osobní samostatnosti.

3)

Věkové složení skupiny dětí ovlivňuje kvalitu vztahů mezi dětmi, klima třídy.

4 2 CÍL PŘÍPADOVÉ STUDIE

Studie se snažila popsat vliv skupiny dětí v mateřské škole a vliv projevů
učitelky na sociální rozvoj dítěte. Hledala odpověď na otázku, která skupina dětí věkově stejnorodá či věkově různorodá - více ovlivňuje kvalitu sociálního rozvoje,
přispívá

к vytváření

sociálních

kompetencí,

především

к získávání

osobní

samostatnosti.

Na základě analýzy pozorování zobecňuje podmínky úspěšné socializace,
Popisuje dovednosti, podle kterých je možno socializaci a její rozvoj sledovat.

4 3 POUŽITÉ M E T O D Y

Výzkumník má vybírat výzkumnou metodu (anebo více metod) podle cíle
výzkumu. Výzkumnou metodu musí zvolit tak, aby pomocí ní skutečně zjistil, co
zjistit má.

К získání odpovědí na stanovené hypotézy byly vybrány následující metody.
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4.3.1 Metoda pozorování

Pozorování je základem pro sledování projevů dítěte, mělo by být spolehlivé
a objektivní. Vyžaduje po pozorovateli znalosti, soustředění a rozvahu. Zkušený
pozorovatel přesně ví, proč chce něco pozorovat a dokáže si stanovit, co bude
pozorovat. Připravuje se na pozorovací situaci podle vlastních možností, postupuje
promyšleně, plánovitě a důkladně, s vědomím, že získané údaje musí pravdivě
zachytit, zpracovat a vyhodnotit. (VÚP, 2007).

„Pozorování je nejstarší psychologická metoda založená na pozorování
chování jiných jedinců: je vždy výběrové, zaměřené na určité činnosti jedinců,
Případně okolnosti těchto činností." (Hartl, 1994, s. 40).

Pozorování bylo zaměřeno na součinnost více lidí (učitelky a dítěte, dítěte a
dítěte, dětské skupiny) v podmínkách mateřské školy s věkově stejnorodým a
věkově smíšeným uspořádáním tříd.

Bylo zde uplatněno přímé nezúčastněné pozorování dětské skupiny a na jeho
základě byly zhodnoceny jak možnosti sociálního rozvoje dětí, tak práce učitelek.
Prostřednictvím kvalitativního nezúčastněného pozorování byl zaznamenám průběh
dopoledních činností dětí.

Jedná se o přímé nezúčastněné pozorování. „V kvalitativním nezúčastněném
Pozorování se snažíme pomocí protokolu získat nej širší záznam toho, co lidé dělají a
"kají." (Hendl, 2005, s. 201, 202).

Pro

potřeby

této

studie

byly

použity

pozorovací

protokoly.

К vedení

objektivnějšího záznamu pozorování byl ve většině případů použit diktafon, záznam
byl vždy proveden bezprostředně po ukončení pozorování.
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Tab. 1: Pozorovací protokol:

Počet

Datum:

žáků:

Dopolední blok

Přítomní učitelé:

Cas

Učitel

Způsob

zpracování

Zák

pozorovacích

protokolů

Poznámky

byl

proveden

pomocí

kódovacího schématu. „Jednotlivé způsoby kódování jsou dány předem určenými
kategoriemi pro zaznamenávání toho, co se pozoruje." (Hendl, 2005, s.202).
Výzkum je zaměřen na přístup učitelek к dětem.

4.3.2 Metoda dotazníku

Dotazník slouží к hromadnému získávání údajů pomocí písemných otázek:
otázky (nebo též položky) mohou být uzavřené, polozavřené a otevřené. Používají se
i položky škálové. (Hartl, 1993).

Dotazník je určen pro hromadné šetření, pro opatřování statistických dat. Je
to

soubor

přesně

formulovaných,

standardizovaných

otázek

předkládaných

respondentům v písemné podobě za účelem zjištění určitých údajů, názorů, postojů
nebo mínění. Takto lze získat informace o obtížně dostupných faktech od větší
skupiny osob, s nimiž není osobní kontakt.
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Dotazník má obsahovat co nejméně položek - ovšem optimálně pokrýt

sledovaný problém. Otázky musí být konkrétní, jasné, stručné, nedvojmyslné,
nepříliš intimní, přiměřené věku.

К získání potřebných poznatků pro porovnání sociálního rozvoje byl použit
dotazník určený dětem mateřských škol.

4.4 POPIS P R Ů B Ě H U ŠETŘENÍ

Zkoumanými

vzorky se staly děti a učitelky

z pěti mateřských

škol.

Pozorování bylo prováděno ve dvou mateřských školách s věkově stejnorodým
uspořádáním tříd a ve třech mateřských školách s věkově smíšeným uspořádáním
tříd.
Celkem bylo zapsáno pět pozorovacích protokolů (dále označení PP) v těchto
dětských skupinách:

PP č. 1 — Věkově smíšená skupina dětí (3-6 let) ze Zdravé mateřské školy

PP č . 2 - Věkově stejnorodá skupina dětí (5-6 let) z běžné mateřské školy č.l

PP č. 3 - Věkově smíšená skupina dětí (3-6 let) z mateřské školy M. Montessori

PP č. 4 - Věkově stejnorodá skupina dětí (5-6 let) z běžné mateřské školy č.2

PP č. 5 - Věkově smíšená skupina dětí (3-6 let) z církevní M Š při ZŠ

4-4.1 Charakteristika zkoumaného vzorku č.l

Prvním zkoumaným vzorkem se staly děti a učitelky ze Zdravé

mateřské

školy. Jedná se o mateřskou školu s pěti věkově smíšenými třídami (bílá, žlutá,
červená, modrá, zelená), která se zaměřuje na podporu zdraví. Vychovává dítě ke
zdravému životnímu stylu a vytváří podmínky pro tělesnou, duševní i společenskou
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pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v MŠ. Pozorování jsem prováděla v červené třídě
v celkovém počtu 8 hodín.

Organizace dne z hlediska uspokojování potřeb dítěte:

Děti mají po celý den možnost volného pohybu po celé MŠ, mohou
přecházet ze třídy do třídy, hrát na společné chodbě fotbal, pohybovat se na
„patýrku" ve třídě (chodí sem po obědě odpočívat, vede z něj skluzavka dolů na
koberec), navštěvovat zájmové kroužky dle vlastního uvážení a momentální nálady
bez předchozího přihlašování.
Jediným jednotícím prvkem dne je komunitní kruh, který si každá třída
organizuje sama, ten je povinný, ale děti ho mají rády a vždy se na něj těší. Po celý
zbytek dne mají dostatek prostoru pro spontánní aktivity.
Ve třídě mají nakreslená a na provázku pověšená

pravidla, která všechny

děti respektují, a proto si učitelky mohou dovolit poskytovat dětem mnohem více
volnosti, než je tomu v běžných mateřských školách.
Učitelka poskytuje podnětné a vstřícné prostředí, děti ji oslovují křestním
jménem, což přispívá к příznivému klimatu celé MŠ.
Svačit mohou děti kdykoli během dopoledne, avšak nejpozději do 9:15 hod,
záleží jen na nich zda nabídku svačiny využijí, či nikoli. Svačina je servírována
formou polotovaru, děti si samy mažou pečivo, krájí ovoce a podobně. Nádobí si
samy berou ze skříňky ve třídě, použité ho potom ukládají do myčky.

4

-4.2 Charakteristika zkoumaného vzorku č. 2

Druhým zkoumaným vzorkem se staly děti a učitelky z běžné mateřské školy
č.l. Jedná se o vesnickou mateřskou školu se dvěmi třídami věkově stejnorodých
dětí rozdělených podle věku na 3-41eté a 5-61eté. Pozorování bylo prováděno v
oddělení 5-61etých dětí v celkovém počtu 8 hodin.

Organizace dne z hlediska uspokojování potřeb dítěte:
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V této mateřské škole tvoří převážnou část dne hromadně organizovaná
činnost, která prolíná ranním cvičením, zpíváním, svačinou i výtvarnou činností.
Učitelka má již od rána připravenou výtvarnou činnost, kterou bez velké motivace
předloží dětem a striktně dohlíží na to, aby se u ní všechny děti vystřídaly. Nabídka
činností není dětem přikazována, učitelka však dbá na to, aby se na veškerých
činnostech podílely všechny děti. Prostor pro spontánní aktivity mají děti pouze ráno
při scházení a chvilku mezi hromadně organizovanými činnostmi, při čekání na
pomalejší děti, než činnost dokončí. Tím velice často dochází k tomu, že pomalejší
děti si jen málokdy stihnout pohrát.
Všechny děti odchází na povel paní učitelky cvičit, všechny děti odchází na
povel paní učitelky zpívat, pokud některé dítě nechce spolupracovat, sedí na lavičce
nebo na koberci a dívá se na ostatní, hrát si nemůže.
Svačina je také organizována hromadně, i když jídlo si děti připravují samy,
dle aktuální nabídky - mažou si samy pečivo, nalévají pití, zdobí zeleninou - nejsou
do ničeho nuceny, volba a množství pokrmu záleží na nich.
Po svačině většinou následuje vypracovávání jednotného pracovního listu,
jedná se o frontální způsob práce u stolečku.
Komunitní kruh je dle slov paní učitelky zařazován zřídka, záleží na tom, zda
ho v daný den stihne paní učitelka zařadit či nikoli.
Celkové klima třídy se odvíjí v duchu napětí a spěchu, paní učitelka ve snaze
stihnout toho co nejvíce, neposkytuje dětem, zejména těm pomalejším, dostatek času
Pro vlastní realizaci.
Prostor třídy není zdaleka tolik využit, děti si vzhledem к zahuštěnosti
Programu nestihnou pořádně pohrát, navíc jsou neustále zavřeny v prostoru jedné
třídy, není jim umožněn volný pohyb po prostorách MŠ, z důvodu schodiště
v budově, takže se nemají možnost setkat s ostatními dětmi z MŠ a více rozvíjet
sociální vztahy.
Věcné vybavení MŠ není špatné, ale chybí zde již zmiňovaný dostatek
Prostoru pro jeho využití. Podnětnost prostředí by se dala také ještě vylepšit
vhodnými podněty ze strany paní učitelky.
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4.4.3 Charakteristika zkoumaného vzorku č. 3

Třetím zkoumaným vzorkem se staly děti a učitelky z mateřské školy M.
Montessori. Jedná se o mateřskou školu se třemi věkově smíšenými třídami (3-6 let),
která se od tradiční mateřské školy M. Montessori liší tím, že děti mají к dispozici,
kromě center aktivit, také běžné hračky.

Organizace dne z hlediska uspokojování potřeb dítěte:

Převážnou část dne mají děti dostatek času a prostoru pro spontánní činnosti,
mají volnost pohybu po chodbách i po třídách, které skýtají spoustu možností a jsou
maximálně využity pro nej různější koutky a pracoviště.
Např. chodby nabízejí dětem různé možnosti sportovních aktivit, mezi které
patří floorbal, fotbal, basketbal, lezecké stěny, klouzačky a cvičení na četném
sportovním náčiní. Ve třídách jsou rozmístěna centra aktivit, která dětem poskytují
dostatek prostoru pro experimentací s barvami, potravinami, přírodními materiály i
věcmi denní potřeby.
Učitelky jsou pro děti hodné tety, které je po celý den pozorují, a které, pokud
nedochází к porušování pravidel, do hry nezasahují, nijak ji neorganizují, ani dětem
nepomáhají, dokud si o pomoc samy nepožádají. Děti mají naučená pravidla, která
respektují a následnou důvěru učitelek odměňovanou tím, že mohou na terasu a
školní zahradu bez doprovodu učitelky.
Kromě svačiny, oběda a odpoledního odpočívání je jedinou organizovanou a
povinnou činností dne tzv „Elipsa", která představuje střed dopoledne a plní funkci
komunitního kruhu. Probíhá formou meditace, v tureckém sedu s dlaněmi otočenými
vzhůru a za svitu plápolající svíčky, jednak slouží ke zklidnění ducha a rozsvícení
srdce, ale zároveň ponechává dětem prostor pro důležitá sdělení (připomínky
k uplynulému dopoledni, zdůraznění důležité události, vlastní pocity a prožitky...)
V průběhu celého dne dochází к libovolnému míšení dětí, které není nikomu
Překážkou. Děti mají možnost setkávat se jak s ostatními učitelkami, tak s ostatními
dětmi z MŠ, takže se sociální rozvoj realizuje i mimo úroveň třídy, do které dítě
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dochází. Klima mateřské školy j e vstřícné, přátelské, naplněné důvěrou a láskou,
podnětné prostředí přispívá к sociálnímu rozvoji dítěte.

4.4.4 Charakteristika zkoumaného vzorku ě. 4

Další zkoumání bylo provedeno také v běžné mateřské škole č.2, jedná se o
mateřskou školu se čtyřmi věkově stejnorodými třídami, rozdělenými podle barev
(žlutá, modrá, zelená, červená). V modré a červené třídě jsou umístěny děti ve věku
3-4 let, ve žluté a zelené třídě jsou umístěny děti ve věku 5-6 let. Objektem
pozorování se stala žlutá třída, pozorování proběhlo v celkovém počtu 8 hodin.

Organizace dne z hlediska uspokojování potřeb dítěte:
I v této mateřské škole tráví děti převážnou část dne v jedné třídě, bez
možnosti volného pohybu po prostorách MŠ. Na návštěvu do jiné třídy se dostanou
pouze pokud nesou např. nějaký vzkaz, ale i to je méně časté, neboť v MŠ funguje
interkomunikační telefon.
Nabídka činností je pestrá, ale děti jsou podle mého názoru přílišně
organizovány, a proto mají jen málo prostoru pro spontánní činnosti, objevování,
experimentování,

vyjadřování

a

uspokojování

individuálních

potřeb.Většinu

dopoledne pracují všechny děti společně, vždy na jednotné činnosti a podle přesných
Pokynů p. učitelky.
Ráno společně cvičí, organizovaná rozcvička, pohybová hra popř. taneček,
společně zpívají, společně svačí. Obdobně jako tomu bylo v předchozí MŠ, i tady
zůstává nezapojující se dítě do činnosti sedět na lavičce a čeká na změnu činnosti,
která ho snad více osloví.
Svačina j e organizována hromadně, vždy po cvičení, na svolení paní učitelky,
hotové jídlo (namazané pečivo/chleba) jim je servírováno až na stůl. Svačinu
rozdává paní učitelka, včetně rozlévání nápojů, obědy rozdává paní kuchařka. Děti
mají málo prostoru rozvíjet sociální vztahy mezi vrstevníky, neustále j i m je
diktováno, co mají a nemají dělat, učitelka jim příliš zasahuje do spontánních aktivit,
Pokud na ně v nabitém programu dne zbude čas.
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Komunitní kruh je zařazován téměř denně, ale jeho funkce nebyla paní
učitelkou zcela správně uchopena. Místo rozvíjení sociálních vztahů, rozebírání
pocitů, dojmů, prožitků se zde učitelka prověřuje vědomosti svých svěřenců (co j e za
den, jaký je měsíc, roční období, do kolika umí dítě napočítat atd.)

4.4.5 Charakteristika zkoumaného vzorku č. 5

Poslední sledovanou skupinou byly učitelky a děti z Církevní mateřské školy,
která je součástí Církevní základní školy. Jedná se o nevšední školu, kde jakoby
nebyly pevné hranice mezi základním a předškolním vzděláváním. Všechny děti zde
oslovují učitelky „teto", což činí z jinak nevlídného školního prostředí, prostředí
téměř rodinné, plné pohody. Předškolní děti se zde denně setkávají s dětmi školními,
dokonce s nimi uskutečňují ranní kruh, při kterém se předškolní děti, školní děti i
dospělí každé ráno společně přivítají v jednom velkém kruhu. Pozorování bylo
omezeno pouze na dvouhodinovou hospitaci ve věkově smíšené třídě MŠ, přesto
však bylo velikým přínosem.

Organizace dne z hlediska uspokojování potřeb dítěte:

Organizace celého dne se odvíjí od příjezdu a odjezdu školních autobusů,
teprve s příjezdem druhého ranního autobusu může být zahájen ranní kruh. Je to
setkání předškolních

a školních dětí a dospělých. Děti ze školky

společně

s učitelkami přecházejí ke školním dětem a dohromady tvoří jeden velký kruh. Jedna
teta hraje na klavír, žákyně vedle ní na xylofon a všichni společně zpívají dvě písně
~ první na přivítanou a druhou děkovnou Bohu. Po zpěvu vychází od jednoho dítěte
řetězovou reakcí pohlazení a pozdrav k nejbližšímu po levici. Závěr setkání j e
vyhrazen různým sdělením a připomínkám (zdůraznění nějaké události, přivítání
návštěvy, kdo onemocněl....aj).
Po celý zbytek dopoledne mají děti prostor pro spontánní činnosti, hru,
tvořivost nebo hudební a hudebně pohybové hry.
Dopoledne zakončuje AHA - kroužek, což je společné setkání předškolních a
školních dětí a dospělých. Všichni společně sedí na židličkách v kruhu těsně vedle
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sebe, posílají si mušli a navzájem si sdělují zážitky z uplynulého dne. Kdo nechce,
nemusí říkat nic. Setkání končí společnou písní.
Po společném obědě a odpočinku dětí je prostor pro spontánní činnosti, hry,
individuální práce u stolečku až do doby, než odjedou oba školní autobusy.
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4.5 ŘÍZENÝ ROZHOVOR S DĚTMI A JEHO ANALÝZA

Rozhovory směřovaly к získání informací o sociálních vztazích ve třídě.
Otázky byly kladeny každému dítěti individuálně, tak aby mělo dostatek prostoru
pro rozvážení vlastní odpovědi, a také proto, aby bylo zamezeno opakovaní
předchozí odpovědi (tzv.opičení).

Rozhovory byly prováděny vždy v průběhu

pozorování,
Smysl

kladených otázek je uveden před každou konkrétní otázkou.

Rozhovory byly zaznamenány pomocí zápisků.

1.

Máš ve třídě kamarády?

Cílem této otázky bylo zjistit, v jaké skupině dětí mohou být sociální vztahy lépe
rozvíjeny, tedy v jaké skupině dětí je sociální rozvoj bohatší.

2.

Kdo ti pomáhá, když potřebuješ?

Tato otázka měla napovědět, která skupina vede dítě více к samostatnosti, z d a j e dítě
schopno požádat o pomoc vrstevníka, či spoléhá na pomoc dospělého.

3.

Komu pomáháš ty, v čem?

Smyslem otázky bylo zjistit, zda dítě dokáže pomáhat druhým, zda dokáže mluvit o
tom, jakým způsobem a komu pomáhá.

4.

Dokážeš si říci o pomoc, když potřebuješ?

Cílem této otázky bylo zjistit, zda je dítě schopno požádat druhého o pomoc, zda
spoléhá pouze na pomoc dospělé osoby, či zda dokáže požádat o pomoc vrstevníka.

Pereš se často?
Tato otázka měla poukázat na schopnost dítěte řešit konflikty, zda š i j e vědomo toho,
že spory lze mnohdy vyřešit v klidu a domluvou, a že není správné uchylovat se
к hrubému chování a násilí.
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6.

Které hry máš ve školce rád?

Smyslem otázky bylo zjistit, zda děti upřednostňují individuální nebo kolektivní hry.

7.

Co děláš, když je ti smutno?

Cílem

této otázky

bylo

zjistit, jak

si děti dokáží poradit v oblasti citové, jestli jsou

schopny o svých pocitech mluvit, zda i ve skupině dětí v MŠ najdou někoho/něco,
k d o / c o jim smutnou situaci pomůže překonat.
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4.5.1 Řízený rozhovor s dětmi z věkově smíšené třídy:
Chlapec O. - 5 let
1. Patrika, Péťu, Viky, Danielku
2. Patrik nebo Péťa
3. kdyby chtěli udělat hrad, tak jim pomůžu
4. jo
5. neperu, já to moc neumim, ale moje ségra se pere
6. „když král není doma"
7. zavolám na Patrika, aby si šel se mnou hrát

Dívka V. - 5 let
1-

Nikolku a Adélku

2.

Nikolka a Adélka

3.

když potřebuj ou pomoc, Nikěa neumí louskat ořechy

4.

ano

5.

ne

6.

pexeso nebo bingo

7-

čekám, až to přejde

Dívka A. - 5 let
1•

Tomáše, Nikolku, Verunku, Davida

2.

Nikolka

3.

malým dětem s oblíkáním, nebo skládáním puzzle

4-

ano

5.

ne

6.

třeba „Na ovečky"
dám si Kinder vajíčko

66

Dívka N. - 5 let

1•

Kristýnku a Adélku a taky Davida, Matyáška a Verunku

2.

Kristýnce a Adélce

3.

s ňákejma věcma malej m, třeba s oblíkáním

4.

ano

5.

ne

6.

„Voda, oheň, blesk"

7.

sedim a nemluvím s nikým

Chlapec J. - 5 let

1-

Míru, to je můj nejlepší kámoš, Adélku, Honzíka, Pepu

2.

Míra nebo taky Adélka

3.

pomáhám podávat barvy, uklízet kostky, hračky, utírám stůl

4-

já jsem mladej a všechno vím, jsem levák

5-

někdy

6.

„Na opičky"
dám si zmrzlinu nebo nanuka, ale ve školce jsem veselej

Chlapec V. - 5 let (dvojče)

1•

Jirka je můj kámoš a taky Vlasta, Adélka, Honzik

2.

brácha

3-

postavit dráhu pro auta

4.

jo

5.

já jenom chvilku

6.

aktivity
řeknu mámě, aby nám koupila zmrzlinu

67

Chlapec P. - 5 let (dvojče)

1-

Jirku, mojeho bráchu, Vlastika, Adélku

2.

brácha a Jirka

3.

když potřebuj ou malý děti pomoc třeba něco postavit

4.

jo umim

5.

neperu, ale brácha jo

6.

pokusy nebo aktivity
dám si čokoládu

Dívka K. - 5 let

1•

Adélku, Nikolku, Aničku, Vlastika, Terezku

2.

Nikolka

3.

pomůžu Terezce postavit domeček, utírám stoly

4.

ano

5.

ne

6.

když s paní učitelkou zpíváme

7.

hraj u si s kamarádama

Dívka P . - 5 let

1•

Patrika a Natálku, Ráďu, Kristýnku

2.

Michalka

3.

skládat puzzliky, zavazovat kaničky, uklízet ochod, rovnat věci v kuchyňce

4.

ano

5.

ne

6.

když hrajeme „Pepíčku pípni"
zavolám Natálce

68

Chlapec D. - 51et

1•

Ráďu, Davídka, Dana, Patrika, Matouška

2.

Rád'a

3.

pomáhám Ráďovi stavět partu

4.

jo

5.

někdy, když potřebuje můj kamarád pomoc

6.

když stavíme s klukama bunkr

7.

brečim

Dívka N. - 5 let

1•

Petrušku, Adélku, Patrika, Radka

2.

Petruška

3.

s puzzlíkama, s oblékáním, paní učitelce, když potřebuje něco podat,

4.

jo

5.

malinko s Adélkou, ale je to porušování pravidla

6-

„Na ovečky"
já nejsem nikdy smutná

Chlapec P. - 5 let

1

•

Petrušku, Koláře, Davídka, Matouše

2-

Kolář a Petruška

3-

když děti něco potřebujou postavit, třeba lego nebo na kostkovišti, opravuju
auta

4.

ano
neperu

6-

když děláme pokusy
když mě někdo pohladí
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Dívka N. - 5 let

1•

Lukáška, Ráďu, Ondráška

2.

Lukášek

3.

dát na počítači hru, něco vystřihnout malým dětem, skládat puzzle, zavázat
kaničky

4.

ano

5.

ne

6.

když si s Lukáškem a Ondráškem stavíme domeček
hraj u si s Lukáškem a Ondráškem

Chlapec D. - 5 let

1•

Patrika, Davídka, Matouška

2.

Kristýnka

3-

pomáhám prťatům s oblíkáním, rovnám hračky nebo jim stavím něco z lega

4.

ano

5-

někdy se peru, ale je to porušování pravidla

6-

když hrajeme floorbal
když si hraj u s kamarádem

Dívka L. - 5 let

1

•

Anežku, Milušku, Kačenku

2-

Venďa ze zelený a Nikolka

3-

uklidit nepořádek, oblékat malé děti, zavazovat kaničky, utírat stoly

4.

ano

5-

trochu, ale nesmí se to

6

„Na jelena"

-

prášek pro děti
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Chlapec R. - 5 let

1•

Dominika a Pavla

2.

Dominik

3.

třeba Pavlovi postavit auto z lega

4.

já si všechno dělám sám

5.

no, někdy trochu musim

6.

„Na opičky"

7.

Jdu za Domčou domu

Chlapec P. - 5 let

1.

Radka, Péťu a Tomáše

2.

Ráďa

3.

pomáhám klukům stavět garáž

4.

ano

5.

někdy trochu jo

6.

„Na semafor"

7.

zavolám Ráďovi nebo Tomášovi

Chlapec T. - 5 let

1.

Ládika, Péťu, Adélku, Michala

2.

Michal

3.

pomáhám Adélce s oblékáním

4.

mně nikdo nemusí pomáhat, předškoláci si všechno dělaj sami

5.

ne

6.

„Na ovečky"

7.

někam si zalezu, aby mě nikdo neštval
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Dívka N. - 5 let

1.

Kristýnku, Natálku, Evičku, Nikolku

2.

Kristýnka

3.

třeba, že zavážu Evičce tkaničky

4.

ano

5.

ne

6.

„Na ovečky"

7.

jdu za maminkou aby mi dala nějakou mlsotku

Chlapec J. - 5 let

1.

Martina, Lukáše a Daniela

2.

Martin

3.

uklízím po dětech „bordel"

4.

ano

5.

někdy jo, ale málo

6.

„Na semafor"

7.

jdu si třeba za klukama

Chlapec F. - 5 let

1•

bráchu, Davida, Petrušku, Káju..

2.

David nebo Kája

3.

podávám malej m dětem hračky, když tam nedošáhnou

4.

ano

5.

asi jo

6.

když můžeme hrát na zahradě na policajty

7.

vždycky si někam zalezu

72

Chlapec R. - 5 let

1.

Ondru, Lukáše, Adélku

2.

Adélka

3.

třeba s oblíkáním nebo mu naleju čaj

4.

ano

5.

někdy, ale nemá se to

6.

třeba když si stavíme partu

7.

jsem protivnej

Dívka T. - 5 let

1.

S imonku, Míru, Jindříška

2.

Simonka

3.

vyplachuj u za jindříška štětec nebo mu nandavám bačkory

4.

ano

5.

někdy se peru s Adélkou, když otravuje

6.

s panenkami a domečkem

7.

brečím a nic se mi nechce

Dívka R. - 5 let

1•

Ládíčka, Helenku a Kačenku

2.

brácha

3.

když potřebuj ou zapnout bundu nebo zavázat tkaničky

4.

ano

5.

někdy

6.

když si stavíme strašidelný hrad

7.

dám si třeba čokoládu nebo zmrzlinu

73

Dívka К. - 5 let

1•

Kačku, Gábinku a Janičku

2.

Kačka a Gábinka

3.

něco třeba janičce vystřihnu, když to neumí

4.

ano

5.

ne

6.

„Na sedanou"

7.

řeknu mamince, ať mi koupí zmrzlinku

Chlapec P. - 5 let
1.

Tomáše a Péťu a taky malou Verunku

2.

Péťa

3.

podávám Verunce malou lžíci

4.

ano

5.

ne

6.

když hrajeme „Bingo"

7.

dám si bonbonek

Chlapec O. - 5 let

1.

Víťu, Vojtu, Davida

2.

Víťa a někdy Terezka

3.

pomáhám uklízet hračky, ty prťata to pořád neuměj

4.

ano

5.

ne

6.

„Člověče, nezlob se"

7.

zavolám tátovi na mobil
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Chlapec R. - 5 let

1.

Áďu, Rudika, Anežku, Honzu

2.

Anežka

3.

třeba jim něco vystřihnu

4.

ano

5.

ne

6.

„Na mrazíka"

7.

jdu za maminkou

Dívka S. - 5 let

1.

Sárinku, Jiříčka, Danielku

2.

Helenka, ale ta velká

3.

s oblíkáním nebojím zavazuju tkaničky

4.

ano

5.

ne

6.

Pexeso

7.

zavolám Helenku

Dívka L.- 5 let

1.

Járu, Markétku, Helenku, Ivánka

2.

Markétka nebo Jára

3.

pomáhám j im třeba postavit domeček

4.

ano

5.

ne

6.

pohádkové pexeso

7.

dám si čokoládu

75

4.5.2 Řízený rozhovor s dětmi s věkově stejnorodé třídy:

Chlapec M. - 5 let

1.

Marka

2.

paní učitelka

3.

nevím

4.

jo

5.

někdy

6.

když si můžeme jezdit s autíčkama

7.

nevím

Dívka I. - 5 let

1.

Kačenku

2.

paní učitelka

3.

když mi paní učitelka řekne, ať jí něco podám

4.

jo

5.

peru kluky, když mě otravuj ou

6.

s Kačenkou na koníčky

7.

nevím

Dívka N. - 5 let

1.

Petrušku

2.

Petruška nebo paní učitelka

3.

nosím paní učitelce klíče

4.

ano

5.

ne

6.

když si hrajeme na zvířátka

7.

nejsem nikdy smutná
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Chlapec R. - 5 let

1•

Jiřika

2.

paní učitelka

3.

nevím

4.

umím

5.

ne

6.

když si můžeme hrát vzadu v míčkách

7.

nevím

Chlapec V. - 5 let

1.
2.
3.

mám
Míša
třeba s oblíkáním

4.

jo

5.

no, skoro pořád

6.

„Na vlky"

7.

koupím si Kinder čokoládu

Dívka J. - 5 let

1•

Kačenku a Sašenku

2.

maminka nebo babička

3.

pomáhám paní učitelce třeba s něčím

4.

umím

5.

jenom s Terezou, pořád se mi směje

6.

vaření v kuchyňce

7.

kreslím si

77

Chlapec R. - 5 let

1.

Hm

2.

asi, asi Honza

3.

podávám mu třeba kostky

4.

ano

5.

docela jo

6.

nevím

7.

děda mi vždycky koupí pohár

Dívka L. - 5 let

1.
2.
3.

Markétku
paní učitelka
podávám třeba něco paní učitelce

4.

ano

5.

ne

6.

když si s Markétkou stavíme ohrádky pro zvířátka

7.

zpívám si

Chlapec M. - 5 let

1.

Mám

2.

Adam

3.

stavět dráhu pro auťáky

4.

jo

5.

peru se, ale paní učitelka se vždycky naštve

6.

„Červená, bílá"

7.

maminka mi vždycky něco koupí
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Dívka A. - 5 let

1.

Járu a Terezku

2.

paní učitelka

3.

dávám paní učitelce na stůl vázičky

4.

ano

5.

neperu se

6.

s panenkami v domečku

7.

maluj u si

Dívka H. - 5 let

1.

Adélka a Anežka

2.

paní učitelka

3.

nevím

4.

ano

5.

ne

6.

když si můžeme hrát na koberci s molitankou

7.

nevím

Chlapec L. - 5 let

1.

Jo

2.

nevim

3.

pomáhám uklízet hračky nebo s oblíkáním

4.

jo umím

5.

no, s Pepou se pořád pereme

6.

když si hrajeme s garážemi

7.

nevím

79

Chlapec R. - 5 let

1•

jo, dva Vláďu a Tondu

2.

asi nejvíc táta, protože je taky chlap

3.

nevim

4.

jo

5.

asi někdy trochu s Jirkou

6.

když si stavíme loď a hrajeme na piráty

7.

asi strašně řvu

Dívka S. - 5 let

1.

ne

2.

maminka

3.

nevím

4.

ano

5.

ne

6.

nevím

7.

nevím

Chlapec R. - 5 let

1.

Hm, Dádu

2.

mamka nebo taťka

3.

paní učitelce pomáhám utírat stoly

4.

ano

5.

někdy ano

6.

třeba s legem

7.

asi jsem smutnej

80

Chlapec R. - 5 let

1.

Honzíka

2.

paní učitelka

3.

nevím

4.

ano

5.

ne

6.

na mámu a tátu

7.

nevím

Chlapec O. - 5 let

1.

Jo, Martina

2.

maminka

3.

pomáhám paní učitelce, když mi řekne

4.

ano

5.

občas j o

6.
7.

třeba, když stavíme z molitanek
asi nic

Dívka O. - 5 let

1.

Gábinku a Davídka

2.

paní učitelka

3.

nevím

4.

umím

5.

ne

6.

když si hrajeme na koberci

7.

nevím

81

Chlapec R. - 5 let

1•

Davídka

2.

paní učitelka nebo máma

3.

rozdávám papíry a pastelky

4.

jo

5.

jo

6.

„Na sedanou"

7.

nic

Dívka P. - 5 let

1.

mám

2.

maminka

3.

nevím

4.

jo

5.

ne

6.

molitanku

7.

když mi táta dá pomeranč

Chlapec P. - 5 let

1.

Markétku

2.

paní učitelka

3.

nosím paní učitelce vzkazy

4.

ano

5.

ne teda vlastně jo

6.

když si hrajeme s Markétkou v kuchyňce

7.

nevím

82

Chlapec R. - 5 let

1.

mám

2.

babička

3.

nevím

4.

jo

5.

ne

6.

s klukama „Na babu"

7.

nevím

Dívka A. - 5 let

1.

Verunku

2.

paní učitelka nebo Verunka

3.

pomáhám Verunce zavázat tkaničky

4.

ano

5.

někdy

6.

pexeso

7.

když mi maminka koupí bonbónek

Chlapec H. - 5 let
1.

mám

2.

táta nebo děda

3.

podám třeba něco paní učitelce

4.

jo

5.

někdy

6.

když si hraj u s autíčkama

7.

nevím

83

Dívka К. - 5 let

1.

mám

2.

třeba máma

3.

uklízet hračky

4.

hm

5.

ne

6.

když se na zahradě honíme

7.

nevím

Chlapec F. - 5 let

1.

Viktora

2.

paní učitelka

3.

nevím

4.

ano

5.

asi jo

6.

nevim

7.

dám si kulaté bonbóny

Dívka V. - 51et

1.

nemám

2.

nevím

3.

nevím

4.

jo

5.

ne

6.

když jezdíme s kočárkem

7.

nic
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Dívka S. - 5 let

1.

Jíťu a Gábinku (učitelky)

2.

Jíťa nebo Gábinka

3.

hlavně uklízíme

4.

ano

5.

ne

6.

když si kreslím obrázky pro maminku

7.

nic

Chlapec R. - 5 let

1.

Zuzku

2.

maminka

3.

nevim

4.

jo

5.

někdy se peru

6.

když lítáme ne zahradě

7.

brečim

Dívka J. - 5 let

1.

Adélku a Romču

2.

paní učitelka nebo Romča

3.

zavazuj u A. tkaničky

4.

ano

5.

ne

6.

když si hrajú na počítači

7.

spim
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4.6

GRAFICKÉ

ZNÁZORNĚNÍ

VÝSLEDKŮ

ŘÍZENÉHO

ROZHOVORU S DĚTMI

Otázka č.l: Máš ve třídě kamarády?

V grafu uvádím odpovědi dětí, jednotlivé odpovědi označuji písmeny: A znamená, že dotazované dítě nebylo ve své odpovědi konkrétní, neuvedlo
žádný počet ani jméno, odpovědělo pouze „mám", В - znamená, že
dotazované dítě neuvedlo žádný počet ani konkrétní jméno a odpovědělo
Pouze „nemám", С - označuje, že dotazované dítě jmenovalo 1-2 děti, D znamená, že dotazované dítě vyjmenovalo 2 a více dětí.

Graf 1 : Máš ve třídě kamarády

30
25

. . .

20 - 1

• věkově
smíšená
Шvěkově
stejnorodá

15
10
•

]

ľZnx

i

В

Tab. 1 : Máš ve třídě kamarády?

Uspořádání třídy
Věkově smíšená
Věkově stejnorodá

A

В

8x

2x

86

С
2x
20x

D
28x

Otázka č. 2: Kdo ti pomáhá, když potřebuješ

V grafu uvádím odpovědi dětí, jednotlivé odpovědi označuji písmeny: A kolik dětí
odpovědělo, že jim pomáhá kamarád, В - kolik děti spoléhá na pomoc
dospělého rodinného
příslušníka, C- kolik dětí uvedlo, že jim pomáhá učitelka, D - kolik dětí
nevědělo, jak
odpovědět.

Graf 2: Kdo ti pomáhá, když potřebuješ?
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Tab. 2: Kdo ti pomáhá, když potřebuješ?

Uspořádání třídy
Věkově smíšená
Věkově stejnorodá

A
30x
6x
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В

С

D

lOx

2x

12x

Otázka č. 3: Komu pomáháš ty, v čem?

V grafu uvádím odpovědi dětí, jednotlivé odpovědi jsem rozdělila na ty, ze
kterých bylo patrné, zda pomáhají dětem a nebo učitelce. Následovně je
označuji těmito písmeny: A - dětem, В - učitelce, С - pokud odpověděly
„nevím".

• věkově
smíšená
• věkově
stejnorodá

Tab. 3: Komu pomáháš ty, v čem?
Uspořádání třídy
Věkově smíšená
Věkově stejnorodá

A
30x
8x
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В

С

lOx

12x

Otázka č. 4: Dokážeš si říci o pomoc, když potřebuješ?

V grafu uvádím odpovědi dětí na tuto otázku, odpovědi označuji písmeny:
A - ano, В - ne, С - nic nepotřebuji.

Graf 4: Dokážeš si říci o pomoc, když potřebuješ?
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Tab. 4: Dokážeš si říci o pomoc, když potřebuješ?

Uspořádání třídy
Věkově smíšená
Věkově stejnorodá

A
28x
30x
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В

С
2x

^

Otázka č. 5: Pereš se často?

V grafu uvádím odpovědi dětí, jednotlivé odpovědi označuji následovně: A
- ano, В - ne, С - někdy.

Graf 5: Pereš se často?
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Tab. 5 : Pereš se často?

Uspořádání třídy
Věkově smíšená
Věkově stejnorodá

В
18x
14x

A
8x

С
12x
8x

Чч
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Otázka č. 6: Které hry máš ve školce rád?

V grafu uvádím, odpovědi na tuto otázku, jednotlivé odpovědi dětí označuji
písmeny: A - hry organizované hromadně, pod vedením učitelky, В - volné
hry, spontánní činnosti, С - pokud si děti na žádnou hru nevzpomněly.

Graf 6: Které hry máš ve školce rád?
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Tab. 6: Které hry máš ve školce rád?

Uspořádání třídy
Věkově smíšená
Věkově stejnorodá

A
22x
2x
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В
8x
26x

С
2x

Otázka č. 7: Co děláš, když je ti smutno?

V grafu uvádím odpovědi dětí, jednotlivé odpovědi označuji písmeny: A pokud uvedly, že si dají něco dobrého, aby zahnaly smutek, В - pokud
považují za lék na smutek něčí společnost (blízké osoby, kamaráda), С když uvedly jiný důvod, D - když nedokázaly na tuto otázku odpovědět.

Graf 7: Co děláš, když je ti smutno?
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Tab.7: Co děláš, když je ti smutno?
JJspořádání třídy
-Věkově smíšená
„Věkově stejnorodá

A
lOx
6x

В
12x

92

С
8x
12x

D
12x

4.7 DISKUSE К ZÍSKANÝM POZNATKŮM - odpovědi na položené hypotézy

Hypotéza č.l

Věkově smíšená skupina přispívá к sociálnímu rozvoji dítěte více než
skupina věkově stejnorodá

Předpokladem sociálního rozvoje (jak již bylo uvedeno v teoretické části
práce) je schopnost navazovat vztahy s druhými lidmi. Na tuto schopnost se
zaměřila otázka č. 1 řízeného rozhovoru.

Otázka č. 1 : Máš ve třídě kamarády?

Ze získaných odpovědí plyne:

Věkově smíšená skupina - 30 dětí (5 let):

1 kamarád

0

2 kamarádi

2

3 kamarádi

12

4 kamarádi

13

5 kamarádů

3

nemám kamaráda

0

Všichni kamarádi jsou uvedeni křestními jmény

Objevila se odpověď „i malou Verunku" a 2x odpověď „můj nejlepší kámoš"
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Věkově stejnorodá skupina - 30 dětí (5 let):

1 kamarád

13

2 kamarádi

7

3 kamarádi

0

4 kamarádi

0

5 kamarádů

0

nemám kamaráda

2

mám - bez uvedení křestního jména

6

odpověď „hm"

2

Jedna odpověď uváděla 2 kamarády, ale šlo o paní učitelky.

V této skupině měly děti méně kamarádských vztahů, byly i bezradné odpovědět „nevím", „hm"

Lze shrnout, že ve věkově smíšené skupině mají děti četnější kamarádské
vztahy, jejich sociální rozvoj je bohatší.
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Odpovědi na otázku č.2 ukazují, kdo má důvěru dětí, od koho vědí, že mohou
očekávat pomoc.

Otázka č. 2: Kdo ti pomáhá, když potřebuješ?

Věkově smíšená skupina - 30 dětí (5 let):

kamarád

19

kamarádi ( 2 - 3 )

11

učitelka

0

maminka, tatínek

0

prarodiče

0

U této skupiny dětí je patrná vysoká důvěra v kamarády

Věkově stejnorodá skupina - 30 dětí (5 let):

učitelka

14

kamarád

6

kamarádi ( 2 - 3 )

0

maminka

9

tatínek

2

babička

3

dědeček

1

nevím

1

Odpovědi převyšují počet dětí 30, protože mnohé děti odpovídaly maminka nebo
učitelka.
Tato skupina prozrazuje větší závislost na učitelce a rodičích, menší oporu o
kamarády.
NN

Ve věkově smíšené skupině mají děti více možností být i tím, kdo se učí od
kamaráda i tím, kdo učí kamaráda.
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Hypotéza č.2

Věkově

smíšená

skupina

více

napomáhá

získávání

osobní

samostatnosti, nabízí více příležitostí к projevům osobní samostatnosti.

К potvrzení této hypotézy napomohou odpovědi na otázky řízeného rozhovoru č. 3
a 4.

Ze získaných odpovědí plyne:

Otázka č. 3: Komu pomáháš ty, v čem?

Věkově smíšená skupina - 30 dětí (5 let):

dostavím stavbu

11

louskám ořechy

1

s oblékáním malým dětem

15

zavazovat malým dětem tkaničky

6

podávám malým dětem co potřebují, nač nedosáhnou

4

uklízím malým, ještě to neumí

5

pomáhám malým s vystřihováním

5

uklízím všem

7

nalívám čaj

1

skládám puzzle

4

podám něco paní učitelce

1

obouvám bačkory

1
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Věkově stejnorodá skupina - 30 dětí (5 let):

paní učitelce

11

nevím

12

s oblékáním

2

podávám kostky, hračky

1

stavím

1

uklízím

3

zavazuji tkaničky

3

Ve skupině věkově smíšené nikdo neodpověděl, že neví, jak pomáhá.

V této otázce se objevilo bohatší spektrum odpovědí, také určitá hrdost - co všechno
už dokážu.

Věkově stejnorodá skupina ukázala na větší závislost dětí na učitelce, v 11
případech ze 30, ve věkově smíšené to byl 1 případ ze 30.
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Otázka č. 4: Dokážeš si říci o pomoc, když potřebuješ?

Věkově smíšená skupina - 30 dětí (5 let):

ano
jsem mladej, všechno vím, jsem levák
všechno si dělám sám
mně nemusí nikdo pomáhat, předškoláci si dělají všechno sami

Věkově stejnorodá skupina - 30 dětí (5 let):

ano

26

umím

3

„hm"

1

Zajímavá je odpověď „hm", bohužel nebyla víc rozvedena.

Odpovědi v obou skupinách se v podstatě shodují.

Ve věkově smíšené skupině bylo ve 3 případech patrné značné sebevědomí.

Odpovědi na otázky č.3 a 4 celkem potvrzují hypotézu č.2.
Případné námitky (často ze strany rodičů), že starší děti jsou ochuzovány tím, že
„slouží malým" lze oponovat slovy M. Montessoriové:

„Jestliže jsou starší děti vyzvány mladšími, aby pomohly při práci nebo
podaly vysvětlení, jsou tyto starší děti nuceny své znalosti strukturovat, aby je
mohly srozumitelně předávat dále mladším dětem. Protože jen to, čemu člověk sám
porozumí

může

vysvětlit

druhému

člověku.

schopnosti." (Rýdl, 1999, s.17)
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Starší tak rozšiřují své

vlastní

Otázka č. 7: Co děláš, když je ti smutno?

Tato otázka doplňuje odpovědi na hypotézu č. 2

Věkově smíšená skupina - 30 dětí (5 let):

jdu za maminkou, aby mi dala mlsotu

4

zavolám kamarádku, kamaráda

5

dám si čokoládu, bonbónek

7

zavolám tátovi

1

jsem protivnej

1

brečím a nic se mi nechce

2

jdu za klukama

1

někam zalezu

2

hraj u si s kamarádama

3

dám si prášek pro děti

1

když mě někdo pohladí

1

nejsem nikdy smutná

1

sedím a s nikým nemluvím

1

čekám, až to přejde

1

V 9 případech se děti obrátí na kamarády, v 5 se obrátí na rodiče a v sedmi řeší
situaci sladkostí.
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Věkově stejnorodá skupina - 30 dětí (5 let):

nevím

12

nejsem nikdy smutná

1

čokoláda, zmrzlina, pomeranč

6

kreslím si

2

zpívám si

1

asi strašně řvu

1

asi jsem smutnej

1

asi nic

4

brečím

1

spím

1

12 odpovědí „nevím" prozrazuje bezradnost, v 6 případech řeší děti smutek
sladkostmi.
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Hypotéza č. 3

Věkové složení skupiny dětí ovlivňuje kvalitu vztahů mezi dětmi,
klima třídy.

Na kvalitu vztahů mezi dětmi poukazují odpovědi na otázku č. 5.

Otázka č. 5: Pereš se často?

Věkově smíšená skupina - 30 dětí (5 let):

ne

16

někdy, ale nemá se to

3

někdy, když někdo otravuje
někdy

4

asi jo

1

no, někdy trochu musím

1

trochu, ale nesmí se to

1

někdy, když potřebuje kamarád pomoc

1

já, jenom chvilku

1

ne, moc to neumím

1

2x byla odpověď doplněna - je to porušování pravidel. Větší polovina - 16 dětí - se
nepere.
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Věkově stejnorodá skupina - 30 dětí (5 let):

ne

14

někdy

5

asi jo

1

jo

3

ne, teda vlastně jo

1

občas jo

1

no, pořád

2

peru, ale paní učitelka se vždycky naštve

1

jenom s Terezou, pořád se mi směje

1

peru kluky, když mě otravinou

1

Pokud shrneme, „peru se z různých důvodů", je to v této skupině 16 dětí- tedy větší
polovina.

Ve věkově smíšené skupině se objevily odpovědi, že je to porušování pravidel, že se
to nemá nebo když potřebuje kamarád pomoc.

Určitá bezradnost je patrná v odpovědi „někdy trochu musím".

Hodnocení sebe samého je zřetelné z odpovědi „moc to neumím".

Ve věkově stejnorodé skupině je jakousi zábranou pouze to, že se paní učitelka
naštve.

Kvalitu vztahů mezi dětmi rovněž sleduje otázka č. 6. Zejména sleduje to, zda si
chtějí hrát samy či s někým.
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Otázka č. 6: Které hry máš ve školce rád?

Věkově smíšená skupina - 30 dětí (5 let):

když král není doma

1

pexeso

3

Bingo

2

Na ovečky

4

Oheň, voda, blesk

1

Na opičky

2

aktivity

2

pokusy

2

když zpíváme

1

Pepíčku, pípni

1

stavíme s klukama bunkr

1

stavíme s klukama domeček/hrad

2

floorbal

1

Na jelena

1

Na semafor

2

stavím si partu

1

s panenkami a s domečkem

1

Na sedanou

1

Člověče, nezlob se

1

Na mrazíka

Všechny hry jsou uvedeny tak, že si děti hrají s někým.

Není zřejmé, že by přítomnost mladších dětí ochuzovala hry starších dětí.

12 uvedených her vyžaduje větší skupinu hrajících si dětí.
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Věkově stejnorodá skupina - 30 dětí (5 let):

jezdit s autíěkama(když si můžeme)

2

Na koníčky

1

Na zvířátka

1

hrát si v míčkách

1

Na vlky

1

vaření v kuchyňce

2

nevím

3

stavím ohrádky pro zvířátka

1

Červená, bílá

1

hrajeme si s garážemi

1

můžeme si hrát s molitankou

3

stavíme loď a hrajeme na piráty

1

třeba s legem

1

Na mámu a tátu

1

když si hrajeme na koberci

1

Na sedanou

1

Na babu

1

pexeso

1

honíme se na zahradě

2

jezdím s kočárkem

1

kreslím obrázky pro maminku

1

na počítači

1

К hraní v míčkách dítě kamaráda nepotřebuje, ke kreslení obrázku pro maminku
rovněž ne, ke hře na počítači také ne.
Překvapivá je odpověď „nevím", která se vyskytuje 3x.
2x se objevila poznámka „když si můžeme hrát (s autíčky, s molitankou).
Odpověď „když si můžu hrát s legem" neuvedla potřebu hrát si s kamarádem.
10 uvedených her vyžaduje větší spoluúčast kamarádů.
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4.8 HODNOCENÍ PROJEVŮ UČITELEK - analýza pozorovacích protokolů

Pozorování zaměřené na přístup učitelek к dětem.
Jednalo se o třídy mateřských škol, kde probíhaly rozhovory s dětmi.
Cílem bylo sledovat, jak dalece projevy učitelek mohou ovlivňovat socializační
proces.
К pozorování byly vedeny pozorovací protokoly.
Pro pozorování byla vybrána tato kritéria (podle indikátorů pro provádění evaluace
v mateřských školách zařazených do projektu Podpory zdraví). Pro přehlednost jsou
stanovená kritéria očíslována (viz. Tabulka č.l). Do tabulky je uvedena také četnost
výskytu jednotlivých faktorů.

Tab. 1 : Kritéria hodnocení projevů učitelky
Číslo

Kritérium

1

Pozitivní podpora dítěte

2

Podceňování dítěte, ironie

3

Poskytování empatické odezvy na problémy dítěte

4

Otevřená manipulace

5

Zdánlivě pozitivní manipulace laskavým slovem
tzv. skrytá manipulace
Poskytování možnosti volby

6
7
8

Četnost
výskytu

Poskytování dostatku času a prostoru к dokončení
hry/činnosti
Sledování dodržování dohodnutých pravidel

Jako vzor předkládám pozorovací protokol č. 1, jeho podrobnou analýzu a tabulku
se stručným přehledem kritérií. Ostatní pozorovací protokoly a jejich analýzy
přikládám v příloze.
4.8.1 Pozorovací protokol ě.
Tato kapitola obsahuje pozorovací protokol, tabulku podrobné analýzy a graf.
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Tabulka 1: Pozorovací protokol č. 1

Datum: 23. 10. 2007
Dopolední blok: 7.00 - 10.30hod
Přítomné učitelky: G. S. (učitelka)
J. D. (asistentka pedagoga)
Počet dětí MŠ: 16 (8 šestiletých, 5 čtyřletých, 3 tříleté)

Cas
7:15

Změna činnosti
Spontánní činnost 2 dětí
(stavba z kostek)

Učitelka

Věkově smíšená třída

Dítě
Máme málo cihel, že bysme tuhle
věž zbourali?

Poznámky
říká Z.

Jo!

odpovídá D.

G. můžeme tohleto zbourat? My
potřebujeme víc kostek, víš. (Z.)
ptá se učitelky
Já myslím, že můžete, to stavěl
R., on dneska nepřijde a určitě
by mu to nevadilo.
Někdo, ale musí podávat kostky.
(Z.)
Tak jo. (D.)
Musí to být rovně! (Z.)
Uděláme tu velikou! (Z.)
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Výtvarná činnost

Kdopak chce děti kouzlit s listy?
(5)

/
Co to děláte? (F.)

/ Děti beze slov a bez dohadování
/
/ staví věž, střídavě kladou kostku na
kostku.
Přichází další chlapec (F.)

Stavíme velikánskou věž. (Z.)
A vy stejně nevíte, co mám!(F.)

Vytahuje z kapsy pytlíček bonbonů

D. koukej, on má bonbony! (Z.)
To sis měl nechat radši dole. (D.)
Jo, sem je nesmíme nosit! (Z.)
Já si je stejně dám do kapsy. (F.)

Láká učitelka děti к pracovnímu
stolu, kde má připravené listy dubu
zimního, pastely, tuš, nůžky a
čtvrtky.
Co budeme kouzlit, G.?

107

Zajímají se dvě holčičky (V. a Ch.)
a sedají si ke stolu.

/ Tadyje šablonka listu, tuším, že

je to dub zimní,
přiložte šijí na čtvrtku a hezky
tady
dovnitř nanášejte křídu a prstíky
to roztírejte do stran. Vyberte si
barvičky jaké chcete, nějaké
podzimní. (6)

Pořádně to přidrž, dej si pozor na
ty kraje a takhle roztírej.
No vidíš V. jaké to máš hezké
(1) a ještě tady veprostřed ti
chybí barvička.(4)

Tak víš co, Ch., přilepíme to
izolepou, jo? (3)

Děti, až budete velké, založte si
vždycky kousíček izolepu,
protože já to nedělám a pak
nikdy nemůžu najít konec.

Holčičky se pouštějí do práce.

Mně to pořád nejde. (Ch.)

Já to pořád držím a ono se mi to
stejně hýbe. (Ch.)

Učitelka odchází pro izolepu a
slepuje Ch. čtvrtku se šablonkou.

Hele, koukni. (V.)
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/ Tady и té stopičky to ještě

/ rozmaž prstíkem.

(4)

No, vidíš, už to máš hotové. (1)
Tak, teď se koukni na ten
lísteček, že má uprostřed jednu
čáru, žilku, a pak od středu jdou
žilky až do špičky listů, vidíš.

To je tuš a máme speciální
nevylejvací kelímek ze salonu
hraček, kluci, končíme
s vylejváním tuše.

Já pověsím obrázek a půjdem na
to A.
Chceš to vyzkoušet zase jinak?
(6)
Krása Ch., (1) teď tam uděláš
takové čárečky jako má V., jestli
chceš. (6)
Já ten list obkreslím ještě jednou
a dám ti ho, jo A.?

J
Fuj, to smrdí. (V.)
V. kreslí žilky na listu tuší.

Ahoj, co děláte?

Přišla A.

Já chci taky. (A.)

Jo. (A.)
Ch. kreslí žilky tuší.
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/К

ty taky hezky stříháš, nechceš

/ zkusit vystřihnout šablonku pro I
/ A., co říkáš? (5)

Já vím A., ale ty máš teď jinou
práci, (4) vyber si, jestli chceš
lísteček barvit vevnitř jako to
dělaly holky nebo to zkusíš
okolo a pak si ho vevnitř
prokreslíš. (6)

Listí.
No jasně.
Neboj se toho A., klidně to
zvětši, takhle do strany. (1)
Tak pojďte vy tři, posaďte se a
vyberte si, jak to chcete dělat,
jestli jako A. nebo jako holky. A
nakonec si tam můžete udělat
tuší žilky. (6)

!

j V. bere nůžky a vystřihuje
šablonku.

Já to taky umím. (A.)

Asi okolo. (A.)

A. se pouští do práce.
Přicházejí další děti F., D. a Z.

Co děláte? (Z.)
Můžeme taky? (Z.)
Jupí, pojďte kluci. (Z.)

Já chci tenhle! (Z.)
Já taky. (F.)

110

/ ,
/

/ Tak se do toho pusťte. Dejte
pozor, ať se vám ta šablonka
nehýbe.

/

Teda, to se ti to povedlo, pojď
pověsíme lísteček na větvičku.
(1)

8:15

Spontánní hra 2 dětí
s magnetickou stavebnicí

Teda H., ty jsi na Ch. takový
hodný. (1)
H. běž se, prosím, podívat do
kuličkového tobogánu, jestli tam
nejsou ještě kuličky.

i

Já tadyten.

(D.)

1

Já už to mám. (Ch.)
Odcházejí společně pověsit lísteček
к ostatním na suchou větvičku
zavěšenou v prostoru třídy.
Děti postupně dokončují práci a
odcházejí si na koberec hrát.
Hele točí se! (H.)

H. postavil jednoduchý kolotoč a
půjčil ho Ch.
Ch. se usmívá a točí s ním.

Hele, co mi udělal H. (Ch.)

Ukazuje Ch. učitelce.
H. staví další kolotoč.

Ale chybí nám kuličky. (H.)
Učitelka si sedá k nim na koberec.

H. bez řečí jde.
Tady nic není! (H.)
Máme hrozně málo kuliček, nějaký
děti to poztrácely. (H.)

Ill

Jenomže už nemáme kuličky,
ledaže byste se dohodli s H.

Teda, ty jsi si to rozbořil jen
proto, aby si to mohla Ch.
postavit? (1)

8:30

Spontánní hra 2 dětí
v domečku na patře
Běž, já ti tam rozsvítím.

To víš, že můžeš.

j Já chci tohle. (Ch.)

I Ukazuje Ch. na plánek.

H. bourá svůj kolotoč a podává
kuličky Ch.

H. se stydlivě usmívá.

Chceš něco postavit? (H.)
Né, já si stavím. (Ch.)

H. odchází.

Hele H. (Ch.)

Volá za ním Ch. a ukazuje mu svůj
výtvor.

Jé, to je krása. (H.)

Chválí jí H.

Můžu jít na patýrko? (D.)

Můžu jít taky? (V.)

Ahoj, G.

Já jsem tady a mám moc malej byt.
(D.)
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Mávají děti učitelce z patra a
zalézají do domečku postaveného z
molitanových matrací a polštářů.

j Nelez sem V. (D.)

/ Opakuje ještě třikrát, ale holčička

tam stejně vlezla a pobourala
střechu.
Ono to na mě spadlo. (V.)

Kňourá holčička.

Ukaž prosím tě, já to opravím. (D.)

Holčička odběhla podívat se dolů,
jak děti hrají společenskou hru
červíčci.
D. se dal do opravy domečku.

Už to není ten dům, je to bunkr, je to
starej bunkr.
V. pojď taky. (D.)

Volá dolů na V.

No, jdi tam.... zalez si... už
zalez
dobře. (D.)
Já jdu k tobě, je tam ještě místo?
(D.)

Holčička leží roztažená a směje se.

Lehni si normálně! (D.)

Třikrát ji upozorňuje D.

Já nechci! (V.)
Nevylejzej, jdeme spát! (D.)
V. zalez....nedělej to...no, teď jsi to
zase zbořila, ach jo, já jdu
opravovat. (D.)
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Hele,vy dva, znáte patýrkový
pravidlo? Copak se tam říká o
bouchání polštářem a skákání?
To už přeci není hra, to se mi
nelíbí. (8)
Broučkové, chci vám
připomenout, že je tady sváča.
(5)

Nalij u si pití, ať mě nebolí hlava,
ať mám zdravé čůránky a zdravé
ledviny. (5)
Broučkové, ještě tak chviličku a
budeme uklízet. (7)

/ Na, tady máš svůj dům, otevři a běž

/ V. poslušně leze dovnitř.

/ dovnitř. (D.)
V. vylez, já jsem tady pro tebe
udělal byt. (D.)
Já nejsem V., já jsem pejsek. (V.)
Tak pojď, pejsku spinkat. (D.)

V. se směje a hází polštářek.

V. to nesmíš....to nesmíš! (D.)

Nakonec se nechává strhnout a
házejí po sobě polštáře a hlasitě se
smějí.
Děti se zklidnily.

Opozdilci přicházejí ke stolu a
svačí.
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/

' 8:45 / Skládánípuzzle 4 dětí a

/ paní učitelka
L. ze zelený, můžeš to rozebrat a
poskládat znovu.

To jsem zvědavá, jestli nějaká
poznáš?(5)

Kolik tam máme opic, děti?

Mně to připadá spíš jako
korálovka.
Děti, kdyby jste chtěly, je tady
sváěa. (6)

j Kdo

to poskládal? (F.)

F. rozebírá na koberci velké puzzle,
přichází Z . , D., a V.
D. začíná skládat první kousky.
Né, D., j á si to poskládám sám.(F.)

D. to respektuje a jen přihlíží.

Některý zvířátka už jsou úplně celý.
(D.)
Tady je to samá opice. (F.)
Děti počítají
A tohle je kobra. (D.)
Jo, Kobra 11..(F.)

Smějí se kluci

Tohle je
tukan
tygr... žába... .ňákej
brouček..

Doplňují se děti

Hele, to je buď užovka nebo zmije.
(Z.)

Připomíná učitelka dětem.
My nechcem. (Z.)
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Odpovídá Z. za všechny.

Tak dobře.

Jste připravení na to, že za
chvilku budeme uklízet? (7)

Vy už uklízíte?
Vy jste hodní a tebe D. chválím,
že uklízíš na patře, přesto, že jsi
tam vůbec nebyl. (1)
9:15

Uklízení třídy, hraček

I Hotovo, už to mám. (F.)

Jo. (D.)

Volá D.

Dělej, pojď uklízet. (D.)

Táhne Ch. nahoru na patro uklízet
molitany.

Jo. (D.)

Učitelka si sedá к piánu a hraje
krátkou znělku jako povel к úklidu.
Jupí, uklízíme. (Z.)
F. pomáhá Z.
Pojď F., vysypáme to а pak to
krásně uklidíme, jo! (Z.)
Dělej L. taky uklízej ! (Z.)
Mně se nechce. (L.)
To musíš, teď právě se unavíš a pak
víc spíš. (F.)
Ale hlavně to je zdravý, aby se
unavil. (Z.)
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7

Vy nechcete pomoct od A.?
Ale Z., ona by vám hrozně chtěla
pomoct, ona se s vámi taky chce
podělit... .tak něco vymyslete, já
věřím, že pro ni dokážete
vymyslet nějakou práci, co? (5)

I Jo, přesně, je to zdravý, aby potom

nebyl tlustej. (F.)
Přichází A. a P.
My vám taky pomůžeme.
Ale my nechceme pomáhat. (Z.)
Já vám ale chci pomoct. (A.)
Ne, nemůžeš, my nechceme pomoct.
(Z.)
Né. (Z.)

Můžeš vytřídit kuchyňku s P. (Z.)

Z. vstává, bere A. za ruku a vleče ji
ke kuchyňce.
Zvedá ze země i P.

Poskládejte to s A. v kuchyňce.( Z.)
Poskládejte to spolu, t y j í to P.
vysvětli! (Z.)

Tak vy dvě poskládáte všechny tyhle
košile do tohohle. (Z.)
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Holčičky rovnají nádobíčko do
skřínky.
Velí dál Z. dvěma dalším
holčičkám (V. a Ch.)

/ Vyjste to děti krásně složily. (1)

No výborně. (1)

Počkej, počkej...vždyť je to
uklizené..jenom tady trochu
z vršku...
Máme to na hromadě, tak tam
jen vrátíme, co jsi vysypala. (4)

Ale Z., musíme jít ven, vždyť je
tam hezky. (4)
Aleje!
Ty jsi taková šikovná holčička,
přece bys nechtěla ostatní ošidit
o pobyt venku, víš, že je zdravý.
(5)
Tak děti hotovo, každý ode mě
dostanete velkou pusu. (1)

/

f Jo, konečně jsem našla toho psa,

kterého si hledal. Haf.

Haf....(Z.)

Kluci, kulička se našla.(V.)
Bere kuličku učitelka.

A teď zase uklidíme tohle. (Z.)

Velí Z. a sype na podlahu obsah
další stavebnice.
Zaráží jí učitelka

Sedá si na podlahu a pomáhá sbírat
kostičky, ostatní děti se přidávají.
Nevzdává se Z.
Ale to musíme vytřídit
pořádně...(Z.)
Není! (Z.)

Já nechci jít ven! (Z.)
Z. se mračí, ale už neprotestuje.

Učitelka zpívá a děti si sedají
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9:45 / Komunitní kruh

/ Do kroužku se posadíme, ruku

' к ruce dáme, holky, kluci říkají,
jak se tady máme.
Tak, děti, dneska je středa a já
vás tady pěkně vítám. Jíťu, jsem
ráda, že je zase zpátky mezi
námi, Haniěku a paní doktorku,
která je naší velkou pomocnicí.
Chtěla jsem vám říct, že jste
dneska bezvadně uklízely, prostě
samy, že jste chtěly a toho já si
nesmírně vážím. Hlavně, že jste
se mezi sebou dohodly a uklízely
jste dohromady. Takže děti to
pravidlo, cikáme úplně poslední,,
to srdíčkový, jste dodržely na
velikánskou jedničku a to
košťátkový....(l)
Ano, co namalovala Z
bylo
taky na velikánskou jedničku,
protože jste tu perfektně uklidily.

(1)
No, to je moc dobrý nápad, to
bychom mohli (1) a víte co, děti,
my ty medaile uděláme
z keramiky.
Zajdeme koupit hlínu.

I kolem ní na koberec.

To jsem namalovala já. (Z.)

To by bylo dobrý, kdybysme si
někdy před školkou vyrobili medaile
a pak je rozdávali. (F.)

Jo!
..a když někdo bude hezky uklízet,
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A já mám tady dneska kostičku a
chci se vás na něco zeptat.
Jestli se těšíte nebo netěšíte do
školky, třeba na co nebo na koho
se sem těšíte a co tady děláte
rádi. Pokud nám někdo nebude
chtít říct nic, pošle kostičku dál,
jo. (6)

! dostane za odměnu medaili. (D.)

H. nic neřekl.

Když jdu do školky s tatínkem, tak
se těším na L., a na V., na G. a na
J .,, .a ráda si třeba hraj u
s magnetickou stavebnicí nebo
s kostkama. (Z.)
Když jdu do školky, tak se těším na
G. a n a J . (D.)
No, tak já něco vím, ale nepovím.
(F.)

Ráda chodím do školky, těším se na
G., J. a P. (L.)
Tak, já se nejvíc těším, když babička
bude mít zlomenou ruku a b u d u j í
krmit. (A.)
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Ch. a V. neřekly nic

IЛ co tady ve školce, tady se na

nic netěšíš?

Děkuji za odpovědi, mně se tady
dneska taky moc líbilo, protože
jste se nemusely dohadovat mezi
sebou, nikdo na sebe nežaloval a
všechno jste si vyřešily, tak tu
byla celé dopoledne dobrá
nálada a pohoda, a tím pádem mi
tu bylo moc dobře a já vám za to
děkuji. (1)

9:55

Tichá pošta - posílání
pozdravu

Já vám tady děti posílám
pozdrav.

1

Mně se líbí zahrádka. (A.)

Já jsem se sem dneska netěšila,
protože mě pořád drbou ty štípance
od komára. (P.)
Já se těším, že budou na svačinku
zase maliny. (A.)

Pohladila H. po vlasech. Děti si pak
postupně a bez řečí poslaly 3
pozdravy a v deset hodin opustily
třídu.
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Tab. 2: Podrobná analýza PP č. 1
Četnost
výskytu
16x

Číslo

Kritérium

1

Pozitivní podpora dítěte

2

Podceňování dítěte, ironie

3

Poskytování empatické odezvy na problémy dítěte

lx

4

Otevřená manipulace

5x

5

Zdánlivě pozitivní manipulace laskavým slovem
tzv. skrytá manipulace
Poskytování možnosti volby

7x

Poskytování dostatku času a prostoru к dokončení
hry/činnosti
Sledování dodržování dohodnutých pravidel

2x

6
7
8

—

7x

lx

4.8.1.1 Grafické znázornení analýzy PP č.l
V grafu jsou uvedeny počty výskytu jednotlivých kritérií (projevů učitelky)
Graf 8: Výskyt kritérií v PP č. 1

• podpora
• podceňování
• empatie
• otmanipulace
• skr.manipulace
• volba
El čas/prostor
• pravidla
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4.8.1.2 Komentář - PP č.l

Toto pozorování ukázalo, že mezi nej častější projevy učitelky patřily: pozitivní
podpora dítěte, poskytování možnosti volby a tzv. skrytá manipulace.

V průběhu pozorování bylo patrné, že učitelka nevyvíjí na děti žádný tlak,
veškerá komunikace s dětmi probíhala nenásilnou formou, děti měly dostatek času a
prostoru pro dokončení hry/činnosti a neustálou možnost volby.
Objevila se také empatická odezva na problémy dítěte. Po celou dobu učitelka
bedlivě sledovala činnosti dětí, ale příliš jim do nich nezasahovala.
Během pozorování nebyl patrný žádný náznak ironie, či podceňování dítěte,
naopak učitelka dětem trpělivě vysvětlovala, když něčemu nerozuměly.
Nedodržování pravidel bylo zaznamenáno pouze v jednom jediném případě,
děti měly natolik zafixovaná pravidla, že к jejich porušování téměř nedocházelo.
Nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by učitelka musela zvýšit hlas, veškeré
výtky zvládla laskavým slovem.
Lze shrnout, že projevy učitelky v této třídě pozitivně ovlivňovaly socializační
proces dětí, ve třídě byla příznivá atmosféra a vládla zde pohoda.
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4.8.2 Pozorovací protokol č.2
: Podro Dná analýza PP č.2
Číslo Kritérium

Četnost
výskytu
6x

1

Pozitivní podpora dítěte

2

Podceňování dítěte, ironie

3

Poskytování empatické odezvy na problémy dítěte

4

Otevřená manipulace

18x

5

Zdánlivě pozitivní manipulace laskavým slovem
tzv. skrytá manipulace
Poskytování možnosti volby

5x

6
7
8

6x

Poskytování dostatku času a prostoru к dokončení
hry/činnosti
Sledování dodržování dohodnutých pravidel

—

2x

—

lx

4.8.2.1 Grafické znázornění analýzy PP č.2
V grafu jsou uvedeny počty výskytu jednotlivých kritérií (projevů učitelky)
Graf 9: Výskyt kritérií v PP č.2

•
•
•
•
•
•
•
•
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podpora
podceňování
empatie
ot.manipulace
skr.manipulace
volba
čas/prostor
pravidla

4.8.1.2 Komentář - PP č.l

Pozorování ukázalo, že nejčastěji používaným projevem učitelky byla
otevřená manipulace, velmi často uskutečňovaná formou příkazů a zákazů.
V průběhu celého pozorování učitelka manipulovala dětmi natolik,že jim
neposkytovala téměř žádnou možnost volby. Myslela za ně, rozhodovala za ně,
ovlivňovala jejich názory. Tento způsob jednání pro ni musel být nepředstavitelně
vyčerpávající, nejenže musela být stále „ve střehu", ale zároveň tím potlačovala
osobnost dítěte. Nedávala dětem prostor pro vlastní rozhodování, většinu činností se
snažila směřovat к její již předem vytvořené představě, což má za následek to, že se
dětí stávají na učitelce více závislé.Veškeré činnosti sice spojovala společná
motivace, ale nedá se mluvit o jejich prolínání, naopak činnosti striktně oddělovala
např. „teď půjdeme cvičit...teď půjdeme zpívat...teď svačit...teď pracovat u
stolečku...
V pozorovateli to budilo dojem, že se učitelka snažila dodržovat pomyslný
časový harmonogram, který nepřipouštěl časové ztráty v podobě individuálních
potřeb dětí.
Toto jednání ubíralo dětem prostor a čas na to, aby v klidu dokončily
činnost/hru, a aby měly možnost psychicky se připravit na další činnost.
Dokonce 6x použila ironické poznámky, jejichž význam děti předškolního
věku ještě zcela nechápou.
Za pozitivní lze považovat organizaci komunitního kruhu, její komunikaci
s dětmi přes plyšového oslíka.
Lze shrnout, že bylo zaznamenáno několik nedostatků v projevech učitelky,
které negativním způsobem ovlivňují socializační proces.
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4.8.5 Pozorovací protokol č.5
Tab. 6: Podrobná analýza PP č. 5
Číslo

Kritérium

1

Pozitivní podpora dítěte

2

Podceňování dítěte, ironie

3

Poskytování empatické odezvy na problémy dítěte

lx

4

Otevřená manipulace

2x

5

Zdánlivě pozitivní manipulace laskavým slovem
tzv. skrytá manipulace
Poskytování možnosti volby

lOx

Poskytování dostatku času a prostoru к dokončení
hry/činnosti
Sledování dodržování dohodnutých pravidel

2x

6
7
8

Četnost
výskytu
4x

—

lx

9x

4.8.3.1 Grafické znázornění analýzy PP č.3
V grafu jsou uvedeny počty výskytu jednotlivých kritérií (projevů učitelky)
Graf 10: Výskyt kritérií v PP č.3
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4.8.1.2 Komentář - PP č.l

Zpozorování bylo patrné, že nejčastěji se v jednání učitelky vyskytla tzv.
skrytá manipulace.
Četně bylo zastoupeno též sledování dodržování dohodnutých pravidel a
pozitivní podpora dítěte.
V průběhu celého pozorování se učitelka chovala к dětem, jako к sobě
rovným, nenásilným způsobem jim vstupovala do hry, pokud to nebylo nutné nijak
nezasahovala,

spíše přihlížela a vyčkávala,

až ji někdo požádá o

pomoc.

Promlouvala к dětem laskavým slovem, veškeré spory řešila bez zvyšování hlasu
přes úctu a lásku к lidem/věcem.
Nebyl zaznamenán ani jediný případ podceňování dítěte, ani ironická
poznámka. Také v tomto případě měly děti natolik zafixovaná pravidla, že
nedocházelo к jejich častému porušování.
V jednání učitelky byly patrné určité rituály, které přispívaly к harmonickému
rozvoji osobnosti dítěte.
Lze shrnout, že socializační proces v této mateřské škole probíhal díky
osobnosti učitelky příznivě.
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4.8.4 Pozorovací protokol č.4
Tab. 5: Podrobná analýza PP č. 4
Číslo

Kritérium

1

Pozitivní podpora dítěte

2

Podceňování dítěte, ironie

Četnost
výskytu
4x

—

3

Poskytování empatické odezvy na problémy dítěte
—

4

Otevřená manipulace

22x

5

Zdánlivě pozitivní manipulace laskavým slovem
tzv. skrytá manipulace
Poskytování možnosti volby

4x

6
7
8

Poskytování dostatku času a prostoru к dokončení
hry/činnosti
Sledování dodržování dohodnutých pravidel

lx

—

3x

4.8.4.1Grafické znázornení analýzy PP č.4
V grafu jsou uvedeny počty výskytu jednotlivých kritérií (projevů učitelky)
Graf 11 : Výskyt kritérií v PP č.4

On

• podpora
• podceňování
• empatie
• ot.manipulace
•
•
•
•
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skr.manipulace
volba
čas/prostor
pravidla

4.8.1.2 Komentář - PP č.l

Toto pozorování ukázalo, stejně jako v případě PP č. 2, že mezi nejčastější
projevy učitelky patřila otevřená manipulace, která i zde byla podávána formou
příkazů a zákazů.
Celý

průběh

pozorování

postrádal

poskytování

emfatické odezvy

na

problémy dítěte, možnost volby či poskytování dostatku času a prostoru к dokončení
činnosti/hry.
Děti neměly téměř žádnou příležitost ke spontánní hře, učitelka je neustále
něčím úkolovala, často jim předhazovala vlastní názor a potlačovala jejich.
Dopoledne mělo příliš rychlý spád v důsledku mnoha činností, které chtěla
učitelka stihnout.
Lze shrnout, že tento způsob vedení potlačuje v dětech jejich individuální
potřeby a rozvoj samostatnosti, což vede к větší závislosti na učitelce a zároveň
hraničí s přetěžováním dětí.
Na druhou stranu lze však podotknout, že učitelka se pohybovala ve věkově
stejnorodé skupině, kterou je třeba mnohem více otevřeně manipulovat, protože
malé děti v ní nemají vzor ve velkých dětech a naopak velké děti nemohou fungovat
jako učitelé a rádci. Tato role připadá ve skupině věkově stejných dětí učitelce.
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4.8.5 Pozorovací protokol č.5
Tab. 6: Podrobná analýza PP č. 5
Číslo

Kritérium

1

Pozitivní podpora dítěte

2

Podceňování dítěte, ironie

v
—
Četnost
výskytu
3x

—

3

Poskytování empatické odezvy na problémy dítěte

2x

4

Otevřená manipulace

4x

5

Zdánlivě pozitivní manipulace laskavým slovem
tzv. skrytá manipulace
Poskytování možnosti volby

5x

6
7
8

3x

Poskytování dostatku času a prostoru к dokončení
hry/činnosti
Sledování dodržování dohodnutých pravidel

2x
5x

4.8.5.1 Grafické znázornení analýzy PP č.5
V grafu jsou uvedeny počty výskytu jednotlivých kritérií (projevů učitelky)
Graf 12: Výskyt kritérií v PP č.5

• podpora
• podceňování
• empatie
• ot.manipulace
•
•
•
•

skr.manipulace
volba
čas/prostor
pravidla
Ч\
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4.8.5.2 Komentář - PP č.5

Stejně jako v případě PP č.l, tak i zde pozorování ukázalo, že mezi nejčastěji
používané projevy učitelky patřila pozitivní podpora dítěte a skrytá manipulace.
Otevřená manipulace byla vyvážená s poskytováním možnosti volby a
pozitivní podporou dítěte.
Učitelka nevyvíjela na děti žádný nátlak, komunikace mezi nimi probíhala
nenásilnou formou.
Během pozorování musela učitelka zasáhnout jen v jednom případě dětem do
hry, jinak si děti byly schopny řešit spory samy, vše se obešlo bez zbytečného
žalování.
Učitelka poskytla dětem nabídku možností,ale záleželo jen na nich, zda ji
využijí, nebo si budou hrát. Díky dobré motivaci učitelkou se všechny děti do
činnosti s chutí zapojily.
Průběžně do činností vstupovaly a zase odcházely v závislosti na jejich
vlastním uvážení. Děti byly spokojené, ve třídě vládla dobrá nálada a pohoda.
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5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Šetření jsem prováděla na poměrně malém vzorku dětí, ale i tak přineslo
výsledky, které jsem ani neočekávala..
Ve věkově stejnorodé skupině mě překvapila mnohem větší závislost dětí na
dospělé osobě,

a to jak na učitelce tak na rodičích. Děti v této skupině měly

mnohem méně kamarádských vztahů a menší oporu v kamarádech, povšimla jsem si
u nich také menší sebedůvěry, často až bezradnosti.
Naopak ve věkově smíšené skupině jsem zaznamenala častější kamarádské
vztahy, o kterých děti dokázaly bez obtíží otevřeně hovořit. Z rozhovoru s dětmi
jsem vycítila vysokou důvěru v kamarády a vzájemnou ohleduplnost.
Všechny dotazované děti si dokázaly říci o pomoc, ale už ne všechny o ní
uměly hovořit. V tomto ohledu se mnohem lépe prosadily děti z věkově smíšené
třídy, které právě proto, že považují vzájemnou pomoc za samozřejmost, o ní
dokázaly otevřeně mluvit. Většina z nich dokonce uvedla hned několik příkladů, jak
a s čím pomáhají druhým. Některé děti mne překvapily hrdostí, kterou daly najevo,
když o sobě mluvily. Byly pyšné na to, co všechno už dokáží.
Díky tomu, že děti z věkově smíšené třídy jsou na pomoc druhým zvyklé, a že
spoléhají na pomoc kamaráda, neobracejí se tak často pro pomoc к učitelce, jak to
dělají děti z věkově stejnorodé třídy.
U dětí z věkově smíšené třídy jsem si nemohla nevšimnout jakési vnitřní
kázně, co se týká pravidel chování. Zatímco děti z věkově stejnorodé třídy uvedly,
že se snaží neporušovat pravidla proto, aby nerozzlobily paní učitelku, děti z věkově
smíšené třídy téměř neporušovaly pravidla proto, že je to nesprávné jednání. Z toho
vyplývá, že děti z věkově stejnorodé skupiny se snažily nezlobit kvůli paní učitelce,
zatímco děti z věkově smíšené skupiny nezlobily kvůli sobě samým. Neznamená to
však, že by nezlobily vůbec, ale mnohem méně a spíše v případech, kdy se zastávaly
kamaráda v nouzi.

V počátcích tvorby mé diplomové práce jsem se domnívala, že učitelky
stejnorodých tříd nejsou stejně tak dobrými pedagogy jako učitelky
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věkově

smíšených tříd. V průběhu šetření jsem však svůj náhled poopravila a došla k tomu
že moje domněnka byla mylná.
Dospěla jsem k tomu, že učitelky působící ve věkově stejnorodých třídách jsou
více znevýhodněny,

protože mají složitější podmínky к uskutečňování sociálního

rozvoje dětí.
Hlavní nevýhodou je fakt, že pracují s věkově stejnými dětmi, které vyžadují
v mnoha ohledech větší pozornost učitelky než děti z věkově smíšené třídy. Děti
z věkově stejnorodé třídy nemají tolik možností si vzájemně pomáhat, protože jejich
dovednosti dosahují přibližně stejné úrovně, přicházejí tím o možnost předvést se
před menšími nebo vzhlížet ke starším. Mají méně příležitostí být tím, kdo se učí od
kamaráda a zároveň i tím, kdo učí kamaráda.
Právě z výše uvedeného důvodu je pro učitelku věkově stejnorodé skupiny
dětí těžší facilitativně na ně působit. Učitelka je okolnostmi nucena více spoléhat
sama na sebe a mnohem častěji používá otevřené manipulace s dětmi, k tomu, aby se
s nimi dohodla.
Závěrem, který z toho plyne je, že díky tomuto způsobu komunikace se
učitelka často uchyluje к frontálnímu způsobu práce, který pro ni je za těchto
podmínek méně vyčerpávající. Důsledkem toho ustupuje skupinová práce s dětmi do
pozadí, což к vzájemnému rozvíjení vztahů mezi dětmi příliš neprospívá.
Naopak

v průběhu

pozorování

ve

věkově

smíšených

třídách

jsem

zaznamenala, že učitelky naplno využívaly věkové odlišnosti dětí. V jedné školce
byly děti dokonce na takové úrovni, že učitelku téměř nepotřebovaly a po celé
dopoledne si vystačily téměř samy.
Učitelky věkově smíšených tříd přistupovaly к dětem, jako к sobě rovným,
dávaly jim velkou důvěru, které si děti byly vědomy a vážily si jí. Komunikace,
které učitelky využívaly probíhala převážně formou skryté manipulace. Otevřenou
manipulaci omezovaly pouze na činnosti, které by se bez ní neobešly (např. postup
práce....).
Věkově smíšená skupina jim umožňovala plnit funkci facilitátora, který jen
přihlížel a pokud nebylo třeba, nijak nezasahoval.
Celkové šetření mi potvrdilo všechny tři výchozí hypotézy, jen nesmím u třetí
hypotézy opomenout zmínit, také důležitost věkově stejných dětí ve věkově smíšené
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třídě. Kdyby bylo každé dítě ve skupině jinak staré, neměla by věkově smíšená
skupina dětí význam.
Závěr, ke kterému jsem došla je, že učitelky ve věkově smíšených třídách mají
díky věkové odlišnosti dětí možnost realizovat facilitativní způsob výchovy. Naopak
učitelky ve věkově

stejnorodých třídách jsou omezenými možnostmi, v podobě

věkově stejných dětí, tlačeny к frontálnímu způsobu práce a mají sklony к
autoritativnímu vedení. Učitelky věkově stejnorodých tříd by však přes veškeré
nesnáze měly usilovat o změnu postoje к dítěti, případně o změnu uspořádání tříd
v jejich mateřských školách.

Často bývá uváděno, že věkově smíšená skupina se podobá více skutečnému
životu, že učí děti „být". К získávání sociálních dovedností člověk potřebuje i znát
sebe. To, jak dítě vidí druhé děti - mladší i starší - pomáhá dítěti lépe se v sobě
vyznat, vědět, co již dovedu, co se ještě mohu naučit.

Každý vychovatel by měl mít na paměti motto:

„Měl by dítě vést, aniž by příliš nechával pocítit svoji přítomnost, ale zároveň
musí být připraven pomoci". (Rýdl, 1999, s. 29).
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změna činnosti
Spontánní činnost

učitelka

Věkově stejnorodá třída
dítě

poznámky
4 chlapci si hrají v domečku

Já budu tvoje kočka, jo.

Říká chlapec č.l

Ne, nebudeš dělat žádnýho
kocoura!

Vykřikuje chlapec č. 2

Budeš krokodýl!

Říká chlapec č. 1
Chlapec č. 3 leze kolem domečku a
doráží na okna

Schovejte se, krokodýl...

Překřikují se chlapci a zavírají
okna

Hele, krokodýle, my si na
tebe posvítíme!

Chlapec č. 1 vylézá ven a zápasí
s „krokodýlem"

Pomozte nám, pomoc...

Pokřikují ostatní

/ Rychle se schovej, schovej

4P

f

Zápasící chlapec zalézá do
domečku nabrat síly a vrací se zpět
do boje

Tak, dost, kluci, tohle není žádná hra, to je
zlobení, pojďte si sednout ke stolečku,
jdeme všichni pracovat! (8)

Dej mu..nedej se ...

Povzbuzují ho ostatní

Jo, jo....já jsem ho dostal

Krokodýl padá k zemi

Jo, seš dobrej

Volají ostatní a vrhají se na
krokodýla
Hra se mění v zápas, učitelka
ukončuje hru.
Děti uklízí hračky, sbíhají se ke
stolečku kolem učitelky a staví se
do řady.

8:00

Kolektivní práce polepování ježka

Nalepování bodlinek z papíru na
šablonu velkého papírového
ježka

*

Tak, pojďte všichni pracovat, musíme
nalepit ježkovi bodlinky. (4)

Vyberte si bodlinku, namažte lepidlem a
hezky to připlácněte na ježka. (6)

No, vidíte, jak si B.poradila. (1)

Počkej, až na tebe přijde řada! (4)

Tak, můžeš.

Vyber si, která se ti líbí. (6)

No, raději ne, ty by ses celá upatlala. (2)

T
Kam to mám nalepit?

Ptá se holčička B.

Tady, hele, tady můžeš.

Radí jí A.

Já to nalepím radši tady sem,
tady je to lepší.

Rozhodne se B.

Já chci taky lepit.

Hlasí se chlapec H.
H.netrpělivě čeká na vyzvání
učitelky.
Vyzývá ho po chvilce učitelka.

Můžu si vzít tuhle?

Říká H.

Já mu nalepím ještě jednu,
protože aby nebyl plešatej,
tady vidíš.
Můžu taky lepit?

Hlásí se B.

г

Так, pojďte, kdo ještě nelepil?

т

/ Já, já, já...

I Překřikují se děti, strkají do sebe a '

snaží se propracovat až к paní
učitelce.
Každé dítě si postupně nalepí jednu
bodlinku.

Děti, podívejte se, jakého máme krásného
ježka. (4)

Hodnotí práci učitelka.
Jé

8:10

Ten je hezkej, viď

Jásají děti

Já, já, já.

Překřikují se děti

Kolektivní práce tiskání listů na velký
arch papíru
Tak, děti, a kdo chce nati skat ježkovi
hnízdečko? (5)
Tak dobře, počkejte, j á si někoho vyberu a
pak se vystřídáte, pojďte třeba vy. (4)

Budeme natírat obrácenou stranu listu a
pak ho obtiskneme na papír. Natiskáme
hromadu listů a uděláme ježkovi domeček.

Ukáže na hlouček dětí a odvádí ho
do kreslírny, ostatní děti si hrají.

Já si vyberu tenhle
Já tenhle

r

Г7
Děti, podívejte se, musíte ten list natírat
z té strany, jak jsou žilky.. .to je když
přejedete list prsty, tak je to tam hrbolaté.
(4)

Děti, použité listy házejte tady do koše

Ne, zkus to třeba zelenou, to bude určitě
lepší. (4)

Já chci ten velkej
Dělám to správně?

Já to mám hrbolatý
Já taky, koukni
Ně, prosím tě, musíš to
otočit, vidíš, teď je to
hrbolatý.

P. pomáhá E. přidržet list

Mně to pořád ňák nejde

Kňourá E.

To musíš držet, hele

Můžu ho natřít ještě jednou
barvou?
Dáš mi zelenou?

TŇa

T~

Já si ten list udělám červeně
a žlutě!
Auuu!
Paní učitelko, V. mě praštil.

Stěžuje si K.

Jenže on vrazil do E.

Hájí se V.

Musíte dávat pozor.. .omluvil ses jí?
Promiň E.

Učitelka pomáhá В., které to moc
nejde

Jé...
Ježiši, В., jak to zase děláš! Děti,
podívejte se, jak to B. zase popletl. (2)
Děti postupně přicházejí a
odcházejí.

Děti, koukněte se na J., jak se mu povedla
barva, můžete list natřít pokaždé jinou
barvou a vznikne kouzlo. (1)

J. se pyšně usmívá

/ Tak, kdo ještě nebyl?

Hele, vezmi si list a nevýmýšlej si! (4)

Pánové, nešlo by to řešit jinak? (8)

Dej ho tady mezi ty zelený listy! (4)
Musíte to dělat barevně, už to nedělejte
zeleně. (4)

1 Provádí učitelka kontrolu.

1
T. ještě nebyl!

Žalují děti.

Já to nechci dělat, mě to
nebaví.

Volá T.

Nařizuje učitelka.

Pozor, tady sem já....
Strkají do sebe dva kluci.
Ne, ně, já...
Zasahuje učitelka

No, tak si stoupni vedle mě a
budeme se střídat, jo.

Ustupuje V.

Kam mám ten list
natisknout?
Nakazuje učitelka

V. začíná natírat zelenou barvou.

г

/ Podívejte se, V. zase poslouchal kolenem

т

a dělá to zeleně. (2)
Červená už tam je. Oranžová bude určitě
lepší. (4)
Už jste si všichni natiskli jeden list?
Tak, teď běžte rychle všichni uklízet, ať
můžeme jít cvičit.
Ty jsi snad pan prezident, že nemusíš
uklízet?
(2)

8:30

Ranní rozcvička - děti
cvičí za doprovodu
klavíru

Stoupněte si všichni k oknu, jako
vždycky, udělejte zástup a první dnes
budeN. (4)

Hele, já myslím, že jsi jen líný, jen s námi
pojď hezky cvičit. (4)

Můžu červenou?

I Ptá se V.

Zjišťuje učitelka.
Já jsem si nic nevytahal,
takže neuklízím.

VoláM.

Učitelka kontroluje úklid, pomáhá
douklízet, děti se přemisťují do
tělocvičny.

Rychle, máme stát.

Přikazuje P.

Já dneska nechci cvičit, jsem
strašně unavenej.

Říká F.

F. poslušně jde.

/

í

/

I Já taky nechci cvičit, radši

1 Říká T.

bych si hrála.

Děti, copak si můžeme hrát, když jdeme
cvičit? (2)

Obrací se učitelka na ostatní děti ve
třídě.

néé

Nechceš cvičit, dobře, tak se posaď na
lavičku. (4)

Odpovídají všichni sborem.
Rozhoduje učitelka

Učitelka hraje, mění důraz,
tempo a děti reagují, běhají
rychle, pomalu, dupou, chodí po
špičkách

8:35

Změna melodie Kočka leze dírou
Copak jsme teď?
*

Ano, správně, lezeme jako kočičky, jdeme
na myšky, lezeme potichu.

Kočičky

/

/ Změna melodie -.

'

' Brumendo

' Co jsme?

Tak, protřepat ruce, nohy a vyskočit.

8:40

Opakování písničky
(Já do lesa nepojedu)

Tak, děti, zkusíme si písničku ze včera,
aby se hodila k tomu lesíku.

Hezky jste se to naučily, zatleskejte si. (1)
Tak a teď se posaďte do kruhu.

8:45

Komunitní kruh

1

J
Medvědi

Lezou pomalu a těžkopádně

Následuje rozcvička motivovaná
lesem, děti jsou stromy, klátí se
ve větru ze strany na stranu,
zepředu dozadu, třepetají
lístečky(prsty), předvádějí pařez,
kládu, převalují se....

Děti stojí kolem klavíru
v neuspořádané formaci a
s nadšením zpívají.
Děti si tleskají.
Děti si sedají do kruhu. Učitelka
bere do ruky plyšového oslíka.

Budeme si povídat
s oslíkem?

Ptá se B.

Ano, ano.

Přidávají se ostatní

/

/

1A co byste chtěly od oslíka slyšet?

(

1 Na odpověď nečeká a ptá se sama.

ÍÁ, ÍÁ..ahoj děti, jak jste se dnes vyspaly?

Mění hlas učitelka.

Ahoj, dobře...

Děti koukněte se, už mám zdravé kopýtko,
to proto, že jsme si o tom včera tak hezky
povídali.

Odpovídají děti sborem.

Pokračuje učitelka

Děti, co kdybyste oslíkovi nakreslily
nějaký obrázek? (5)
Ano, ano....

Jásají děti

Pojď oslíku, já tě vezmu ke stolečku a děti
si zatím obují bačkůrky a přijdou za námi.
(5)

8:50

Samostatná práce u
stolečku s pracovními
listy
Já ti oslíku ukážu obrázky, které máme a
ty si vybereš, ano.
IA, IA..ten ne, já nechci počítat!
IA .. .já chci, aby ježeček našel svůj
domeček, a co vy, děti, chcete to také? (5)

Děti se obouvají a přecházejí do
třídy.

Co myslíš, oslíku, pustíme kluky hrát?
IA, IA...pustíme.
Kdepak, nejdřív půjdeme všichni
pracovat, zábava bude až po potom. (4)

/ Jo, jo,

ano.

Já si chci radši hrát, už jsem
z toho kreslení unavenej !
Já jsem taky unavenej.

I Přitakávají děti.

Ozval se P.
Přidávají se další tři chlapci.

Já si chci taky hrát.
Já taky.

Rozhoduje učitelka.

Já si sednu к tobě, jo.
Já jsem tady byl ale první.

Strkají se dva chlapci.

Tam byl první D., že jo.

Vkládá se do rozepře V.
Jeden chlapec se rozbrečí.

Tak si sedni sem a já tam a
budeme vedle sebe všichni
tři...hi, hi..

Rovná spor ten druhý chlapec.

г

j Ježeček bydlí u dubu, a teď hledá cestu

I Čte učitelka zadání

J

k les u, on zapomněl adresu? Jsou tu čtyři
cestičky, pomozte mu dětičky.

Já už jí mám.

Volá A.

Já jsem to věděl stejně dřív.

Nezůstává pozadu J.

Kárá chlapce učitelka

Teda, vy jste to oba pěkně zkazili,
(koukejte si to opravit, takhle to nemá být.

(2)
Děti, podívejte se, jak si J. nechal záležet
na barevných podzimních listech. (1)

Chválí J. učitelka

Ukaž, jak jsi to udělal? Hm,
dobrý.

Dívá se R.

To musíš jít tudy, tudy,
tudy...

Radí se dva chlapci

No a tudy .. .a seš doma
To jsem ti poradil, viď.

úkolu.

(

Г

/

Copak jsou modrý žaludy?

Modrý žaludy nejsou, takže to vybarvi
pořádně. (4)

Podepište si to a dejte obrázek dozadu na
stoleček.

9:00

Kolektivní činnost lepení ježka do
hnízdečka
Pojďte, nalepíme toho našeho ježka do
hnízdečka.
Loudové to zase nestihli, budou si to
muset dodělat doma. (2)

Dopadlo to tak, že ježek díky vám našel
cestu domů. (1)
Nalepte ho doprostřed. (4)

/ Já udělám tu cestu modrou a 7
žaludy taky.
reaguje učitelka

Ale já je chci modrý, protože
mám modrou moc rád.
Napomíná učitelka P.

Společně přecházejí do kreslírny
a seskupují se kolem stolu.

Juchúúú

Děti přikyvují.

ÍÁ, ÍÁ.. .moc vám děti děkuji, ježeček se
mi moc líbí. (1)
Tak, umýt packy a na sváču.

Kristýnka přece ví, že si může nalít čaj,
viď?

J

I Děti se postrkují a snaží se na ježka
plácnout.
Radují se děti

Děti odcházejí do umývárny a ke
stolečkům na svačinu.
Ň ami, ňami..
Já bysem si nedal tenhle
chleba.

Ušklíbl se P.

Koukej to aspoň vochutnat,
ty mlsoune.

Kárá ho A.

Jé, já jsem si myslel, že je to
rybová pomazánka, tu nej im,
já nevěděl, že je to sýr.

Volá A.

Kristýnka nemá ráda mlíko.

Reaguje učitelka

Děti téměř bez řečí svačí. Po
svačině odcházejí do šatny a
chystají se na vycházku.

Příloha č.2

Pozorovací protokol č. 3

Datum: 19. 10. 2007
Dopolední blok: 7 : 3 0 - 1 0 : 1 5
Přítomné učitelky: M. T. (ředitelka MŠ)
Počet dětí MŠ: 15 (7 šestiletých, 5 pětiletých, 3 tříleté)

Cas
7:40

Změna činnosti
Spontánní hra 3 dětí na
dřevěné průlezce v
tělocvičně

Učitelka

Věkově smíšená třída

Dítě
Já mám nápad, postavíme dům.
(Š.)

Poznámky

Jo! (M.)

Souhlasí M. a tahá z podlahy
velký padák.. .a snaží se ho
přehodit přes vršek průlezky.

Pomoc
ne nechte
toho...nechte toho..jájsem
tady....(D.)

Copak se stalo, D.?

Kluci, lásky moje, počkejte, já
vám s tou střechou pak pomůžu,
ale nejdřív pomůžu D. najít
magnetek, on ho tu ztratil, pláče
a vy j ste si toho ani

Š. mu pomáhá tahat, ale nejde
jim to, protože D. je do něj
zamotaný.

Nechte toho.. .já jsem tady
ztratil....(D.)

Dává se do pláče

Já jsem tady ztratil svůj magnet
z domo va... (D.)

Fňuká D.

/ nevšimli
podívej D., tady je,
je to on? (3)

Jdi Š. drž...tady tahej.. .tahej mi
to na druhou stranu.. .(1)

Kluci, nám se to tady celé nějak
odsunulo, musíme to
opravit

víte, co....odsuňte mi ty
trojúhelníčky, my zasuneme
nejdřív ty fialové desky....tak..

hotovo!
Děti, znáte pravidla? (8)
Hele, j á bych k vám chtěla přijít
na návštěvu. (5)

7
Нш

děkuju.(D.)

Otírá si oči.

Nám to nejde nandat.(Š.)
Učitelka leze nahoru na
průlezku a podává druhý konec
padáku S.
Jé, j é . t o j e strašně dlouhej závěs.
(M.)

Ale to s e nesmí odsunout, to by se
děti zramily! (D.)

Tohle aé. to tady musí bejt, to
bude pevnej východ! (M.)

Jo...ano...známe.

Přikyvují děti

Jo, my u d ě l á m e k a f í č k o

Učitelka odchází do třídy, kde
tři děti dělají „aktivity" u
stolečku a 3 si hrají na koberci.

Tohle není aktivita, vid". (Š.)

/ Tady bydlím já, jo! (M.)
A tady já. (S.)
My jsme se tak dohodli, takže to
tak musí bejt, jo! (Š.)
Ale i na příště, to myslím opravdu
vážně.(M.)
Co to tady vyvádíte za „zůze"? To
je nějaký „zůze" nebo co? (D.)

Já se dívám, jak ty s tím házíš!
Co myslíš, jaká j e ta kostka,
Není...(D.)
když s ní házíš.. . j e z tebe milá?
(8)
D. vám to tady rozházel, musíme
ho z té hry vzít!
Tak, jak to uděláme.. .no měl bys
to opravit... kluci, vy jste učitelé,
vy mu to musíte vysvětlit.. .Š.
poveďte mi ho správnou cestou.
Pojď, D., my z toho uděláme lepší
(5)
domeček. (Š.)

Snaží na sebe upozornit D. a
hází po klucích molitanové
kostky.

Stydí se D.

Jo, my to postavíme,
neboj.. .uděláme tu sedátka..(M.)
Tak pojď, teď to musíme takhle
předělat. (Š.)

Š.diriguje, ale staví jen M. a D.

I Né, D. to je špatně... dej to sem
Už jdu, lásky moje.

Už ti připravuju stoleček. (Š.)

Jestli je tam binec..nejdu! Jestli
se tam budu krčit jako
krtek... nej du! (5)

Tady máš ten stoleček na to kafe.
(Š.)

Učitelka i s hrníčkem kávy
leze do domečku.

No, minule tu myslím bylo víc
místa. (5)

Tak my to ještě zvětšíme. (M.)

Přicházejí další dvě děti,
holčičky (N. a K.)

Můžeme tu taky být?
Děti, znáte pravidla, že? (8)

Jenom čtyři děti. (S.)

Dávám vám ředitelské svolení,
že vás tu může být
pět
počkejte, ještě vás
spočítám, jestli j e vás tu pět. (8)
M. máš to tu na povel.

Jestli jich tu bude víc, tak ti to
přijdu říct.

A taky nesmí nikdo nahoru, když
tu nejsem. (8)

Učitelka odchází
Skákal pes....(K.)

Chci vás jen upozornit, že za
chvilku bude svačina. (7)

Začala zpívat K... .děti se к ní
postupně přidávají, zpívají a
prolézají stavbou, hezky
v zástupu za K.

í 8:30 I Svačina - orgamzovana f Tak, děti vyčůrkat а na
hromadně

/ Svolává děti učitelka

svačinku.
Rychle, rychle.

Hospodáři, kde vás mám? Pojďte
nalít čaj. (4)

Přerušují „zpěváčci" hru a
pospíchají do umývárny a do
třídy.
Děti si samy berou z vozíku
talířky a hrnečky, cukrářskými
kleštěmi si nabírají chleby a
nakrájenou zeleninu (paprika,
salátová okurka) a jablko dle
vlastní chuti a sedají si ke
stolu.

M. a Š.se zvedají a z konvic
dětem nalévají čaj.
Učitelka si sedá mezi ně
к malému stolečku.

Děti, co dělám špatně? (5)

Máš dva chleby. (K.)

Ano, správně, měla bych si
přidat chleba teprve tehdy, až ten
první dojím. (8)
A nemáš talířek.(M.)
Jéje, děti, já jsem ale popleta,
hned to napravím.
Já jsem pes...haf....já mám
strašný hlad.. .haf...,(K.)

К. děláš věci, které mě netěší a
ještě k tomu vidím, že to děláš
schválně.
Dělej v lásce a ne ve zlobě! (8)
Klidně, ať po tobě opakují věci,
ale dobré, když budeš třískat po
stole, ten malý D. to bude dělat
po tobě. (5)
A. přistrč si židličku а V. by se
to hodilo taky.

To chceš říct, že si užíváš jen
doma, tady ne?

Ano, sejdeme se v domečku.

1 Haf.. .haf...

vrr..vrr...(D.)

S radostí opakuje D.

K. se zastyděl.

A. vstává od stolu a přistrkuje
V.
Děkuju. (V.)
Víš, že si to teďka dva dny užiju?
...budu doma. (M.)

Říká M. učitelce

Na oko se zlobí učitelka
M. se usmívá.

Budeš nám zase vyprávět příběh?
(Š.)

Ptá se Š. učitelky.

Jdeme na příběh, hurá.

Děti rychle sklízejí svačinu a
spěchají do domečku
v tělocvičně.

A. zaber, bude příběh.

Popohánějí jí děti

8:50 / Poslouchání

příběhu

7

T
Jestli mě někdo vyruší, přestanu
vyprávět
pokud někdo
přerušuje vyprávění druhého,
jako by mu říkal, že к němu
nemá žádnou úctu a že ho
nezajímá, co říká. Říká se tomu
neúcta к druhým. (6)
Tak tedy, když jsem byla malá,
měli jsme u nás ve vesnici partu
dětí a jednoho dne jsme se
rozhodli, že si postavíme v lese
domeček. Sbalili jsme si sebou
staré deky, prostěradla, ubrusy
donesli jsme to hluboko do lesa a
natahali jsme to mezi staré
spadané klády....Co jsou to
klády?
...nebylo tam vidět, byli jsme
tam jako ve tmě..a najednou
něco začalo podivně
škrábat
celý bunkr se otřásl a
najednou odletěla jedna kláda
úplně na stranu

7 dětí je v domečku a 2 zůstaly
ve třídě u „aktivit".

Pořezané stromy. (Š.)

A vy j ste se báli? (К.)
No, strašně!
a objevil se tam...
Proč medvěd? Všude přeci nežijí
medvědi, kde žijí medvědi?

Vlk... .liška... .mědvěd.
V ZOO. (A.)
V Tatrách.(M.)

Hádaly děti

/

г

т

V Trenčíně. (Š.)

....objevil se tam zlý pán. Tedy
my jsme si mysleli, že je zlý,
měl, pušku, nůž a strašlivě na
nás křičel.

Třeba to byl nějakej voják. (K.)

....ne, vyklubal se z něj ochránce
přírody. Nejdříve nám vynadal,
že si hrajeme na tak
nebezpečném místě. My jsme si
totiž vůbec neuvědomili, že by
na nás ty klády mohly spadnout.
A potom nám poradil, jak si
postavit bezpečný bunkr. A
dlouho jsme si vyprávěli, třeba i
tom, jak se máme chovat v lese.
(5)
Jestlipak vy to víte?

No musíme chodit potichu.(K.)
Protože tam bydlí zvířátka. (M.)
A taky nesmíme lézt po skalách, to
bysme mohli spadnout a umřít.
(A.)
Ani na stromy ne.(Š.)

Mám z vás radost děti (1), tak si
běžte ještě chvilku pohrát a pak
půjdeme na „elipsu" (komunitní
kruh). (7)

I 9:05 j Spontánní hra
v tělocvičně na
molitanové stavebnici
(2 děti)

t

Děti, halo, tady někdo volá o
pomoc. (5)

I Já chci ven!
Já chci ven!
Já chci ven!

Malý D. je zalezlý
v molitanovém válci a je
přiklopený ještě jednou
kostkou

Ještě ne, opičko, já ti objevím
nějakou atrakci. (A.)
Já už chci ven! (D.)
Tak já ti nechám otevřeno, můžeš
se dívat. (A.)
Potřebujeme ty veliký, to bude
jako dům.. .a nebo nebude, já to
udělám j inak....(A.)

Přemýšlí nahlas A.

Opičko, pojď, ukážu ti novou
atrakci. (A.)
Počkej, počkej, ještě nikam nelez,
já ti to musím nejdřív
ukázat
tady polezeš.. .tady se
chytíš a skoč! (A.)
Já se bojím. (D.)
Tak počkej, já ti vylepším, ještě se
zatím dívej. (A.)
Tak, hotovo, dej mi ruku, já tě
povedu.

D. poslušně čeká.

Děti spolu prolezou dvakrát

1

9:10

(
Aktivity - mazání
piškotků (J.) a krájení
jablíček (K.), M.
přihlíží

(

dokola a D. odbíhá do třídy.

Kolik sis vzal piškotů? (M.)
Pět. (J.)
Ale doopravdy! (M.)
Určitě víc, lžeš. (K.)
K. tenhle J. nepochopí pravidla,
ten jednou bude čmárat po
barákách, viď. (M.)
Dělej, krájej, já už jsem to snědl.
(M.)
Když mně to nejde, tak rychle.
(K.)
Musíš takhle položit nůž na to
prkýnko... ne takhle, né., a takhle
rychle krájet....
no a teď to zkus.( M.)
To je dobrý jabko.. .mňam,
mňam..to je potopa jablíček. (K.)

M. seká jablíčka na malé
kousíčky

/ Pozor, já jedu. .tutúú.... .jedu jako
hrom (D.)

9:15 I Spontánní hra s autíčky^T
(tři kluci - D., Š. a J.)

Ne, nejedeš! To je moje auto! (J.)
To je moje auto! (D.)

Tahají se o autíčko.

To chcete zničit naše nej lepší
vojenský auto nebo co? (Š.)
Chcete udělat parkoviště? (Š.)
Jo!

Souhlasí kluci.

Pozor, ještě není
hotové...neparkuj tam ještě. (J.)

Kárá J. malého D.

Jedém....buch, prásk....bouračka!
(D.)
Uuuá...jájsem to neubrzdil....!
(J.)
Třísk..buch...!

Nelíbí se mi, že boucháte
hračkami, že bouchají autíčky
malé děti, ale že i ty S., to mě na
tebe mrzí. (8 a 5)

Kluci úmyslně bourají a hází
s autíčky.

Š. se stydí a zlobí se na kluky.
Tak vidíte, to je kvůli vám. (Š.)

D. příští týden si to zase
postavíte, teď pomáháme naší
paní uklizečce, aby neměla
s úklidem tolik práce, víš.
Máme uklizeno? Jdu to
zkontrolovat. (8)

Učitelka pouští CD přehrávač,
z reproduktoru zazní tóny
vážné hudby, to je povel pro
děti, že mají začít uklízet.
Uklízíme! (Š.)
Kde je ten malej košík, nevíš К.?
(Š.)
Já jsem ho viděl tamhle ve skříni.
(K.)

Vyndává košík a společně
rozebírají autodráhu.

Dneska je pátek, musíme uklidit
všechno. (A.)

Upozorňuje A. a roluje
kobereček po stavebnici.

Ty budeš sbírat ty velký a já ty
malý cimprcampr, jo. (Š.).
To je smutný viď, že se to musí
uklidit, já bych si to chtěl nechat.
(D.)

Máme.
Pojďte na „elipsu". (A.)

Volají děti.

9:45

„Elipsa"kruh

komunitní
Prosím A. (1)

Dívám se do svíčky, uklidňuji si
tělíčko, aby svítilo jen srdíčko,
když nesvítí srdíčko, znamená
to, že jsme ještě neklidní... světlo
v duši je láska. (5)

Ták, cítím, že už jsme klidní.

Jmenuji se Z. a líbilo se mi, že
jste si dnes spolu hezky hrály.
(1)
Ráda bych slyšela i od vás, co se
vám dnes líbilo nebo nelíbilo.

Můžu zapálit svíčku? (A.)

Přináší svíčku.
Učitelka podává holčičce
zápalky, ta zapaluje svíčku.
Svíčku pak položí do středu
elipsy.
Děti si zouvají bačkůrky,
sundávají ponožky a sedají si
na koberec na vyznačený ovál.
Učitelka mluví pomalu a
rozvážně, děti mlčí, sedí
tureckém sedu s dlaněmi
vzhůru a naslouchají, dýchají
zhluboka.
Učitelka vstává, téměř obřadně
bere do dlaní okrasnou dýni a
kráčí s ní po vyznačené elipse.
Jde velice pomalu, opatrně
klade nohu před nohu, snaží se
kopírovat linii elipsy. Obejde
elipsu kolem dokola a sedá si
zpět na místo, dýni drží stále
v dlaních.

Vstává a kráčí k Š. a předává
mu dýni.

I

т

9:55

Taneček

Tak, děti a teď si spolu zasázíme
zelí. (4)
Jakpak sází se zelí, jak je
zvykem, jak je zvykem, jak pak
sází se zelí, to ví dobře každý

Já jsem Š. a moc se mi líbil ten
dnešní příběh.

Š. obchází elipsu a sedá si na
místo učitelky.
Děti si postupně předávají dýni
a mění si místo.

Já jsem A. a líbilo se mi stavění
z kostek
Já jsem D. a líbilo se mi, jak jsme
si s A. hráli na opičky.
Já jsem K. a líbilo se mi, jak jsme
s M. a Š. stavěli domeček.
Já se jmenuju M. a taky se mi
líbilo, jak jsme stavěli.
Já jsem J. a mě se líbil ten příběh.
Já jsem N. a m n s e líbilo, jak jsme
sem dneska šli s tátou.
Já jsem K. a mně s líbila aktivita
s piškotkama.

z nás.

Tak dobře, sázíme rukou.
Zelí sázíme rukou, jak je
zvykem

Učitelka zpívá, děti se к ní
přidávají, chytají se za ruce a
chodí v kroužku.
Rukou.

Vykřikuje A.

Zpívají a předvádějí sázení
rukou.
Hlavou, nohou, prdelkou ...

Ještě třikrát obměňují píseň.
Pak elipsa končí a děti
odcházejí na zahradu.

Příloha č.3

Pozorovací

protokol

č. 4

Datum:
Dopolední blok: 7:30 - 10:00
Přítomné učitelky: J. H.
Počet dětí: 12 (5čtyřletých, 5 pětiletých, 2 šestileté)
Cas

Změna činnosti

7:30

Spontánní činnost
hra na zvířátka

Učitelka

Věkově stejnorodá třída
Dítě

Poznámky
Ja., Ji., T. a N . lezou po
čtyřech kolem sedací
soupravy a piští.

Tohle bude jako naše bouda. (N.)
Jo, jsme kočičky a pejskové. (Ja.)
Haf, haf
Mňau, mňau...

Vydávají zvířecí zvuky.

Co děláte? (M.)
Přišel chlapeček.
My máme boudu. (N.)
Můžu hrát s váma? (M.)

Tak jo. (Ji.)

Tři děti řekly ANO, Ji., řekl
NE, ale pod vlivem skupiny
změnil názor.

Tady jsem udělala papání. (N.)
Mňau, mňau
haf, haf...

Strkají se u stolu a dělají, že

I

J

T

Ale, ale, je tu jedna moc
mňoukaná kočička.
Ja., ty jsi mě neslyšela, pročpak u
toho mňoukání tolik křičíš? (8)

7:50 I Úklid třídy, hraček

Tak, děťátka, uklízíme. Hrad

jedí. Ja. uhodil a M., ale ten
jen kouká.
Postupně se zase rozlézají po
třídě.
Mňau, mňau

(Ja.)

Ja. mňoukala tak hlasitě, až
učitelka zakročila.
Ja. nereaguje.

Ja. se ztišila
Učitelka odchází ke klavíru a
začíná hrát, děti zpozorněly a
běží dozadu.4 děti pokračují
ve hře na zvířátka i vzadu u
klavíru, nadále lezou po zemi
a vydávají zvířecí zvuky, 4
děti zůstaly vepředu a také si
hrají na zvířátka, 3 děti stojí u
klavíru a zpívají, 1 holčička
sedí na pohovce, svírá plyšové
zvířátko a jen kouká.

z kostek si tu můžete nechat
a všechno ostatní ukliďte. (4)
Můžete uklidit židličky,
domeček... (4)
Ji., tohle jsi vytáhl ty?
N., nepobíhej, uklízej! (4)
J. tady máš ty svoje kamínky,
kam je dáme?
co kdybys je
dal támhle na talířek ke
kaštánkům? (6)
M., tamhle ten vojáček je tvůj?
Tak ho ještě seber, prosím.
M., já j sem tě poprosila, abys
uklidil toho vojáčka, ale jak
vidím, pořád leží na zemi. Tak ho
ukliď. (4)

Tak, máme uklizeno? Pojďte

Napovídá učitelka.

Jo. (Ji.)

Ji. dává kamínky na talířek.
Ne. (M.)
M. to neudělá.

M. ho uklízí.
Učitelka dohlíží na úklid,
neustále dětem něco
připomíná, kontroluje.

/

dozadu na lavičky. (4)
8:00

Organizovaná činnost
ranní povídání

Dneska bude počítat H.
Nezapomeň spočítat sebe.
Výborne. (1)
V. Františka (plyšová hračka)
polož na lavičku. (8)
Kdo ví, jaký je dneska den?
H. to řekl správně, je středa.
Tak, jak jdou po sobě dny,
vyjmenujte mi j e všechny.
Jaké je roční období?
A jaký je měsíc?
Šikovné děti, si jistě vzpomenou
na nějakou básničku o říjnu? (5)

0 říjnu už si povídáme dlouho, je
to pravda, že je venku zima?
V. už má dokonce rukavičky.

'

11 2 3
5

H. si stoupá a počítá děti.
12.

Ту vado, jenom dvanáct. (M.)

Úterý, středa, neděle ...

Hádají děti.

Pondělí, úterý.... neděle.

Odříkávají děti a ukazují na
prstech.

Podzim.

To vědí téměř všichni.
Nikdo neví.

Měsíc říjen, to je věc, z rána
chladno, znáš to přec. Měsíc říjen,
to je když, letní časy nechytíš.

Ano.

Odříkávají děti společně.

/

A když mluvíme o počasí, všimli
jste si, co bylo dnes ráno venku?
(5)
Ano, byla mlha, a když se mlha
rozpustí, bude sluníčko.

Tak, teď si něco vytleskáme podzim, mlha, říjen, sluníčko...
A teď zkuste vymyslet ovoce,
které dozrává na podzim.

Není rajče náhodou něco jiného?
Ano, to je správně.
Výborně, třeba švestky a
neznáme my o švestkách nějakou
básničku? (5)

8:10

Organizovaná činnost

Dejte si bačkůrky pod lavičku...

Mlha. (M.)

Já jsem dneska viděl, jak
vycházelo sluníčko. (H.)
Děti společně slabikují a
vytleskávají slova, která
učitelka vymýšlí.

Rajče. (M.)
...jablko. (M.)
Švestky. (H.)

Známe.
Já jsem švestka tmavěmodrá, do
knedlíků bývám dobrá, do těsta mě
zabalíte, v dlaních pěkně uválíte,
připravte si rendlíky na švestkové
knedlíky.
A co budeme dělat? (Ja.)

Odříkávají děti společně.

ranní rozcvička

chyťte se za ruce za Ma. A
udělejte hada. (4)
Kluci, zapojte se.
Ne, draka. Ma. Bude hlava a za
ní bude dlouhý ocásek. Každý
z vás je jedna mašlička. (4)
Tak, teď uděláme dva ocásky,
jeden budou holčiěky a druhý
kluci...a dejte pozor, ať se
ocásky nesrazí. (4)

Výborně, nesrazily se.
Tak, teď se holčičky rozdělí ještě
na dva a kluci na dva ocásky a
spočítáme kolik jich máme. (4)

Tak, kolik tu máme ocásků?

Mí., přines mi, prosím, ze stolu
provázky.
Najděte si každý kostičku. (4)
H. rozdej každému

Budeme dělat hada? (M.)

Učitelka si sedá ke klavíru,
hraje a děti chodí do kruhu.

Děti se rozdělily na dva
ocásky a pomalu chodí. Smějí
se.

Počkej, já vás rozdělím! (M.)
Diriguje M. ostatní.
Čtyři. (Mí.)

Učitelka používá vzory na
koberci místo značek na
cvičení

provázek

tak, víte, co bude

ten provázek?

Výborně. Postavte se, držte
provázek v jedné
ruce.. .takhle.. .a foukejte do
něj.. .jen malinko, jako by foukal
jen malý vánek...správně.. .teď
foukejte víc...a ještě víc...(4).
Teď budeme s provázkem
kroužit nad hlavou.. .takhle, jako
bychom chtěli nakreslit nad
hlavou kolečko.... (4)

.. .chytíme provázek za oba
konce, každý konec do jedné
ruky..zdvihneme ruce nad hlavu
a provázek
napneme... takhle... roznožíme
budeme se předklánět...nahoru a
dolů....nekrčíme nohy...dráček
letí vysoko, podíváme se nahoru
na oblohu a podíváme se na
zem .. .a na oblohu ..a na
zem
tak, dobře.. .položte
provázek na koberec, jako tyčku,
pořádně ho napněte a
přeskakujeme... .ruce v bok.. .a

..ocásek? (Ma.)

Děti foukají a učitelka mezi
nimi prochází a kontroluje je.

Mně se to zamotalo. (К.)
Kňourá K.
Učitelka jí pomáhá.

hop....(4)

To ale vůbec nejde...(Ma.)
Mně to jde.(M.)
Ma., jsi šikovná, zkus to. (1)
Ma.kouká na ostatní a nedělá
nic, učitelka si ho nevšímá.
..stačí, stačí..teď si zkuste ten
provázek sebrat z podlahy prstíky
u nohy..takhle. (4)
Mně to nej de.(Ma.)
Ozývá se znovu Ma.
Neříkáme, že to nejde, ale
zkusíme to.
Říká učitelka a znovu názorně
předvádí.
Ma., K., a Ji. se nesnaží jen
koukají.
Posadíme se do tureckého
sedu..narovnáme záda.. .a
přendáváme si provázek za zády
z jedné ruky do
druhé..pomalu...a
rýchlej i... ocásek nám chce utéct,
ale my ho chytí me.. (4)
Děti postupně zrychlují a
smějí se u toho. Ji. to nebaví,
kouká kolem, Kačence to
nejde, učitelka jí napovídá.
.zkusíme provázek zatočit do

klubíčka
zkusíme to jednou
rukou., a druhou rukou....(4)
.. .a dráček si lehl, přestal foukat
vítr, odpočívá, taky budeme
odpočívat...volně dýcháme...i
kluci se položí...

.. .já se dívám, jak se vám zvedá
bříško..

vy skočíme... vraťte mi ocásky a
zahrajeme si Na hlídače
(pohybová hra)....K. bude hlídač,
ostatní jsou vrabečci. (4)

8:45

Společná svačina

Ji. a Ma.nedělají nic

.. .napomíná Ji. a Ma.

Děti leží na koberci a nahlas
oddychují.

K. stojí u skříně, ostatní
přebíhají na druhou stranu
k oknu a spolu s učitelkou
odříkávají: „Usnul hlídač na
lavici, všichni vrabci na
silnici, až se zrní nazobáme,
na hlídače
zavoláme... hlídači
K. postupně pochytává
všechny děti a hra končí.

Já jsem za N., tady. (Ja.)

Va., To., už si někde sedněte.

Holky, co to děláte?

Jo, to budeš hodný H. (1)

A já tady. (M.)

Zasedací pořádek není, děti si
sedají, jak chtějí.

Já půjdu к tobě. (Ma.)
Mí. Pojď ke mně. (Ma)

Vybízí je učitelka.
Učitelka rozlévá pití a Ma.
rozdává chleby.
Ty máš hezký vlasy, viď, nebolí tě
to, když tě tahám? (Ja.)
Ja tahá Ma. za vlasy.
Né. (Ma)
..a takhle?..a takhle? (Ja.)
taky ne. (Ma.)

Obě se smějí. Učitelka je
napomíná.
Tohle jez, T. (Ma.)
Pobízí Ma. к jídlu T. a
bouchne ho do zad.
Já donesu Va. jablíčko. (M.)
Va. se usmívá
Máme stejný červený. (Mí.)
Paní učitelko, já potom utřu stoly.

Říká Mí. Ma. a oba se

Čekejte, až se všichni nají a
půjdeme zpívat.

9:00

Společné zpívání

Víte, proč se zrazili? Víte to děti,
pomozte jim.
Ano, je to tak. Kolikrát jsme si to
už říkali, že ve školce chodíme
pomalu. (8)

Tak děti, postavte se, j á vám dám
hádanku.

Ale ne u nás, my ještě jíme. (M.)

Protože lítaj! (M.)

usmívají
Nabízí se H.

Po svačině děti hromadně
přecházejí ke klavíru, některé
běží a K. s Ji. se srazily a
brečí.

Jo, a běhat můžeme na zahradě.
(Mí.)

Kopu, kopu brambory

Děti stojí v hloučku u klavíru
a učitelka hraje melodii
písničky.
Poznávají děti a začínají
zpívat. Ma. doprovází zpěv
pohyby, předvádí kopání
brambor, ostatní se připojují,

Přemýšlejte děti, neumíme
písničku o dráčkovi. (5)
Co se zpívá o podzimu?
Zpíváme jen třetí sloku.
9:10

Komunitní kruh

Prohledněte si draka, kterého
máme tamhle na zdi.

Kdopak ví, co j e to frak?
Né, frak je kabát, společenský
oblek pro pány.
t
A co je to pentlička?
To je mašlička.
Děti, poslechněte si rýmy
v básničce: dráček-fráček,
knoflíčku-pentličku.. .zkuste

pouze Ji. se jen dívá a
nezpívá. Ma., Ja., M. do sebe
strkají.
Na další písničku si učitelka
vybírá děti a rozdává jim
nástroj ky, těm co se strkaly a
zlobily nedá nic.
0 dracích! (M.)
Napovídá jim melodií. Děti
vykřikují „Jaro, léto..."

Všichni zpívají.

Frak je takovej velkej . ..a točí se.
(M.)

Děti sedí v kruhu, prohlížejí
draka a popisují jeho barvu,
ocásek... .pak jim učitelka
ukazuje obrázek draka
v knížce a čte novou básničku.
„Koupil si dráček, na nový
fráček, na každém knoflíčku
bude mít pentličku, a teď si
drak obletí mrak."
Vymýšlí si M.

Děti neví.

vymyslet ještě nějaké rýmy.
....les...
....tráva
...mrak...
Tak, děti, teď všichni půjdeme ke
stolečku a každý si nakreslí
svého dráčka. (4)
9:20

Vybarvování omalovánky
draka - individuální práce
u stolečku

Mí., Ma. si taky jdou vybarvit
dráčka. (4)

Máš to moc krásné, K. (1)

Tu druhou mašličku si taky

..pes! (Ma.)
...kráva! (M.)
...drak (Ma.)

Já...já...já taky..

Překřikují se děti.
Děti dostávají omalovánku
draka (všechny stejnou) a
sedají si ke stolečku. Mí.a Ma.
zůstávají na koberci a staví si
kostky.
Fuj, ona to má hnusný! (M.)
Paní učitelko, ona říká, že to mám
hnusný. (K.)

Na, tady máš žlutou. (Ja.)
Já mám taky žlutou, děkuju. (Va.)
Paní učitelko, já už to mám
hotový. (Ma.)
Já taky. (M.)

Kluci se poslušně zvedají a
také jdou ke stolečku.

musíš vybarvit M. (4)

Podepiš si to. (4)
Ji., dodělej tam ještě pusu a oko!
(4)

Já už to mám. (K.)

Můžu vám pomoct? (Mí.)
Můžu taky? (Ma.)

Já budu uklízet! (Ma.)
Já budu uklízet! (Mí.)
Já budu podávat, ty rovnat, jo?
(Ma.)
Tak jo. (Mí.)

Děti postupně dokončují,
učitelka jim napovídá, kde jim
co chybí a sklízí při tom
magnetickou tabuli.

Učitelka jim práci přenechává.

Ji. jim přichází na pomoc.
Ty ne, Ji., tobě paní učitelka
neřekla! (Ma.)

Ji. odchází.
V 9:40 mají všechny děti
hotovo, odcházejí do šatny a
na vycházku.

Pozorovací protokol č. 5

Příloha č.4
Datum: 30. 10. 2007
Dopolední blok: 8:15 - 10:00

Přítomné učitelky: K. D a H.T.
Počet dětí: 12 (5 šestiletých, 4 čtyřleté, 3 tříleté)
Cas
8:15

Změna činnosti
Scházení dětíspontánní činnost

Učitelka

Věkově smíšená třída
Dítě

Poznámky
Dvě děti si hrají na koberci
s molitanovou stavebnicí

Dělej, dělej, zastřelej tě! (0.)

Volá O. na Z. a skáče za dětskou
pohovku.

Převrátíme se, jo. (Z.)
Né,né...!(0.)
Ale jo, jo! (Z.)

Zapře se za opěradlo a převrací
pohovku.

Vezmeme si mapu a jedem. (O.)

Přebíhají do hradu postaveného
z molitanových kostek.

Zbouráme molitanky? (Z.)
*

Můžu tam taky být? (D.)

Ptá se chlapeček.

My na nic nehrajem! (Z.)

D. se nezapojuje, jen kouká.

O. už na tebe čeká molitanka.
(Z.)

Z. si sedá na kostku a poskakuje
na ní, jako by jela na koni.

Jedem! Vem si mapu, na, já si
taky vemu. (Z.)

Z. si bere z poličky čistý list
papíru a usedá na „koně".

A ještě plyšáka. ( 0 . )

Obě děti mají mapu a plyšáka a
hopsají po třídě.

Vem si plášť na koně, takhle.
(0.)

Přehazuje přes kostku deku.
Z. opakuje po něm.

Můžu jet taky? (D.)
Ne. (Z.)
Jo, vem si toho zelenýho. (0.)

Podává mu zelenou kostku.
Všichni tři společně hopsají
zaparkovat pod patýrko a lehají
si na lehátko.

Hele, plášť ti spad, musíme koně
schovat před deštěm. (Z.)
Hele, uklidíme si tady, jo! (Z.)
Čau, já jedu. (0.)
Já si tady zatím uklidím, pojď
mimino. (Z.)

Říká Z. malému D.

Já nejsem mimino! (D.)
Tak nehraješ! (Z.)
Tak nehraješ! (Z.)

D. nic.
Z. se jala D. ignorovat.

Ona jí asi nesedla snídaně,
viď.
Kroužek ( ranní
setkání dětí ZŠ a MŠ)

Páni, dámy, kroužek už
začíná, páni dámy, pojďte
s námi. (5)

Hele. O., co kdybys byl táta a
jedeš do deště s pláštěnkou? (Z.)
Tak jo, jedu do deště
s pláštěnkou. (O.)
Přišli dva kluci. P. a H.
Ahoj, ty seš dneska tady, jo.
Hele, co mám. (O.)

O. vítá P. a ukazuje mu plyšáka.

Chyť ho za ucho.(0.)

O. hopsá na kostce a p. za ním
poskakuje a drží se plyšáka za
ucho.

Netahej tolik, mi ho roztrhneš!

P. pouští plyšáka a jde za
učitelkou.

(O.)
Teto, ona blila.

Ukazuje na E. (říkají učitelkám
teto).
Pohladí E. učitelka.

Všichni odcházejí do vedlejší
třídy, kde se společně přivítají
Stojí v kruhu, drží se za ruce a
zpívají dvě písničky o
soudržnosti a Bohu.(Pospolu,
Děkujeme Ti pane Bože), potom
si posílají pozdravy (pohlazení
se slovy: „ahoj této...ahoj K....)

Máte někdo připomínku?
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Učitelka motivuje
děti к tanečku.

Přišel malíř, byl to podzim...
(5)

Můžu s vámi do kolečka.

Tak, ještě jsme včera zpívali
jednu písničku. Potřebuj u
píšťalu... (5)
Kdo chce bubínek?

Tak nejdřív K, ty jsi hrála už

Já
Já chci taky...

Ptá se p. ředitelka.
Nikdo nemá, a proto se mohou
rozejít, společně se motivují do
dalšího dne heslem: „S chutí do
práce, bude to legrace."
Jedna učitelka hraje na klávesy
melodii známé písničky, druhá
učitelka pomáhá dětem uklízet
kostky, aby měly prostor pro
tancování.
Zpívá učitelka. Tři holčičky se
chytají za ruce a točí se
dokolečka.
Ptá se druhá učitelka a spolu se
dvěmi dalšími dětmi se přidává
к ostatním. Během tanečku se
přidávají i další děti. D. jen
kouká a cucá si prstík, 2
holčičky si kreslí, jedna si čte
knížku, jedna svačí.
T. si bere od učitelky píšťalu a
zůstává stát vedle kláves.

včera. Tak, ještě ty a ty. (4)
Pojďte ke mně, tam se
nevejdeme s tancováním.

Sedí liška pod dubem, má
píšťalku a buben....

Jaká jsou tam v lese ještě
zvířátka? (5)

Medvěd... ( 0 . )

Kde sedí medvěd?

..v díře.(Z.)

Jakou ještě známe písničku,
kde někdo sedí? (5)
Zajíček. (K.)
Kdo chce zajíčka, běžte za
tetou. (6)
Já budu zajíček.
Já taky...
Já chci taky...

Rozdává bubínky 3 dětem.
Volá к sobě druhá učitelka zbylé
tanečníky, kteří se posunuli do
rohu ke klouzačce.

Hlouček pěti dětí spolu učitelkou
zpívá, sedí na bobku a bouchá
rukama do podlahy, 1 holčička
píská na píšťalu a 3 děti hrají na
bubínek. Ostatní děti se věnují
rozdělané činnosti, ale také si u
toho zpívají.

Děti nevědí, učitelka jim
napovídá melodií.

Další tři děti se přidávají do
hloučku.
••

Tři děti si sedají doprostřed
kolečka.

Tři zajíčci je moc..má být
jeden zajíček... (4)
Tak dobře, uděláme
kompromis.. .budou dva
zajíčci, ty nám pojď pomoc
dělat kolečko. (8)

Zajíček v své jamce sedí
sám.... vyskoč!
Zajíčku, na koho chceš
skočit? Teď se rozhodni, ale
honem.

Teda, to byla, ale kapela!

(1)
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Spontánní činnosti
dětí - hra na koníky 2
děti

f

Děti se ani nehnou

Chytá D. za ruku a začíná zpívat.

Hop...hop..vyskočily obě děti na
kamarády a role se mění.
Taneček třikrát opakují, děti
libovolně odcházejí a přicházejí.
Hodnotí na závěr p.učitelka.
Dvě děti si hrají na koníky,
odkopávají kostky, které jim leží
v cestě.

Tak..jedeme! (P.)
Jé, my jsme do sebe nabourali.
(D.)
Jedeme, jedeme! (P.)

hra „Na obchod."
děti

Je červená, ještě nemůžeme jet.
(D.)
Už není. (P.)
Ne, ještě je... .už není.
Počkej, jedem spolu. No,
vyměníme si koníky. (D.)

Komanduje D.

Né, to je můj koník. (P.)
Já se musím vyčůrat. (D.)

Oba slezli a utíkají na WC.

..a pak pojedeme na koni domů.
(D.)

Já jsem tady. (A.)

Stoupá si za pult.

Já budu platit, kup mi něco. (K.)

Říká K. kamarádovi H.

Já chci támhleto a
támhleto... (H.)
Nejdřív to musíš zaplatit! (A.)
Támhleto ... támhleto...(H.)

H. leze za pult a bere si sám.

Musíš to zaplatit! (A.)

H. hází věci na zem, A. a K. se
přidávají, obchod se zvrhl
v rozhazování hraček.

Co j e to, tohleto?

Proč jsi to tu rozházel?
Honem to tu sesbírejte nebo
j dem pro tetu. (8)
.. .a srovnejte to i na těch
poličkách!

Hra „Na koníky" - 3
děti

*

Vstupuje do hry učitelka.
To udělal H. (A.)

Učitelka čeká, dokud to neuklidí.
Tři děti si postavily domeček
z molitanových kostek, jezdí
kolem stavby na „koni" a
vylepšují ji.
Vemte si houkačku. (Z.)

Bere si do ruky plyšáka.

Já to tam nebudu mít, j á to budu
mít doma.(B.)
Já taky. (0.)
..íhahá...postavili jsme sprchu
pro koně. (Z.)

Zajíždí do domečku, nechává
tam koně a sedá si na zem, kluci
ji následují.

Jedem к rybníku. (Z.)

Velí Z. a všichni sedají zase na
„koně".

Támhle už skoro je. (Z.)

Hopsají ke stolečku, kde děti
vyrábějí přáníčka.
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Výroba přáníčka individuální práce u
stolečku

Rozhodněte se, jestli chcete
něco vyrábět nebo ne. (6)
Děláme přáníčka na slavnost.

Vezměte si tenhle vlnkatý
karton a pořádně si ho
natřete lepidlem. Pak si tam
nalepte listy. (4)

Vyberte si, co se vám líbí,
nezapomeňte to pořádně
přimáčknout, aby vám to
drželo. (6)

t

Tady se napijou...glo,glo...(0.)
Né, nejezdi rovně! (Z.)
B. pojď se podívat, co tu dělaj.
(Z.)
Navrhuje učitelka.

Já chci dělat. (Z.)
Já taky. ( 0 . )
Musíme si sednout, j á si vezmu
tadytu židličku. (Z.)

Můžu si vybrat jaké chci? (B.)

A také si sedá.

Děti se postupně střídají u
stolečku a lepí si přírodniny na
vlnkatý karton. Učitelky se
pohybují mezi nimi a
příležitostně někomu pomohou,
poradí, pochválí. Pozorují i děti
hrající si na koberci.

0 . , buď tak hodný a posuň
se, když už nepotřebuješ
lepidlo, ano.

Že ty nevíš, čím to máš lepit,
viď? (3)
Můžeš si vzít ten malý
štěteček.

To víš, že ano.. .ty to máš
krásné. (1)

Hra s autíčky
Ono ho to baví bourat a ty
bys radši jezdil, viď? (3)
Potřebuješ pomoc?
Tak dobře, ale příště mu to
řekni sám.
A., že bys měl respektovat,
že P. nehce, abys do něj
boural, viď? (8)

Teto, já tady nemám místo. (K.)

0 . si přesedá.
K. sedí a nelepí, nic neříká.
Učitelka si toho všimla.

Napíšeš mi to pro maminku. (D.)

Teto, on pořád bourá do toho
bagříku. (P.)
No, řekni mu to. (P.)

Hm. (P.)

Na klouzačce hlouček dětí.

E. mně připadá tohle
nebezpečné.
Neuhlídáš to a někdo tě
kopne do obličeje. (8)
Vidíš, to je přesně ten důvod,
proč se nesmí lézt po
klouzačce nahoru!

Děti dokončujte, ať můžeme
jít na zahradu. (7)
Holčičky, nechte to na
odpoledne, pak si to
doděláte. A kaštánky tam
nelepte, ty jsou moc veliké.
(7 a 4)

*
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Děti odcházejí na
zahradu

Hm. (A.)

E. leze po klouzačce nahoru.
Já dávám pozor, že nikdo nejede.
(E.)

Auuu!

A narazila do E.

E. provinile kouká a pofňukává.

My dokončujeme, ještě tam
nalepím kaštánky. (K.)

Všichni ven! (Z.)
Všichni ven! (Z.)
Všichni ven, jdeme na zahradu!
(Z.)

Volá Z. na děti do domečku.
Děti nic
Z. pokřikuje, dokud všechny děti
nevylezou.

