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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou podpory badatelských činností dětí a podpory 

rozvoje přírodovědné pregramotnosti v mateřské škole. Teoretická část poskytuje 

východiska pro zpracování výzkumného šetření v praktické části bakalářské práce. Jsou zde 

vymezeny pojmy související s problematikou přírodovědné pregramotnosti. Následně je zde 

pojednáno o kognitivním vývoji předškolního dítěte. V závěru praktické části je uvedena 

Bloomova taxonomie kognitivních cílů, která je využita pro vyhodnocení činností. 

Výsledkem praktické části práce je návrh souboru deseti badatelských činností z oblastí 

chemie, fyziky a biologie včetně vyhodnocení, které úkoly jsou pro rozvoj přírodovědné 

pregramotnosti předškolních dětí nejvhodnější.  

Všechny činnosti byly realizovány v rámci tzv. přírodovědného centra vytvořeného pro 

individuální či skupinovou práci dvou až tří dětí. Součástí popisu každé badatelské činnosti 

jsou také metodická doporučení. U každé úlohy jsou na základě posttestů uvedena 

hodnocení, jak na danou činnost děti reagovaly. V souladu s Bloomovou taxonomií jsou zde 

do tabulek a grafů vždy zaznamenány počty dětí, které si nové poznatky na základě bádání 

zapamatovaly, pochopily je, dovedly je dál rozvést a aplikovat, uměly analyzovat a hodnotit 

nebo i samostatně vytvořit. Na základě těchto počtů bylo možné určit nejvhodnější činnosti. 
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ABSTRACT  

 

This bachelor's thesis deals with the issue of supporting children's research activities and 

supporting the development of science pre-literacy in kindergarten. The theoretical part 

provides the basis for the processing of research in the practical part of the bachelor's thesis. 

There are defined terms related to the issue of scientific pre-literacy. Subsequently, the 

cognitive development of a preschool child. At the end of the practical part, Bloom's 

taxonomy of cognitive goals is presented and used to evaluate activities. 

The result of the practical part of the work is the suggestion of a set of ten research activities 

in the fields of chemistry, physics and biology, including the evaluation of which tasks are 

most suitable for the development of science pre-literacy of preschool children. 

All activities were carried out within the so-called science centre created for individual or 

group work of two to three children. The description of each research activity also includes 

methodological recommendations. For each task, evaluations of how the children reacted to 

the particular activity are given on the basis of post-tests. In accordance with Bloom's 

taxonomy, tables and graphs always record the numbers of children who memorized new 

knowledge based on research, understood it, were able to further develop and apply it, were 

able to analyse and evaluate or even create it independently. Based on these numbers, it was 

possible to determine the most appropriate activities. 
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Úvod 

K malému dítěti patří neodmyslitelně hra, při níž se dítě učí, a do hravých činností intenzivně 

zapojuje prožitek. Děti touží po aktivitách s dostatkem podnětů. Ty jim většinou poskytuje 

rodič či pedagog. V předškolním vzdělávání není žádoucí přemíra verbálních informací.  

Podle Nádvorníkové (2011, s.1) „Předškolní věk představuje senzitivní období pro rozvoj 

mnoha kognitivních procesů, zejména smyslů, řeči a myšlení. To znamená, že v této vývojové 

etapě má dítě vytvořeny takové předpoklady, které se již v pozdějším věku nebudou opakovat. 

Proto bychom je neměli promeškat.“ Kdo jiný, než právě kvalitní předškolní pedagog by si 

tento fakt měl uvědomit a využít zvídavosti malých dětí v předškolním zařízení. Právě on 

tak může velmi ovlivnit proces poznání i vzdělávání.  

Téma Rozvoj přírodovědné pregramotnosti v přírodovědném centru v mateřské škole jsem 

si zvolila, protože cítím potřebu uchopit a používat nové metody práce s dětmi související 

s praktickým poznáváním okolního světa. Zde mají děti prostor pro vlastní aktivní přístup 

spojený s poznáním. Dítě s očividným zájmem o poznávání světa prostřednictvím 

badatelských činností také může pedagogy motivovat k většímu využití pokusů a 

experimentů v mateřské škole.  

Bakalářská práce vznikla v návaznosti na projekt Operačního programu Výzkum vývoj 

vzdělávání s názvem Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání (Reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663), kterého jsem se zúčastnila prostřednictvím akčního 

výzkumu v rámci svého studia na Pedagogické fakultě UK v Praze.  

Cílem teoretické části předložené práce je vymezit pojmy přírodovědná gramotnost, 

pregramotnost, prožitkové učení a současné pojetí jejich rozvoje u předškolních dětí. Tyto 

pojmy jsou východiskem pro praktické výzkumné šetření. Práce také analyzuje Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) s cílem zjistit integraci 

rozvoje přírodovědné pregramotnosti v cílech a obsazích.  

Cílem praktické části bylo navrhnout soubor deseti jednotek badatelských činností včetně 

metodických doporučení a analyzovat práci dětí během vybraných experimentů a návazně 

doplnit metodická doporučení o nové poznatky. Realizaci souboru činností předcházel 

pretest týkající se znalostí a způsobu uvažování dětí o obsazích navržených pokusů a 
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experimentů. Během empirického výzkumu byly aplikovány výzkumné metody pozorování, 

experimentování, diskuze s dětmi, hodnocení, analýza výsledků.  

Děti měly v přírodovědném centru připraven vždy jeden pokus týdně.  Na začátku byl vždy 

proveden pretest dosavadních znalostí dané problematiky. Posttest proběhl v závěru týdne 

v rámci reflexivního kruhu k danému experimentu. Výzkum byl prováděn ve skupině 18 dětí 

ve třídě předškolních dětí.  

Na základě rozhovorů s dětmi během posttestu bylo kvantifikovaně zaznamenáno, jak 

podnětná pro rozvoj kognitivních funkcí se na výzkumném vzorku předškolních dětí jevila 

vždy každá z deseti navržených úloh. K tomu byla využita Bloomova taxonomie cílů. Vždy 

byly zaznamenány počty dětí, které si jevy a situace z badatelských činností zapamatovaly, 

porozuměly jim, dovedly je aplikovat a případně analyzovat a hodnotit nebo dokonce 

zdůvodňovat své vlastní návrhy jiných řešení problému.  
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I. Teoretická část 

1 Charakteristika pojmů 

1.1 Gramotnost  

Dříve byl pojem gramotnost chápán ve smyslu základní úrovně čtení, psaní a později i 

počítání. S rozvojem technických oborů koncem 20. století jeho definice nabyla širšího 

významu (Altmanová a kol., 2010). V současném pojetí gramotnost zahrnuje nejenom 

znalost pojmů v určité oblasti, schopnost porozumět jim, vyhodnotit, začlenit do poznaného, 

ale také operovat s nimi a chápat je v souvislostech.  

Dle Koťátkové (Kropáčková, Syslová, Čapek, Adamec, 2019) se rovněž používá termín 

informační gramotnost, a to jako součást pojetí funkční gramotnosti pro zvládnutí dnešních 

požadavků „nové doby“. 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 85) definuje funkční gramotnost 

takto: „Dovednost přemýšlet o informacích, funkčně je využívat pro řešení různých situací a 

formulovat vlastní názory“. Jde tedy o širší pojetí učení, provázanost mezi předměty, které 

by se měly uplatňovat od počátku vzdělávání malých dětí. Gramotnost by měla být aktivním 

celoživotním procesem jedinců dnešní společnosti.  

Gramotnost matematická, čtenářská, informační, přírodovědná, finanční a kulturní jsou už 

v předškolním věku východisky pro naplnění klíčových kompetencí. To je aktuální záměr 

dnešního školského systému. (Kropáčková, Syslová, Čapek, Adamec, 2019)  

Dle RVP PV (2018, s. 10) „klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování 

by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání. Každá vzdělávací etapa v tomto směru 

přispívá svým dílem a každá je dalšímu rozvoji a zdokonalování těchto kompetencí 

otevřená.“ Každé dítě by mělo dostat příležitost rozvinout své kompetence do 

individuálního maxima, které je pro ně dosažitelné. Gramotnost vede k naplňování nejen 

kompetence k učení, ale i kompetencí komunikativní, k řešení problémů, sociální a 

personální, činnostní a občanské.   

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii vyjádřenou 

v podobě výstupů. Ty jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, 



11 

 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

jedince.  

1.2 Pregramotnost 

V textu Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (2018) není termín 

pregramotnost používán. Je uveden pouze ve slovníku použitých pojmů společně 

s gramotností.  

„Pregramotnost v předškolním období můžeme chápat jako cílené působení na kvalitu 

orientace v obklopujícím světě prostřednictvím komunikace, poznávání a učení, které je 

realizované zajímavými a obohacujícími procesy.“ (Koťátková a kol., 2019, s. 109) 

Pojem pregramotnost je tedy chápán jako rozvoj dovedností a schopností nezbytných pro 

budoucí gramotnost, k němuž má docházet v období preprimárního vzdělávání.    

S pojmem preprimární vzdělávání pracuje také dokument International Standard 

Classification of Education – ISCED 2011. ISCED je norma pro klasifikaci a srovnávání 

národních vzdělávacích systémů v různých zemích, která byla přijata členskými státy 

UNESCO včetně České republiky. Česká verze CZ – ISCED 2011 byla uvedena v platnost 

1. ledna 2014 Českým statistickým úřadem.  

Podle této normy se programy na úrovni ISCED 0 zaměřují na děti, které ještě nedosáhly 

věku stanoveného pro vstup do úrovně ISCED 1 (tj. primární vzdělávání). Úroveň ISCED 0 

se dělí na dvě kategorie, a to:  

ISCED 01, definovaná jako rozvoj vzdělávání v raném dětství, typicky pro věk 0–3 roky; 

ISCED 02, definovaná jako preprimární vzdělávání, typicky pro děti od 3 let do věku 

stanoveného pro zahájení primárního vzdělávání; 

V předškolním věku je pregramotnost chápána jako základní stupeň podpory poznávání a 

učení dětí předškolního věku, který je velmi důležitý pro další rozvoj vzdělávacích možností. 

Jedná se o vytváření předpokladů pro jednotlivé gramotnosti. Zprvu je to rodina a nejbližší 

okolí, které pomáhá malému dítěti poznávat okolní svět, učí ho mu porozumět, orientovat se 

v něm.  Později je to pedagog, který vytváří pro předškolní dítě vhodné edukační prostředí. 

Musí však brát zřetel na potřeby a zvláštnosti předškolního období.  
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Děti v předškolním věku je velmi důležité rozvíjet nejen v oblasti kognitivní, ale také 

psychomotorické, hodnotové a emocionální.  Dítě do věku šesti let má silnou potřebu 

projevovat se ve spontánní hře, bezprostředně komunikovat. V preprimárním vzdělávání by 

měly mít děti jistou míru svobody volby výběru činností s ohledem na výše zmiňované 

potřeby a individuální zvláštnosti (Kropáčková, Syslová, Čapek, Adamec, 2019).     

1.3 Přírodovědná pregramotnost 

Základem pro vytváření přírodovědné pregramotnosti je seznámení dětí s vědeckými fakty, 

procesy a pojmy, využíváme metody a procesy vědeckého zkoumání. Dítě pak chápe 

využívání vědy a technologie jako součást k pochopení dnešní moderní společnosti. „Její 

poslední rozměr, reprezentující aktivní osvojení si a používání způsobů interakce 

přírodovědného poznání s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti, napovídá o 

propojování světa přírody a kultury, což podporuje prosazování jiné orientace vzdělávání.“ 

(Splavcová a kol., 2015, s. 6). Z toho vyplývá, že přírodovědná pregramotnost má 

integrovaný charakter.  

Do oblasti přírodovědné pregramotnosti lze zařadit témata z ekologie, enviromentalistiky, 

zoologie, biologie, zeměpisu, botaniky, geologie, zeměpisu, chemie, fyziky a jiné přírodní 

vědní obory.  Všechna tato témata jsou součástí vzdělávacích obsahů pro děti předškolního 

věku. Vědomosti a poznání těchto oborů mohou utvářet dobrý základ přírodovědné 

pregramotnosti a utváří tak širší povědomí o okolním světě již u malého dítěte v předškolním 

věku.    

Dle Beneše (2019) ve vzdělávání ve střední Evropě stále převažuje samostatné členění a 

samostatná výuka fyziky, chemie, biologie, zeměpisu. Beneš (2019) rovněž uvádí, že 

v jiných vyspělých zemích probíhá výuka přírodovědných oborů integrovaným způsobem. 

Zmiňovaný integrovaný přístup v procesu vyučování je vhodné uchopit právě v prostředí 

preprimárního vzdělávání. Vzdělávací procesy a nabídka činností tak více respektují, že děti 

mají přirozeně integrovaný/celistvý pohled/přístup k poznávání okolního světa (Beneš, 

2019). 

Integrovaný přístup v mateřských školách je ukotvený i v RVP PV, kde je uvedeno: 

„Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“ 
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či „složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách 

a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný.“ 

(2018, s.8) 

V odborné literatuře se můžeme setkat s pojmy přírodovědná gramotnost a přírodovědná 

pregramotnost. Předponou pre označujeme preprimární stupeň vzdělávání, tedy vzdělávání 

v předškolním zařízení. „Pro předškolní věk můžeme charakterizovat požadavky 

přírodovědného vzdělávání jako přírodovědnou pregramotnost. Jde zejména o podporu 

zájmu dětí zkoumat okolní svět, učení hrou a prožitkem, rozvoj pozitivního vztahu k přírodě, 

osvojování slovní zásoby potřebné k popisování a objasňování přírodních jevů.“ 

(Jančaříková, 2015, s. 17) Pregramotnost je tedy souborem schopností a dovedností, které 

získá dítě v předškolním zařízení a v rodině. Rodiče pregramotnost rozvíjejí, zvláště pokud 

jsou motivováni a s dítětem pracují nebo mají individuální vzdělávání. Pokusy a 

experimenty by proto měly být nedílnou součástí předškolního vzdělávání. Když pedagog 

v mateřské škole uplatňuje prožitkové učení, vede tím předškolní děti nejenom 

k přirozenějšímu poznávání okolního světa, ale rozvíjí ho v klíčových kompetencích a nabízí 

mu i pozitivní prožitky. V dnešní didaktice mateřské školy by měl být na prožitkové učení 

kladen velký důraz. 

Přírodovědná pregramotnost u dětí vede rovněž k rozvíjení kritického myšlení, k aktivní 

spolupráci s pedagogem, efektivnějšímu přijímání nových vědomostí a porozumění 

souvislostem, k ověřování pravdivosti a spolehlivosti, i k rozšiřování aktivní a pasivní 

komunikace a zvládání spolupráce.  

Pojem přírodovědná gramotnost se v literatuře používá téměř padesát let, ale zatím nebyla 

na mezinárodní úrovni dosažena všeobecná dohoda, pokud jde o jeho vymezení. „V 

současnosti tak není obecně přijata žádná norma pro vymezení uvedeného pojmu, a tím ani 

norma, podle níž bychom mohli univerzálně provádět jakákoli srovnání jiných vymezení 

přírodovědné gramotnosti.“ (Černocký aj., 2011, s. 44) 

Pojem přírodovědná gramotnost se vyskytuje v dostupné literatuře a v mezinárodních 

výzkumech PISA (Programme for International Student Assessment) a TIMSS (Trends 

International Mathematics and Science Study).  Podle příručky pro učitele Gramotnosti ve 
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vzdělávání (Altmanová aj., 2010) se v těchto výzkumech odráží pojem přírodovědná 

gramotnost s následujícími rozměry:  

1.3.1 Pojmový systém 

Děti si osvojují elementární poznatky z oblasti přírodních faktů, popisují je či vysvětlují, 

zkoumají vlastnosti přírodních jevů a procesů. Během přírodovědných činností se seznamují 

s přírodními zákony, zabývají se hypotézami, teorií, principy a modely.  

Příklad: Při experimentech s vodou si děti snadněji osvojí pojmy vodní hladina, tlak vody 

nebo si uvědomují změny skupenství a pojmy tání, tuhnutí, led, sníh, pára apod. 

1.3.2 Metody a postupy 

Vhodnými metodami a postupy pedagog vede děti k řešení přírodovědných problémů.  Děti 

využívají k poznání metody pozorování, experimentování, měření. Mají možnost hodnotit 

na základě analýzy, objevují vztahy, potvrzují či vyvracejí hypotézy, vyhodnocují zjištěná 

data. Vymýšlí strategie a identifikují problémy či řeší problémové situace.  

Příklad: Děti například fascinuje hra s magnety. Při manipulaci s nimi a při pozorování jejich 

vzájemných interakcí děti samy objevují vlastnosti magnetického pole a samostatně dovedou 

identifikovat magnetické póly i přemýšlet nad dalším využitím magnetů.  

1.3.3 Metodologie a etika 

Děti studují vlastnosti přírodovědných jevů, osvojují si způsoby ověřování pravdivosti, 

objektivity a spolehlivosti. Rozvíjejí kritické myšlení a hodnocení daného experimentu. 

Příklad: Děti mají rády kouzla a často nedovedou rozpoznat objektivní realitu od klamů a 

iluzí. Pedagog by je měl při pokusech a experimentech vést správnou cestou. Například 

elektromagnetické pole nás obklopuje doslova na každém kroku, a přestože není vidět, děti 

dovedou samy jednoduchými pokusy ověřit jeho existenci. 

1.3.4 Interakce s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti 

Pedagog vede děti ke zkoumání vzájemných vztahů mezi přírodními vědami. Děti využívají 

veškeré dostupné prostředky moderní technologie. Svoje poznatky mohou využívat a 

aplikovat do svého životního prostředí (sociokulturního i přírodního). 
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Příklad: Děti si odnášejí zážitky z činností v badatelském koutku domů, zkoušejí je 

předvádět i doma rodičům a prarodičům a často tím rozvinou debatu v rodinném kruhu o 

různých přírodních zákonitostech a jejich využití ve světě dospělých. Známý je např. brzký 

zájem chlapců o motory a auta. Experimentování se setrvačníky, kolečky nebo malými auty 

na baterie se pak často přenese v dlouhou diskusi doma s dospělými o důležitosti 

automobilové dopravy nebo o škodlivosti zplodin spalovacích motorů.  

1.4 Pokus 

Pokus mívá většinou podobu demonstračního přístupu. Pedagog provádí pokus sám a 

ukazuje dětem daný jev (demonstrační pokus). Děti pozorují a rozvíjí kognitivní schopnosti. 

Poté provádí pokus dítě samo či v malých skupinách. Při demonstrování pokusu učitelem 

děti pouze pozorují, avšak při pokusech za pomoci návodu prováděných samotnými dětmi 

(frontální pokus) dochází k rozvoji manipulace s předměty a k rozvoji myšlení. Taková 

práce je charakteristická pro vědce (Šimik, 2011). Rovněž Podroužek (2003) i Šimoník 

(2003) rozlišují dvě kategorie pokusů a z hlediska aktivního přístupu žáků na demonstrační 

či frontální.  Demonstrace pokusu má podněcovat schopnost dětí klást otázky, rozvíjet 

vědecké myšlení a společně s pedagogem nalézat odpovědi. 

Pokusem si dítě ověřuje a zkouší pravdivost faktických poznatků, který má osvojený anebo 

mu byl prezentován. Utvrzení poznatku prostřednictvím empirického důkazu, to je i cílem 

pokusných aktivit.  

Podle Beneše a Ruska (2017) má výukový pokus několik fází:  

1. Motivace – předchází pokusu. 

2. Pomůcky – pedagog by měl mít dopředu vše nachystané. Pokud si není jistý, měl by 

si pokus vyzkoušet dopředu. 

3. Pracovní postup – měl by mít systém, součástí jsou slovní komentáře, pedagog 

průběžně klade otázky, které vyplývají z pozorování. 

4. Závěr – na konci pedagog opět zopakuje pracovní postup a vyvodí závěry. 

Šimoník (2003) zmiňuje, že při práci s předškolním dítětem by měl učitel využívat názorné 

vyučovací metody. Zásada názornosti se netýká pouze využívání pomůcek, ale je potřeba 

verbální projev pedagoga, který je podstatný k vytváření představ dětí. „Pokus je umělé 
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vyvolání jevu tak, abychom ho mohli dobře pozorovat, analyzovat a stanovit podmínky jeho 

průběhu.“ (Šimoník 2003, s. 50) 

Přírodovědný pokus je tedy jednou z metod, vhodných k využití v přírodovědném 

vzdělávání v mateřských školách. Maňák (2003) začleňuje metodu pokusu ke klasickým 

výukovým metodám. Pokus je řazen k metodám dovednostně-praktickým, manipulování, 

experimentování a laborování.   

Doposud nebyla v českém školství metoda přírodovědného pokusu v mateřských školách 

příliš využívána v rámci podpory přírodovědné pregramotnosti. Ve své publikaci o tom 

informuje i Houfková (2017), podle které pedagogové v mateřských školách nemají 

přírodovědné vzdělání a chybí jim zkušenosti s metodou pokusů. Témata z přírodních věd, 

kterým se v MŠ věnují, jsou podle ní zejména biologická, z fyzikálních to bývají jen koloběh 

vody a sluneční soustava. 

Z odborných seminářů i z profesních skupin na sociálních sítích se lze dozvědět, že pokusy 

a experimenty v přírodovědném centru v mateřských školách začínají být stále oblíbenější. 

Mohou být i silným motivačním prvkem a podílí se na rozvoji zájmu dětí o vzdělávání. Podle 

Beneše a Ruska (2017) jsou pokusy poutavou a zajímavou cestou poznání. Během pokusů 

lze poznat, jak odhalovat tajemství světa okolo nás.  

Pojem pokus bývá často zaměňován s pojmem experiment. Jedná se však o odlišné činnosti, 

které se liší samotnou realizací.  

1.5 Experiment 

Během experimentu se děti samy učí zjišťovat nové poznatky, postup experimentu vždy 

nemusí být přesně daný, dítě ho tvoří spontánně, častokrát jde o modifikaci pozorovaného 

pokusu. To však u dítěte vyžaduje vyšší kognitivní funkce, protože zpracování informací se 

pohybuje v abstraktní úrovni. Experiment můžeme chápat jako umělé vyvolání jevu. Děti se 

stanou malými badateli, následně analyzují průběh, řeší podmínky experimentu a závěrem 

hodnotí. (Žoldošová, 2006) 

Pedagogický slovník definuje experiment takto: „Metoda systematického ověřování 

vědeckých hypotéz, v pedagogickém výzkumu jeden ze základních prostředků k zjišťování 

chování (v přirozených nebo laboratorních podmínkách) subjektů vzdělávacích procesů při 



17 

 

zavedení nějaké řízené změny (např. v obsahu či organizaci výuky).“  (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003, s. 63)  

Experimenty v mateřských školách se dle Beneše a Ruska (2017) donedávna realizovaly jen 

zřídka. Publikace týkající se experimentů byly určeny pouze pro děti mladšího a staršího 

školního věku. Tato metoda vzdělávání vyžaduje podle autorů kvalitní iniciativní a aktivní 

pedagogy. 

Internetové zdroje, metodické materiály pro učitele i odborné časopisy se již zabývají 

problematikou pokusů a experimentování v mateřských školách. Podle nich je důležité 

zařazovat badatelské činnosti do předškolního vzdělávání, děti pak poznávají přírodní jevy 

prostřednictvím prožitku a zkušeností. Praktické ukázky vedou k lepšímu pochopení 

přírodovědných, chemických či fyzikálních jevů. Předškolní děti mívají řadu otázek, často 

kladou typické otázky „Proč?“ Pedagog má pomoci dětem hledat odpovědi a podněcovat 

jejich vědecké a badatelské myšlení, vytvářet příležitosti pro samostatné objevování v rámci 

individuální práce dětí i jejich spolupráce ve skupinách. Experimenty dětem umožňují 

samostatně najít odpovědi na své otázky. 

1.6 Prožitkové učení 

Pokusy a experimenty v přírodovědném centru v mateřské škole u dětí rozvíjí nejenom jejich 

znalosti a dovednosti, ale především jsou zdrojem pro učení se skrze jejich prožitky. 

Prožitkové učení je součástí moderních výukových metod a patří do dnešního osobnostního 

přístupu ke vzdělávání dětí v mateřských školách. „Abychom rozvíjeli osobnost dítěte, 

snažíme se, aby nám dítě bylo partnerem, přijímáme ho takové, jaké je, uznáváme ho jako 

osobnost, empaticky mu nasloucháme, rozvíjíme jeho potenciál.“ (Jarošová, 2012, s.2)  

Osobnostnímu přístupu ve vzdělávání odpovídají metody a formy práce. Metodu 

prožitkového učení lze uplatnit i během přírodovědných činností v mateřské škole. Podle 

Havlové a Havlínové (2008) se prožitkové učení vyznačuje těmito charakteristickými znaky: 

spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost a fantazii, konkrétní 

činnosti, celostnost.  



18 

 

1.6.1 Spontaneita 

Učitelka pracuje a motivuje děti tak, aby v nich přirozeně probudila zájem o dané aktivity. 

Důležitá je spontánní práce bez manipulace pedagoga s dítětem. Nevhodné je např. násilné 

zasahování do činností nebo jejich ukončování. Děti mají chuť experimentovat a zjišťovat 

jimi doposud neprobádané zákonitosti. Dítě by mělo při experimentu samo něco poznat a 

spontánně prožít. 

1.6.2 Objevnost 

Celé dětství je obdobím objevování a poznávání nových věcí a skutečností. Děti rády 

experimentují a objevují vlastnosti předmětů. Dospělí se jim v tom často snaží bránit, aby si 

děti neublížily nebo se neušpinily. Nejlepší metodou objevování je ale experimentování pod 

dohledem dospělého. Během práce v přírodovědném koutku jsou děti přirozeně motivované, 

ale neměly by mít pocit, že jsou při svých objevech omezovány.  

1.6.3 Komunikativnost 

Dalším znakem prožitkového učení je i komunikativnost. Komunikace zahrnuje během 

prožitkového učení vzájemné dorozumívání, slovní sdělení, předávání zkušeností. Učitelé 

mají často sklon dětem všechno ukazovat a odpovídat na jejich otázky dřív, než děti samy 

najdou odpověď. Lepší je nechat děti, aby o svých objevech mluvily samy. Svá zjištění by 

také měly konfrontovat s poznatky ostatních dětí ve skupině. Při pokusech a experimentech 

častokrát není zapotřebí mnoho mluveného slova od pedagogů stačí i gesta, na které děti 

dobře reagují. (Jarošová, 2012) 

1.6.4 Prostor pro aktivitu a tvořivost a fantazii 

Dnešní pedagog by měl děti podporovat v aktivitě, tvořivosti a kreativitě. I to je součástí 

dnešních kurikulárních dokumentů (RVP PV). Činnost nesmí samozřejmě ohrozit zdraví a 

bezpečnost dítěte. Předškolní dítě je schopné dodržovat jasně stanovená pravidla. Učitel by 

neměl mít strach nechat děti experimentovat s různými materiály, ale měl by jim umožnit 

samostatnou manipulaci.  Učitel, který předkládá dětem konečné možnosti řešení, v dětech 

tvořivost a fantazii potlačuje. Prostorem pro experimentování a bádání nemusí být jen 

prostředí mateřské školy. Takový prostor může vytvořit pedagog kdekoli svým postojem, 

když děti příliš neorganizuje a nezasahuje do jejich tvůrčích činností.   
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1.6.5 Konkrétní činnosti  

To jsou výše zmíněné manipulační činnosti s předměty, experimentování i hry. Díky 

poznávání vlastností různorodých materiálů opět rozvíjíme dětskou představivost, myšlení 

a kreativitu.   

1.6.6 Celostnost 

V neposlední řadě je znakem prožitkového učení i celostnost. Havlová a Havlínová (2008) 

zmiňují účast všech smyslů a obou mozkových hemisfér. Čím víc děti zapojují smysly, tím 

je jejich poznání a získané zkušenosti bohatší a hlubší. I během pokusů a experimentů by 

děti měly poznávat vlastnosti předmětů a přírodní zákonitosti za pomoci více smyslů.  

 

2 Vymezení přírodovědné pregramotnosti v RVP PV 

2.1 Rámcové cíle 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2018) je základní 

kurikulární dokument. Obsahem jsou hlavní cíle, obsahy, podmínky a východiska pro 

institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.   

Mateřská škola je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) instituce poskytující předškolní 

vzdělávání. Učitelé pak sledují při své práci tyto rámcové cíle (záměry):  

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,   

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

V přírodovědných činnostech pedagog přirozeně rozvíjí u dítěte zájem o učení. 

Prostřednictvím badatelských činností děti mohou nalézat určité hodnoty života, získávají 

primární zkušenost s ochranou živé i neživé přírody. Činnosti v přírodovědném centru v 

předškolním zařízení mohou změnit i způsoby chování a uvažování dětí. Při pokusech a 

experimentech děti získávají osobní samostatnost, učitel respektuje jejich názory a 

argumenty, které vedou k rozvoji vlastní osobnosti.  
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2.2 Vzdělávací oblasti a experimentování  

Obsah RVP PV je rozdělen do těchto vzdělávacích oblastí: biologická, psychologická, 

interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Experimentování dětí v badatelském 

koutku zasahuje do všech pěti oblastí vzdělávání. Přírodovědná pregramotnost se totiž 

přirozeně prolíná všemi oblastmi vzdělávání. V RVP PV je nalezneme pod pojmy:  

Dítě a jeho tělo 

Dítě užívá smysly, pracuje s hrubou i jemnou motorikou těla, přírodovědné bádání může dítě 

přivést k osvojení poznatků o zdraví.  

Dítě a ten druhý 

Pokusy ve dvojicích či trojicích vedou k utváření vztahů učitel-dítě a dítě-dítě, 

prostřednictvím přírodovědných činností se děti učí komunikovat navzájem mezi sebou.  

Dítě a společnost 

Tato oblast vede děti k rozvoji prosociálního cítění, k poznávání pravidel společenského 

chování a soužití. Pro rozvoj přírodovědné pregramotnosti jsou vhodná např. setkání se 

zoology, botaniky, chemiky apod., nebo přípravy a realizace společných zábav jako je např. 

vítání jara a hry zaměřené na poznávání různých přírodních jevů. 

Přírodovědná pregramotnost však nejvíce zasahuje do vzdělávacích oblastí Dítě a svět, což 

je oblast věnovaná zejména otázkám environmentalistiky. Dále je obsažena v oblasti Dítě a 

jeho psychika, protože přírodovědné činnosti u dětí rozvíjí poznávací procesy, intelekt, vůli 

a přináší i duševní pohodu. Těmto oblastem jsou proto věnovány dvě následující samostatné 

kapitoly.   

2.2.1 Dítě a svět 

V přírodovědných činnostech mají děti možnost utvářet vlastního názor na svět a na naši 

planetu Zemi. Vytváří si základy vědomostí o přírodním a technickém světě. „Záměrem 

vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární 

povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje 

nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, a vytvořit 
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elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu 

prostředí.“ (RVP PV, 2018, s. 27) 

Dílčím cílem v této oblasti vzdělávání je rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám 

vnějšího prostředí i jeho změnám a také vytvoření povědomí o sounáležitosti se světem, se 

živou a neživou přírodou. Učitel by měl u dítěte podporovat vytváření pozitivního vztahu 

k prostředí, ve kterém žije a rozvíjet v něm úctu k životu ve všech jeho formách. 

Pedagog má nabízet dětem přirozené pozorování přírodních zákonitostí a „praktické 

činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a jejich 

prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, 

manipulace s různými materiály a surovinami).“ (RVP PV, 2018, s. 28) Rozvíjí tak u dítěte 

jednotlivé kognitivní procesy. Výsledkem činností má být kladení otázek a hledání 

odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování. Očekávané výstupy jsou 

výsledkem dílčích cílů a opírají se o pestrou vzdělávací nabídku. Dítě si pak umí všímat 

změn a dění v okolním prostředí, které je pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé, jemu 

pochopitelné. Dítě vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pestrý a různorodý.  

RVP PV upozorňuje i na rizika v této oblasti vzdělávání jako například na jednotvárnou či 

málo rozmanitou nabídku činností, málo podnětné prostředí, užívání abstraktních pojmů 

nebo předávání „hotových“ poznatků.  Může se také stát, že učitel vybírá témata, která 

přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro děti prakticky využitelná.  

2.2.2 Dítě a jeho psychika 

Tato oblast zahrnuje tři podoblasti Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost 

a fantazie, myšlenkové operace a Sebepojetí, city a vůle. Vzdělávání dětí v oblasti Dítě a 

jeho psychika je velmi důležitou součástí přírodovědné pregramotnosti, protože při 

badatelských činnostech děti například komunikují o tom, co zažily a viděly, naučí se třídit, 

odhadovat a porovnávat a učí se pracovat samostatně.  

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní 

pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, 

poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, 
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jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností 

a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení“ (RVP PV, 2018, s. 17).  

➢ Jazyk a řeč 

Dílčími vzdělávacími cíli jsou rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností a rozvoj 

komunikativních dovedností. Během pokusů a experimentů děti rozvíjí jazyk a řeč, když 

komentují zážitky a aktivity. Mají možnost samostatného mluvního projevu, když vypráví 

to, co zažily a viděly. Očekávaným výstupem je i správné pojmenování jevů, se kterými se 

seznámily a také samostatné vyjadřování a správná formulace myšlenek. Děti se učí slovně 

reagovat a odpovídat na otázky nebo se ptát na jevy, kterým nerozumí. Naučí se při tom i 

nová slova nebo poznávat znaky, symboly, čísla i písmena. 

➢ Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

V přírodovědných činnostech učitel nabízí takové aktivity, aby u dětí kultivoval smyslové 

vnímání, probouzí v nich tvořivost, zvídavost, tvořivé řešení problémů a rozvíjí i vyjadřovací 

schopnosti. Dítě by mělo mít radost z objevování.  

Děti se naučí třídit, odhadovat, porovnávat. Například třídí materiály podle toho, zda plavou 

nebo se potopí, které reagují na magnet a které ne, nebo se naučí rozlišit řidší a hustší 

tekutinu. Myšlení se za pomoci přírodovědných činností dostává z fáze konkrétně názorného 

do slovně-logického (pojmové). Učitel vede dítě k rozvoji pozornosti, paměti, fantazie a 

představivosti. U dětí vznikají první myšlenkové operace, jež jsou podle Kaslové (2012) 

základem pro abstraktní myšlení. 

➢ Sebepojetí, city vůle 

Během přírodovědných činností u dětí učitel podporuje především sebeovládání, sebedůvěru 

a samostatnost. Vede děti také k „získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a 

ovlivňovat vlastní situaci.“ (RVP PV, 2018, s. 21) To znamená, že se děti naučí např. 

nepřekřikovat se, nepředbíhat, nezasahovat do práce druhým a projevuje se u nich i pevná 

vůle vytrvat, zkusit pokus znovu, spolupracovat s ostatními dětmi nebo nevzdávat úsilí.  

Pedagog prostřednictvím badatelských činností rozvíjí u dětí i rozhodnost, vyjadřování a 

obhajování vlastních názorů. Projevuje se zde i schopnost dětí řídit své chování a ovlivňovat 

vzniklé situace. 
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Dítě umí záměrně pozorovat, všímá si nových poznatků či něčeho chybějícího. Zvládá se na 

danou práci soustředit, udrží pozornost, umí nad úkoly uvažovat. Dále se děti naučí pracovat 

podle instrukcí, orientují se v pojmech první a poslední, víc a míň a chápou i časové a 

prostorové pojmy. Umí řešit problémy, myslí kreativně, mají nové nápady a svoje návrhy 

řešení.  

Rizika během přírodovědných činností mohou představovat nepřiměřené nároky na dítě 

nebo časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně zažije pocit selhání. V badatelském 

koutku by se mělo dítě cítit příjemně a nemělo by zažívat stres a nervozitu. Dítě by také 

nemělo být zahlcováno velkým množstvím podnětů a informací „bez rozvíjení schopnosti 

s nimi samostatně pracovat“ (RVP PV, 2018, s. 20). Pedagog by se měl rovněž vyvarovat 

vytváření komunikačních zábran (např. necitlivé donucování dítěte k hovoru nebo 

nerespektování případného dětského ostychu). Měl by také nabízet dětem dostatek 

příležitostí k poznávání založeném na vlastní zkušenosti. Dítě by mělo cítit dostatek 

porozumění a mělo by být oceněno za snahu a úsilí. 

3 Kognitivní vývoj dítěte v předškolním věku 

Kognitivní vývoj je souhrnem všech poznávacích funkcí člověka během jeho života. 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2013) Podle autorů Pedagogického slovníku se jedná o soubory 

procesů, prostřednictvím nichž člověk poznává sám sebe i okolní svět. Poznávací procesy 

jsou součástí intelektuálního vývoje a patří mezi hlavní podstatu procesu učení. 

V předškolním věku dítěte dochází k významnému rozvoji kognitivních procesů. Jsou velmi 

důležité při osvojování nových poznatků a vědomostí zvláště v oblasti rozvoje přírodovědné 

pregramotnosti. 

„Jde o učení, které dětem pomáhá rozvíjet myšlenkové operace od těch nejjednodušších 

(zapamatování krátkého textu) až po ty nejsložitější, ke kterým patří schopnost hodnotit svoje 

chování i chování druhých nebo tvůrčím způsobem řešit nastalé situace a problémy.“ 

(Syslová, a kol., 2019, s. 113) 

Pedagog v mateřské škole by měl dětem vytvářet dostatečně podnětné prostředí k rozvoji 

všech kognitivních procesů v souladu s jejich postupným vývojem. Mezi kognitivní procesy 
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patří zejména vnímání, zapamatování, vybavování, představivost, myšlení a zpracování 

verbální a neverbální informace. (Průcha, Walterová, Mareš, 2013)  

Vývoj osobnosti dítěte v předškolním věku ovlivňuje zejména zrání a učení, které podmiňují 

rozvoj kognitivních funkcí. Tohoto by měl v pedagog či rodič co nejefektivněji využít. 

„Kognitivní vývoj dětí a mládeže se týká změn a utváření poznávacích funkcí: vnímání, 

představování, fantazie, schopností, myšlení, usuzování, inteligence, pozornosti a paměti, 

projevujících se a realizujících se v průběhu celého života v souvislosti s narůstajícím zráním 

poznávacích funkcí a procesů a nabýváním zkušeností sociálním učením.“ (Kohoutek, 2008, 

s. 3)  

Je důležité rovněž zmínit časté potřeby spontánního projevu a bezprostřední komunikace. 

V předškolním období u dětí převládá stále spontánní hra, dítě také musí prožívat svou 

vnitřní svobodu. Během experimentování děti podle Říčana (2013) uplatňují objektivní 

poznávání předmětů a jejich vlastností a vztahů mezi nimi. „Při výzkumech objektivního 

poznávání se snažíme, aby byly zkoumané osoby co nejméně pod tlakem citů a motivů, jež 

by mohly zkreslit výsledek. Jinými slovy, snažíme se kognitivní procesy co nejvíce izolovat a 

zkoumat je v „čisté podobě“.“ (Říčan, 2013, s. 191) 

3.1 Myšlení a vnímání světa 

Když u dětí v předškolním věku rozvíjíme přírodovědnou pregramotnost, podporujeme 

jejich přirozenou zvídavost a zájem o danou problematiku. Děti v badatelském koutku 

přemýšlejí nad různými možnostmi řešení. Při experimentování nenásilnou formou, 

nejčastěji manipulací s předměty a následným pozorováním získávají základní poznatky o 

okolním světě. Tato forma sběru nových informací je pro ně zábavná a přirozená. Dle 

Jančaříkové (2017) systematické přírodovědné vzdělávání přináší schopnost rozvíjení 

abstraktního myšlení.  

V období předškolního věku dochází u dětí k přechodu ze stádia symbolického myšlení do 

stádia myšlení názorného. Děti už si pouze nepředstavují, že např. vaří jídlo v kyblíku na 

pískovišti (symbolické myšlení), ale potřebují si suroviny skutečně osahat a poznat jejich 

vlastnosti (názorné myšlení). Popisuje to i Piaget (2014) ve své teorii kognitivního vývoje. 
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Jako velký pokrok v myšlení lze považovat zájem dětí o příčinné souvislosti jevů, které se 

projevují kladením otázek typu „Proč?“ (Langmeier, Krejčířová, 2006). Děti jsou v tomto 

období velmi zvídavé, mají chuť se ptát a objevovat svět kolem nich. Zde mají důležitou roli 

dospělí, kteří odpovídají na otázky dětí a pomáhají jim pochopit zákonitosti světa a 

přírodních jevů.  Děti by měly odpovědi dostávat nejenom prostřednictvím slov, ale i pomocí 

experimentů a pokusů, během kterých mohou odpověď samy objevit, nebo si ověřit. 

Podle Nádvorníkové (2011) myšlení úzce souvisí s vývojem řeči, pozornosti, představivosti 

a paměti. V rámci ontogenetického vývoje se myšlení projevuje v úrovních:  

➢ Názorně-činnostní myšlení, kdy dítě zkoumá vztahy mezi věcmi a jejich vlastnosti 

prostřednictvím manipulace a zkoušení. Dítě například nemá odhad, kolik vody se 

vejde do nádoby, kolik potřebuje součástí nebo jakým způsobem složit skládanku, 

ale vlastní manipulací s předměty dojde k řešení. Slovně to však neumí zdůvodnit. 

➢ Názorně-obrazné myšlení, kde manipulace není nezbytná, je to rozvinutější forma, 

dítě předměty dokáže nahradit obrázky, pomůckami nebo modely. Například, když 

dítě vidí rotující glóbus-model planety Země, dokáže si pak lépe představit, že 

planety jsou stále v pohybu.  

➢ Slovně logické myšlení, což je vyšší forma myšlení, kdy dítě nepotřebuje vnímat 

skutečný model, myšlenkové operace se utvářejí na základě slovních podnětů. Dítě 

však musí mít dostatek konkrétních představ. Při dostatečné míře konkrétních 

zkušeností a slovní zásoby už dítě reaguje samo. Například při pokynu: „nalij vodu 

do poloviny sklenice“ (dítě již ví, kde je zhruba polovina). 

Podle Vágnerové (2012) lze myšlení v předškolním věku identifikovat jako názorné a 

intuitivní. Musí se však brát v úvahu následující charakteristiky: egocentrismus (dítě si vše 

vztahuje na svou vlastní osobu, pomáhá mu potvrdit vlastní významnost), antropomorfní 

myšlení (vnějšímu světu dává dítě lidské vlastnosti), magičnost uvažování (hranice 

možného a nemožného nejsou vyznačeny, ve fantazii může dítě získat cokoliv, co je jinak 

nedosažitelné), synkretismus (dítě nedokáže detailně analyzovat vnímaný celek, nedokáže 

rozlišovat v čase ani v prostoru), konkretismus (dítě vnímá předmět tak, jak je zvyklé ho 

vnímat, myšlení je vázáno na konkrétní předměty), prezentismus (dítě chápe daný svět 

v daném okamžiku a nemá žádný vztah k minulosti ani k budoucnosti), topismus (dítě chápe 
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svět jen „tady a teď“, existuje pro něj jenom čas a prostor, ve kterém žije a jedná, nechápe 

ani prostorovou souvislost, např. sahá po měsíci), zosobňující dynamismus (dítě má snahu 

vše kolem sebe oživit, lehce se ztotožní s hračkou, loutkou apod.). 

3.2 Řečové schopnosti 

Typická otázka „Proč?“ má význam nejenom pro obohacení slovní zásoby předškolního 

dítěte, ale i pro rozvíjení správného vyjadřování. Dítě se učí chápat vztahy mezi objekty a 

tím se rovněž učí správně vyjadřovat. Díky pochopení nových vztahů mezi objekty dítě 

obohacuje slovní zásobu o příslovce, spojky, předložky a další slovní druhy. Jak uvádí 

Vágnerová (2012), je zde důležitá spojitost rozvoje řeči a myšlení.  

„Jazyk je chápán a používán na úrovni, která odpovídá stupni poznávacích procesů. 

Informace získané v rámci verbální komunikace jsou zpracovány způsobem odpovídajícím 

myšlení určitého jedince.“ (Vágnerová, 2012, s. 83) 

Pro dítě v předškolním věku je podstatná nápodoba verbálního projevu dospělých, která má 

však selektivní charakter. Poté, když něco uslyší, často si zapamatují jen některou část 

sdělení. V takovém případě je důležitá znalost významu, aby mohlo dítě nové slovo využít 

např. v jiné vazbě.  

Rozvoj přírodovědné pregramotnosti v přírodovědném centru u předškolních dětí pomáhá i 

k pochopení pojmů a rozvoji slovní zásoby. Děti se při experimentování seznamují s novými 

pojmy, které díky pozorování propojují s dějem. Děti popisují přírodní a fyzikální jevy, 

komentují zkušenosti a zážitky. Diskutují nad průběhem a výsledkem badatelských činností.  

Bytešníková (2012) uvádí, že fáze intelektualizace řeči pokračuje až do dospělosti. Za 

pomoci rozvoje kognitivních procesů dítě po čtvrtém roce života začíná chápat obsah, 

rozlišuje konkrétní pojmy od abstraktních, zpřesňuje gramatiku, rozšiřuje svou slovní 

zásobu.  

3.3 Paměť  

Rozvoj přírodovědné pregramotnosti má vliv i na paměťové schopnosti. Dítě se za pomoci 

paměti vrací ke svým zážitkům. Například pokud dítě udělá chybu během postupu v daném 
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pokusu, lépe se mu vše uchová v paměti a příště se vyvaruje chyb. Což souvisí i s budoucím 

procesem učení.   

V raném věku si dítě uchovává zážitky jen několik týdnů, později měsíců. Vzpomínky však 

bývají velmi útržkovité. Paměť se skládá z komplexu specifických schopností. které jsou na 

sobě relativně nezávislé a jejichž rozvoj je podmíněn zráním konkrétních mozkových 

struktur. (Vágnerová, 2012) 

V předškolním věku již probíhají fáze zapamatování, uchování a vybavování, na tomto 

procesu se podílí složitější činnost nervové soustavy. Mezi 3. a 6. rokem se paměť velmi 

rychle vyvíjí. Děti mají na velmi dobré úrovni zejména paměť mechanickou, jsou schopné 

zapamatovat si velmi dlouhé úseky básní, pohádek, avšak je zřejmé, že často postrádají 

souvislosti, textu nerozumí. Je to dané nerozvinutou logickou pamětí.  

Dítě předškolního věku by mělo dle Jančaříkové (2010) v přírodovědných činnostech 

v procesu zapamatování využívat co nejvíce smyslů – zrak, sluch, hmat, ale i čich a chuť. 

Za pomoci smyslů si dítě utváří vztahy, které následně vedou k logickému myšlení. 

V předškolním věku je rovněž velmi významná paměť pohybová a pocitová. Děti si lépe 

zapamatují to, co je spojeno s pohybem, s prožitkem. Starší děti si pak zapamatují to, co má 

logickou strukturu, co se samostatně objeví atd. (Nádvorníková, 2011) Prožitkové učení tedy 

vede k lepšímu zapamatování i pochopení souvislostí. 

3.4 Představivost a fantazie 

Představivost malého dítěte je odrazem toho, co vidělo a prožilo. Když tedy u dětí v 

předškolním věku rozvíjíme přírodovědnou pregramotnost a dbáme na prožitkové učení, 

podporujeme jejich představivost. V předškolním věku dochází k výraznému rozvoji 

představivosti a fantazie. Souvisí to s velkým množstvím podnětů a kvalitou paměti. 

(Nádvorníková, 2011).  Představivost není pouze o vybavování pamětních představ, ale o 

rozvoji fantazijních představ. Často mluvíme o předškolním věku jako o „zlatém věku 

fantazie“. V tomto období mají děti velkou oblibu ve vymýšlení, fantazijní představy jsou 

důležitým prostředkem dětské hry a dokážou pochopit i humor. Dle Říčana (2013) představy 

mají zejména funkci vyrovnávání vnitřního napětí, což je podobné jako u spontánní dětské 

hry. 
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Například při výrobě ledových ozdob ve formičkách, děti pozorují přeměnu tekutého stavu 

vody v led a lépe si potom představí, jaký vliv mohou mít mráz a změny zimního počasí na 

přírodu. (např. námraza na stromech, zamrzlé kaluže apod). 

4 Bloomova taxonomie cílů  

Teorie vzdělávacích cílů je pojmenovaná podle amerického psychologa Benjamina Blooma. 

Základ taxonomie vzdělávacích cílů je položen na behaviorismu a objevují se zde snahy 

potlačit encyklopedismus a podpořit aktivní činnosti dětí. V 50. a 60. letech 20. století byla 

Bloomova taxonomie revidována do dnešní podoby. 

Původní Bloomova taxonomie cílů zahrnovala tři dimenze – kognitivní, emocionální a 

psychomotorickou. Při revizi těchto cílů v roce 1998 byla ponechána pouze jedna kategorie 

– kognitivní – s vysvětlením, že tato oblast zahrnuje i zbylé dvě. „Pro strukturování cílů 

předškolního vzdělávání by však přece jen lépe vyhovovaly jeho tři základní dimenze 

vzdělávacích cílů: kognitivní, emocionální, psychomotorická. Tyto tři dimenze mají šest 

cílových kategorií, na které bychom se měli při aplikaci na předškolní vzdělávání vědomě 

zaměřovat.“ (Koťátková, 2006, s. 67) Jde o kategorie Znalost, Pochopení, Aplikace, 

Analýza, Hodnocení a Tvoření.  

Bloomovu taxonomii využívá praktická část této práce, která hodnotí, co si děti 

z jednotlivých experimentů zapamatovaly a pochopily, co uměly použít a analyzovat a zda 

jsou u některých činností schopny i vyhodnotit výsledky, případně navrhovat jiná vlastní 

řešení.   

4.1 Bloomova taxonomie v předškolním vzdělávání 

Bloomovu taxonomii kognitivních cílů v předškolním vzdělávání rozebírá také 

Nádvorníková (2011), která ji rovněž člení do šesti hierarchicky uspořádaných kategorií 

podle stoupající náročnosti psychických operací. K vymezování cílů v daných kategoriích 

jsou přiřazena akční (činnostní) slovesa.  Pro dosažení vyšší dimenze (cílové kategorie) je 

třeba mít znalosti v rámci nižší kategorie. „Jednotlivé etapy kognitivního procesu žáka jsou 

formulovány v šesti na sebe navazujících úrovních (od nejjednodušší po nejsložitější). K nim 

jsou pak přiřazena činnostní slovesa, která vyjadřují dosažený výsledek vzdělávání.“ 

(Nádvodníková, 2011, s. 21)  
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Na základě následující tabulky akčních (činnostních) sloves jsou v empirické části práce 

hodnoceny jednotlivé badatelské činnosti. 

Úroveň kognitivního 

procesu 
Sloveso, jehož pomocí vyjádříme výsledky vzdělávání (dítě…) 

Zapamatovat zopakuje, rozpozná, pojmenuje, popíše, vypráví, určí, najde, vypráví 

Porozumět svými slovy vysvětlí, předvede, nakreslí, změří, spočítá, najde vztah 

Aplikovat 
napodobí, odhadne, vyřeší, navrhne jiný způsob řešení, hledá 

možnosti využití, naplánuje 

Analyzovat vybere, rozliší, roztřídí, porovná, odhadne 

Hodnotit obhájí svůj názor, zdůvodní řešení, uvede klady a zápory 

Tvořit 
vymýšlí, vytvoří model, navrhne řešení problému, zorganizuje, 

domýšlí důsledky, plánuje 

Tabulka č. 1: akční slovesa určující úroveň kognitivního procesu 

Praktická část práce se totiž zaměřuje na to, kolik dětí si díky experimentům v badatelském 

koutku pozorované jevy zapamatuje, kolik z nich dovede porozumět pozorovaným 

přírodovědným zákonitostem a kolik z nich dosahuje i vyšších úrovní kognitivního procesu. 

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů slouží i jako prostředek ke stanovení postupné 

náročnosti výuky. Rovněž funguje jako zpětná vazba, zda děti zvládly jednotlivé etapy 

kognitivního procesu. „Takto strukturovaná hierarchie cílů dovoluje učiteli rychleji a z 

hlediska efektivity procesu i účinněji se orientovat, kde se ve vzdělávacím procesu jednotlivé 

děti nacházejí a kde se nacházím já jako učitel ve svých nárocích na ně.“ (Koťátková, 2006, 

s. 67)  
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II. Praktická část 

5 Empirický výzkum 

Práce se zaměřuje na zkvalitnění přírodovědného vzdělávání v mateřské škole. Předkládá 

soubor badatelských činností určených pro předškolní děti v přírodovědném centu a hodnotí 

jejich přínos pro rozvoj kognitivních funkcí dětí v předškolním věku.  

5.1 Cíle praktické práce a výzkumné otázky 

Obecný cíl:  

Navrhnout, realizovat a vyhodnotit deset badatelských činností pro děti ve věku 5–6 let. 

Dílčí cíle:  

1. Navrhnout, realizovat a vyhodnotit badatelské činnosti. 

2. Analyzovat práci dětí během badatelských činností a formulovat metodická 

doporučení pro realizaci navržených badatelských činností. 

3. Porovnáním pretestů a posttestů zjistit, které z badatelských činností se z hlediska 

Bloomovy taxonomie jeví jako vysoce podnětné pro rozvoj kognitivních funkcí. 

Hlavní výzkumné otázky:  

Jak navržené badatelské činnosti přispívají k rozvoji přírodovědné pregramotnosti u 

předškolních dětí?  

Jak navržené badatelské činnosti přispívají k rozvoji kognitivních funkcí u předškolních 

dětí?  

Dílčí výzkumné otázky:  

Jsou děti v předškolním věku schopné pracovat během experimentů samostatně? Jaký 

způsob badatelských činností je nejvíc zaujme?  

Dovedou děti v předškolním věku aplikovat své získané zkušenosti do reality okolního 

světa? 



31 

 

Pomáhají badatelské činnosti u dětí nejenom s rozvíjením paměťových procesů a 

s pochopením, ale i se zlepšením jejich verbálního projevu, soustředěním a s rozvojem 

tvůrčího myšlení?  

5.2 Metody výzkumu 

Data pro zhodnocení výzkumu byla získávána způsobem kvalitativním. Způsob získání dat 

spočíval především v metodě pozorování a rozhovoru s dětmi. Dále pak ve sběru dat při 

rozhovorech a diskuzi s dětmi a analýze záznamů a poznámek autorky.  

Průběh práce s jednotlivými navrženými badatelskými činnostmi probíhal následovně: 

Jedné badatelské činnosti byl vždy věnován jeden týden. Každé pondělí v rámci 

výzkumného období děti zahájily novou badatelskou činnost. Vždy začínala motivační 

diskuzí k daném tématu a pretestem. V týdnu pak děti v malých dvou až maximálně 

tříčlenných skupinách pracovaly v přírodovědném centru (badatelském koutku) a na závěr 

byl vždy v pátek zakončen badatelský týden společnou reflexí dané činnosti.   

Pretest se týkal znalostí a způsobu uvažování dětí o obsazích navržených badatelských 

činností prostřednictvím jedné jednoduché badatelské otázky. Na základě této otázky děti 

přemýšlely a odhadovaly, jak daná činnost dopadne. Následný posttest byl realizován 

formou závěrečného reflexivního kruhu a triangulován pak daty z průběžné analýzy činností 

dětí, které si autorka zaznamenávala v průběhu týdne.  

V závěrečném reflexivním kruhu děti na základě předpřipravených otázek diskutovaly o 

zjištěných poznatcích a zážitcích. Děti kreslily a vybarvovaly do předpřipravených 

pracovních listů, co si zapamatovaly. Z diskuze vzešla data o tom, kolik dětí pozorovaný jev 

pochopilo, kolik by ho umělo aplikovat, analyzovat a případně i hodnotit nebo tvořit. 

Autorka také zaznamenávala, jak děti činnost vnímaly a jak u nich daná badatelská činnost 

podněcovala rozvoj vyšších kognitivních funkcí. Zapisovala si rovněž metodická 

doporučení pro pedagogy, jak lze navrženou badatelskou činnost případně modifikovat nebo 

jaké mohou nastat obtíže a jaká jsou případná rizika. 
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U každé z deseti badatelských činností autorka děti pozorovala, jak pracují, s jakými nápady 

přicházejí, co je nezaujalo nebo jim nešlo a co je naopak těšilo a z čeho byly nejvíce 

překvapené nebo nadšené. Autorka si vše zaznamenávala do poznámek a z badatelských 

činností pořizovala audiovizuální záznam a fotografie.  

5.3 Respondenti a období výzkumu  

Respondenty výzkumu tvořila skupina osmnácti předškolních dětí ve věku 5–7 let. Šlo o 

osm dívek a deset chlapců z předškolní třídy ve čtyřtřídní mateřské škole v Jihlavě. Rodiče 

dětí podepsali souhlas s pořizováním zvukového a obrazového materiálu pro účely této 

práce. Realizace pokusů probíhala v době ranních her a po obědě, kdy předškolní děti v této 

MŠ nespí. 

Empirický výzkum byl prováděn v období deseti týdnů od ledna až do května 2020. Šlo o 

složité období poznamenané začátkem pandemie coronaviru s z toho plynoucích omezení a 

uzavřených škol. Dvě z deseti badatelských činností autorka musela dokončit až po 

znovuotevření mateřských škol v květnu 2020.  

Na začátku badatelských činností byly děti motivovány příběhem marťánka Buffyho. 

Postavu autorka vymyslela a vyrobila pro účely této práce. Dětem řekla, že ho našla 

opuštěného v parku s tím, že touží poznat život na Zemi. Marťánek po celou dobu 

„pozoroval“, co děti dělají a co nového zjistily. Děti Buffyho spontánně seznamovaly s tím, 

co je možné objevit na naší planetě Zemi. Děti rády přistoupily na tuto hru.  

Při badatelských činnostech si děti oblékly zástěry, vyhledaly si svou miniaturní fotografii, 

umístily ji do přírodovědného centra (badatelského koutku), aby je marťánek Buffy poznal 

a bylo vidět, kdo právě pracuje. 
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5.4 Hodnocení jednotlivých experimentů 

Autorka zaznamenávala výroky dětí, jejich chování a postupy při realizaci experimentu. 

Z toho se pak snažila usoudit, na jaké úrovni myšlenkových operací se děti pohybovaly. 

Poznatky zaznamenávala v souladu s Bloomovou taxonomií popsanou v teoretické části 

práce (Nádvodníková, 2011, s. 21), co si děti z jednotlivých činností zapamatovaly a 

pochopily, co uměly použít a analyzovat a zda jsou u 

některých činností schopny i vyhodnotit výsledky, 

případně navrhovat a vytvořit jiná vlastní řešení. 

Průběžně byl pořizován zvukový nebo audiovizuální 

záznam a z nich potom písemná forma vyhodnocení. U 

jednotlivých badatelských činností a na základě 

odpovědí každého dítěte proběhla sumarizace, kolik 

dětí dokázalo na základě dané činnosti zapojit i vyšší funkce myšlení jako rozpoznávat 

vztahy mezi pozorovanými jevy, vyvozovat vlastní závěry, navrhovat vlastní řešení 

problémů, případně i na základě poznaného vytvořit něco nového a přijít s vlastními nápady. 

U každé z kategorií (zapamatování, pochopení, aplikování, analýzy, hodnocení a tvoření) 

byl zaprotokolován záznam do tabulky počtu dětí, které danou činnost zvládly. Z celkového 

součtu bylo následně určeno tzv. hodnotící číslo každé z badatelských činností, aby bylo 

možné činnosti v závěru porovnat a seřadit. Činnosti s nejvyšším hodnotící číslem tak lze 

označit v rámci výzkumného vzorku dětí jako nejpodnětnější pro rozvoj kognitivních funkcí.  

Proces zapamatování a porozumění byl ověřen u dětí formou pracovní listů, které vznikly za 

účelem této práce. Děti měly jednoduchým způsobem nakreslit, co si z pokusů či 

experimentů odnesly za poznatky. Zapojení vyšších úrovní myšlenkových operací u dětí 

vycházelo najevo během procesu práce na badatelské činnosti a v závěru týdne 

během diskuse v reflexivním kruhu. U každé z činností byl pořízen záznam do přehledové 

tabulky na základě písemných poznámek a z natočených záznamů. Na závěr popisu každé 

z deseti navržených činností autorka stanovuje hodnotící číslo, stručně porovnává pretest s 

postestem a shrnuje hlavní závěry dané činnosti u výzkumného vzorku dětí.  
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6 Realizace jednotlivých badatelských činností 

6.1 Kouzlo suchého ubrousku 

Cíle: pozorování a zjišťování vlastností vzduchu a vody 

Pomůcky: průhledná větší nádoba s vodou, průhledná sklenice či plastový kelímek, které se 

snadno vejdou do nádoby s vodou, papírový ubrousek  

Motivace: „Pokusme se zjistit, zda existuje okolo nás vzduch a jaké má vlastnosti. Udělejme 

si „kouzlo“ s ubrouskem.“ 

Postup a metodická doporučení: Děti nejprve naplní větší nádobu vodou, pak pozorují, jak 

se změní papírový ubrousek po namočení do vody.  Poté suchý ubrousek dají na dno suché 

sklenice tak, aby při otočení ze sklenice nevypadl. Sklenici s ubrouskem otočí dnem vzhůru, 

Přesvědčí se, že ubrousek zůstal na svém místě a nevypadl a ponoří sklenici s ubrouskem 

pod vodu. Důležité je, aby děti držely sklenici pod vodou kolmo na dno nádoby. Pozorují, 

zda se ubrousek namočí nebo ne.  

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Sklenice, i když v ní není voda, není prázdná, 

společně s ubrouskem v ní je vzduch. Vzduch je směs plynů, která nás obklopuje, vzduch 

potřebujeme k dýchání. Jestliže skleničku otočíme dnem vzhůru a ponoříme ji pod vodu, 

vzduch z ní nemůže uniknout a zabraňuje tak vniknutí vody. Ubrousek proto zůstal suchý, 

vzduch má menší hustotu než voda. V otočené ponořené sklenici se vzduch hromadí, protože 

nemá kam uniknout a ve sklenici tak chrání ubrousek před vodou. Voda nemá kudy vzduch 

vytlačit, dokud sklenici nenakloníme. Vzduch tak nepustí k ubrousku vodu a ubrousek 

zůstane suchý. (Vida, 2019) 

PRETEST  

Badatelská otázka: Zůstane ubrousek ve sklenici suchý, když sklenici s ubrouskem 

ponoříme dnem vzhůru pod vodu?  

Jen 4 děti předpokládaly, že zůstane suchý, většina 14 dětí předpokládala, že se namočí, 

protože se do sklenice dostane voda. 
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Graf č. 1: pretest Kouzlo suchého ubrousku 

Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Začátkem týdne jsme si s dětmi povídali 

o nezbytnosti vzduchu a vody na naší planetě Zemi. Děti měly více znalostí o vodě, se kterou 

se denně setkávají v tekuté podobě. Vodu znaly také z mytí rukou, z koupání, sprchování, 

z koupání v rybníce, z bazénu. Na moji otázku, zdali děti znají vodu ještě v jiné podobě mi 

dvě děti sdělily, že voda je i pára nad hrncem, když se vaří. Jeden chlapec řekl, že je někdy 

vidět vodní pára nad lesem, když jsou na chatě. Na otázku, zda děti znají vodu ještě v jiné 

podobě než ve formě páry či tekutiny mi někteří odpověděli, že voda může zmrznout, když 

je zima. Jeden chlapec věděl, že mrzne tehdy, když je teplota pod nulou.  

O vzduchu toho děti nevěděly tolik, co o vodě. Pouze, že vzduch není vidět a že ho všichni 

dýcháme. Na mou otázku, zda potřebují všechna zvířata vodu a vzduch, všechny děti 

odpověděly jednotně, že ano. Při otázce, zda potřebují vodu a vzduch všechny květiny, 

stromy a keře, děti váhaly. Existenci vzduchu si děti uvědomují při dýchání. Děti si 

vzpomněly, že ve vesmíru vzduch není a říkaly, že není ani pod vodou. Debatovali jsme také 

nad otázkou potápění, děti věděli, že potápěči si musí brát vzduch s sebou ve vzduchových 

nádobách na zádech.  

POSTTEST 

Záznamy z pozorování:  

22%

78%

Kouzlo suchého ubrousku

suchý  4

mokrý  14
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Jde o experiment. Děti neměly problémy s manipulací s ubrouskem. Experiment zvládly 

samy. Děti se ptaly, zda může být v kelímku i klasický papír. Samy si pak vyzkoušely, že 

struktura ubrousku je „jemnější“, a z toho důvodu ubrousek lépe nasaje vodu.  

Děti byly nápadité ve způsobu nošení vody. Některá dvojice dětí si žádala vypůjčit sklenici, 

jiní si napouštěli vodu do hrnečku nebo hledali jiné nádoby ve třídě. Jedna dívka si vypůjčila 

v koupelně konvičku na zalévání květin. Chlapci většinou hledali prázdnou lahev či 

plastovou nádobu.   

Jednu ze dvojic dětí napadalo, že by mohly zkusit do kelímku dát i něco jiného než ubrousek. 

Vyzvala jsem je, aby přemýšlely nad tím, jaký materiál by držel v otočené sklenici. Další 

dvojice chtěla vyzkoušet jiné tvary sklenic a kelímků a vyzkoušet, zda se voda nedostane do 

nádoby s širším hrdlem. To jsem považovala za nevýraznější posun k vyšším formám 

myšlení.   

Doplněná metodická doporučení: 

Je lepší, aby si děti samy postupně nosily vodu (experimentování prováděly bez zásahu 

dospělého). Děti pak mají větší radost ze samostatného provedení experimentu. Většina dětí 

měla tendenci odnášet velkou nádobu na napuštění vody do koupelny. Poradila, že jim, že 

mohou vodu nosit postupně v jiné menší nádobě. Bezpečnější je pracovat s plastovými 

nádobami, aby se děti neporanily při rozbití skla. Je třeba dávat pozor také na kluzkou 

podlahu a utírat ji, děti často vodu rozlévaly nebo jim z nádob kapala na zem.  

Děti by mohly experimentovat nejen s papírem, ale i s jinými materiály. Je dobré však 

vysvětlit, že materiál by měl na dně nádoby držet. Pokud při otočení nádoby vypadne, 

namočí se, protože ho vzduch přestane chránit. Doporučila bych například materiály jako 

molitan, bavlněný kapesník, alobal apod. Děti pak při činnostech mohou zároveň porovnávat 

vlastnosti různých materiálů.  

Ostatní, kteří zrovna nepracovali, měli tendenci nahlížet. Lepší by bylo přírodovědné 

centrum umístit na místo, kam ostatní děti nevidí nebo místnost přepažit. 

Záznamy z reflexivního kruhu koncem týdne: Během práce jsem dětem kladla otázky ve 

smyslu: „Jak myslíš, že by se dala naplnit taková velká nádoba, abys vodu nemusel/la nosit 
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až do koupelny?“ „Myslíš, že takové množství vody uneseš?“ „Co je těžší? Voda nebo 

vzduch? Dokážeš vysvětlit proč?“  

Všechny děti (18) si zapamatovaly, že ubrousek zůstal suchý, většina dětí (14) porozuměla 

vlastnostem pozorovaného jevu a dokázala jednoduchým způsobem popsat, proč se 

ubrousek v otočené nádobě nenamočil. Třetina dětí (6) uváděla různé možnosti aplikací, jak 

by šel experiment dělat i s jinými nádobami, nebo že by bylo lepší vodu obarvit, aby to bylo 

lépe vidět. Dvě děti dovedly dokonce analyzovat vlastnosti vzduchu a pochopily, že díky 

tomu mohou ptáci a letadla létat nebo že v ponorce pod vodou se dá dýchat. Jeden vnímavý 

chlapec přicházel s vlastními nápady, jak poznatky z experimentu využít pro dýchání pod 

vodou. Diskutoval se mnou např. o možnosti schovat se pod vodu s velkou nádobou na hlavě 

(např. kbelíkem) a dýchat vzduch z ní. Musela jsem mu vysvětlit, že by brzy z takové nádoby 

vydýchal veškerý kyslík a že by to bylo nebezpečné. Většina dětí se těšila, až kouzlo suchého 

ubrousku doma předvedou rodičům a sourozencům. Do tabulky je kvantifikovaně 

zaznamenána dimenze kognitivního procesu u daného výzkumného vzorku dětí.   

Tabulka č. 2: posttest Kouzlo suchého ubrousku 

Celkové hodnotící číslo u této badatelské činnosti je 42.  

Závěr: Zatímco v rámci pretestu se většina dětí (14) domnívala, že se ubrousek namočí a 

nidko z těch, kteří tvrdili, že zůstane suchý, nedovedl vysvětlit proč. Na základě posttestu si 

to zapamatovaly všechny děti (18) a většina (14) dokonce pochopila proč. Šest dětí 

z výzkumného vzorku našlo i různé aplikace pozorovaného jevu. 

6.2 Plastelína ve vodě 

Cíle: pozorování předmětů, zda plavou na vodní hladině, experimenty s různými materiály 

a tvary, experimentování s plastelínou, seznámení se základy Archimedova zákona a 

hustotami látek 

Pomůcky: nádoba s vodou, plastelína, šnečí ulita, kancelářské sponky, špejle, stavebnice 

lego, skleněná kulička, části různých hraček nebo kancelářských potřeb 

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

18 14 6 2 1 1 42 
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Motivace: „Pokusme se zjistit, které věci plavou na vodní hladině a které ne? Pojďme zjistit, 

zda ulita může plavat. Co myslíte, naučíme plastelínu plavat?“   

Postup a metodická doporučení: Děti naplní nádobu vodou. Pak na vodní hladinu pokládají 

věci z různých materiálů, různých tvarů, drobné věci z prostředí mateřské školy.  Předem 

odhadují, zda se předmět potopí nebo bude plavat na hladině. Žádoucí je, aby děti 

experimentovaly s různými materiály a tvary předmětů a zkoušely modelovat plastelínu do 

tvaru, který se udrží na hladině. Vhodná pro pozorování je také šnečí ulita.  

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Když se dětí snaží předměty pokládat na vodní 

hladinu, některé voda nadlehčuje tak, že se nepotopí. Jiné klesají ke dnu. Záleží také na tvaru 

předmětu a na jeho hustotě. I předměty s vyšší hustotou, než má voda, mohou plavat. Podle 

Archimedova zákona musí ponořená část tělesa vytlačit vodu o větší hmotnosti, než je 

hmotnost tělesa. Děti by se tedy měly snažit vytvářet z plastelíny tvary dutých předmětů a 

misek a tím se seznámit s principem fungování lodí, které unesou i těžký náklad. Síle, která 

lodě ve vodě nadlehčuje a tím jim umožňuje plavat, se říká vztlak. (Reichl, 2010) 

PRETEST  

Badatelská otázka: Bude plastelína plavat na hladině?   

Jen 3 děti předpokládaly, že plastelína bude plavat, 15 dětí se domnívalo, že se plastelína 

potopí.  

Graf č. 2: pretest Plastelína ve vodě 

17%

83%

Plastelína ve vodě

plave  3

neplave  15
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Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: V druhém týdnu s experimenty jsme si 

připomněli vlastnosti a druhy skupenství vody. Povídali jsme si s dětmi také o chování 

předmětů či živých bytosti ve vodě.  

Následně jsme odhadovali, jak se budou chovat skleněná kulička, kulička z plastelíny, 

kancelářská sponka a další běžné předměty kolem nás. Pak jsem vyzvala děti, aby samy 

experimentovaly s různými tvary a materiály. K dispozici měly i špejle, kostku Lega a různě 

barevné plastelíny. O té vedly děti nejdelší diskusi.  

POSTTEST  

Záznamy z pozorování: Tato badatelská činnost je experimentem. Děti nejvíce zaujalo 

experimentování se zmiňovanou plastelínou. Děti viděly, že pokud dají na hladinu kus 

plastelíny, klesá ke dnu. Pokud ovšem z totožného kusu plastelíny vytvarovaly tvar misky, 

plastelína plavala. Jeden chlapec se snažil vytvořit i dutou plastelínovou kuličku říkal že 

vyrábí balón a měl velkou radost, když alespoň chvíli plavala. To jsem hodnotila jako 

výrazný posun v myšlení a jeho představivosti. Nejčastěji tvarovaným předmětem 

z plastelíny byla loďka. Děti si navzájem postupně pokládaly do loděk další kuličky z 

plastelíny jako lodní náklad a ve dvojicích se snažily soutěžit, která lodička víc unese. 

Vzájemné potápění a postupné zatěžování loděk bavilo hlavně chlapce.  Líbilo se jim, že si 

mohou vytvarovat svou vlastní loďku. Někomu se dařilo modelování lépe, jinému hůř. 

Manuálně zručnější ve výzkumném vzorku dětí byla spíše děvčata. Uměla lépe vytvářet 

z plastelíny kuličky a rovněž i s větší trpělivostí a lépe tvarovala správné tvary lodí tak, aby 

se nepřevracely a nepotápěly. Některým dětem jsem musela s modelováním pomáhat víc. 

Měla jsem k dispozici také prázdné ulity velkých hlemýžďů. Úlomky jedné prasklé ulity 

klesaly ke dnu, ulity v celku plavaly na hladině, i když se dovnitř dostalo trochu vody. Ulita 

se nedá snadno naplnit vodou, její spirálovitý tvar a její chování ve vodě velmi zaujalo asi 

10 děti z výzkumného vzorku. Dlouho se pokoušely ulitu potopit. Že se to nedaří kvůli 

vzduchu uvnitř ale napadlo jen jednoho chlapce. Stejného, který tvaroval z plastelíny míč. 

Pak děti experimentovaly se skleněnou kuličkou, se špejlemi, s kancelářskými sponkami. 

K tomu byla zapotřebí větší míra soustředění a trpělivosti, zejména ve chvíli, kdy děti 

pokládaly drobné předměty na vodní hladinu a pozorovaly povrchové napětí vody. Asi pět 

dětí z výzkumného vzorku bylo více zručnějších, měly lepší úroveň jemné motoriky. 
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Ostatním se manipulace s drobnou sponkou příliš nedařila a potápěla se jim. Dva chlapci 

přešli z experimentování s materiály na hru s vytvářením lodí z Lega, chtěli nechat vodu 

v nádobě celý den a i odpoledne v přírodovědném centru zkoušeli, zdali se jejich plavidla 

z lega udrží na vodní hladině. Většinou však šly po chvíli ke dnu, protože se do nich dostala 

voda nebo se převrátily. Dvě děvčata dostala nápad vyrobit si lodičky z papíru. Některé děti 

si vzpomněly, že si doma s rodiči o Vánocích vyrábějí lodičky ze skořápek a pouští si je po 

vodní hladině v lavoru či ve vaně.   

Doplněná metodická doporučení: 

Tímto způsobem jsme si jednoduše vysvětlili základní princip Archimedova zákona. Ten ale 

děti v předškolním věku nepochopí, protože neznají přesné významy termínů hmotnost, síla, 

tíha, vytlačování apod. Proto jim nejvíc utkvělo v hlavě, že záleží na tvarech předmětů. Ti, 

kteří dovedou položit na hladinu kancelářskou sponku, poznají i další vlastnost vody a to 

tzv. povrchové napětí.   

Je dobré seznámit děti i se správnou terminologií: Termínem „plovat“ se označuje 

skutečnost, že dané těleso v dané kapalině neklesá ke dnu, ale zůstává částečně vynořené 

nad hladinu. Termín „plavat“ pak slouží k popsání pohybu daného tělesa v dané kapalině 

v horizontálním směru (například, když loď jede po řece). (Reichl, 2010) 

Je dobré připravit také prázdné ulity hlemýžďů. Úlomky jedné prasklé ulity klesaly ke dnu, 

ulity v celku plavaly na hladině, i když se dovnitř dostalo trochu vody. Většinu dětí to velmi 

zaujalo. Doporučuji proto podobné pokusy s ulitami. Na jejich příkladě si děti nejlépe 

uvědomily, že více než na hmotnosti předmětu záleží na jeho tvaru.     

Ke konci pokusů s různými předměty se většina dětí věnovala především tvarování 

plastelíny, každý měl svou lodičku a zkoušel, kolik nákladu unese. Doporučuji jako náklad 

používat další kuličky nebo kousky plastelíny. 

Záznamy z reflexního kruhu koncem týdne: Děti si hrají s vodou velmi rády, s chutí do 

vody namáčejí spoustu věcí. Nejvíce je bavila práce s plastelínou. Jejich úkolem bylo naučit 

plastelínu plavat. Tvarovaly z kuliček různé misky a loďky a nejvíc je bavilo potápění 

lodiček.  
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Většina dětí (16) si zapamatovala, že plastelínu naučily plavat vytvarováním do tvaru misky 

nebo loďky. Stejná skupina dětí (16) pochopila, že nezáleží na hmotnosti materiálu ale na 

tom, jak je těleso z tohoto materiálu tvarované. 13 dětí se pokoušelo o různé aplikace svých 

zjištění a vyprávěly svoje příběhy převážně od vody, jak se učily na bazéně „ležet“ na vodě. 

Jiní popisovali různé tvary a materiály lodí, zejména chlapci.  Čtyři děti z výzkumného 

vzorku si vzpomněli na to, že plove dřevo (klády a větve). Nejčastěji ale mluvili o 

nafukovacích člunech a zmínily i velké trajekty a tankery na moři. Analyzovat jiné situace, 

které nezažily nebo neviděly už bylo pro ně velmi těžké. Dva starší a velmi vnímaví chlapci 

se rozhodli sestrojit loď z Lega, jehož kostičky běžně neplavou a měli velkou radost, že se 

alespoň chvíli udržel na hladině. Skulinami mezi kostičkami jim však do tankeru brzy 

natekla voda a plavidlo se potopilo nebo se převrátilo.  Oba chlapci dokázali vzniklou situaci 

správně analyzovat a zhodnotit, ale nedokázali navrhnout, jak svůj problém vyřešit, i když 

se o to pokoušeli i odpoledne po obědě. Po několika nezdarech experimenty s Legem vzdali.  

Do tabulky je kvantifikovaně zaznamenána dimenze kognitivního procesu na daném 

výzkumném vzorku dětí u experimentů s tvary předmětů.  

Tabulka č. 3: posttest Plastelína ve vodě 

Celkové hodnotící číslo u této badatelské činnosti mi vyšlo na 49. 

Závěr: Zatímco v rámci pretestu nedovedly děti z výzkumného vzorku stanovit, proč 

některé předměty plovou a plavou, po této badatelské činnosti 16 dětí z výzkumného vzorku 

pochopilo, že záleží na tvaru předmětu a 13 dětí dokonce nalézalo různé aplikace. 

6.3 Záhada propíchnutého sáčku 

Cíle: experimentováním zjistit, zda voda po propíchnutí sáčku vytéká či ne 

Pomůcky: pevný sáček s uzavíráním, voda, ostrá kulatá tužka, plastový lavor, další ostré 

předměty a různé druhy sáčků 

Motivace: „Pojďme zkusit propíchnout sáček naplněný vodou, co se asi stane?“ 

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

16 16 13 2 2 0 49 
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Postup a metodická doporučení: Děti společně naplní sáček vodou, jedno dítě sáček 

přidržuje ve vzduchu, druhé propichuje. Propichování by mělo být opatrné a děti nesmí tužku 

vracet zpět. Nejvhodnější je pomalý a krouživý pohyb. K tomuto experimentu doporučuji 

použít dostatečně velkou nádobu na odtékající vodu. Nejlepší jsou pevnější plastové sáčky 

nebo igelitové tašky a ostré kulaté tužky. Jiné ostré předměty mohou sáček rozříznout nebo 

protrhnout.  

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Děti zjišťují, že pružnost plastového sáčku umožní 

vodotěsné uzavření okolí vpichu tužky a voda nevytéká.  

Vysvětlení: Většina sáčků je vyrobena z polyetylénu, což je jeden z nejrozšířenějších 

obalových materiálů na světě. Je levný, lehký, odolný a nepropouští vlhkost a je velmi 

pružný. Právě jeho pružnosti se využívá v tomto experimentu, kdy otvor vytvořený ostrou 

kulatou tužkou je kolem hrotu tužky pružně uzavřen. Napnutý plast se lehce napne okolo 

hladké stěny tužky a utěsní vodu. Když tužku vytáhneme, otvor v sáčku zůstane a voda 

vyteče ven.  

PRETEST 

Badatelská otázka: Vyteče voda ze sáčku naplněného vodou, pokud do něho zapíchneme 

ostrou tužku? 

17 dětí se domnívalo, že po propíchnutí sáčku s vodou ostrým předmětem voda vyteče. 1 

dítě se domnívalo, že voda nevyteče, ale nedokázalo vysvětlit proč.  

Graf č. 3: pretest Záhada propíchnutého sáčku 

94%

6%

Záhada propíchnutého sáčku 

vyteče  17

nevyteče   1
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Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Ptala jsem se dětí, zda si zapamatovaly 

z předchozích pokusů některé vlastnosti vody. Děti odpovídaly, že voda teče, vsakuje se do 

papíru nebo textilu, že nadlehčuje předměty, vypařuje se, může zmrznout. Dotazovala jsem 

se dětí, zda vyteče voda z děravé nádoby. Přišla řeč i na pevné skupenství vody – led. Jedno 

z dětí upozornilo, že led může nádobu poničit. Zmínilo zimu a případ květináče naplněného 

vodou. Když v něm voda zmrzla, květináč praskl.   

Po diskusi jsem děti vybídla k experimentování se sáčky s vody a ostrými tužkami. Ptala 

jsem se dětí, zda bude voda ze sáčku vytékat, pokud do sáčku zapíchneme ostrou tužku. 

Kromě jednoho chlapce si všechny zbývající děti (17) myslely, že voda vyteče nebo že sáček 

praskne.   

POSTTEST 

Záznamy z pozorování: Jde o experiment. Jedná se o jednu z nejnáročnějších ale také 

nejefektnějších činností. Děti nejprve napouštěly vodu do objemnějších sáčků. Většina dětí 

měla problémy s udržením naplněného sáčku, který měly za úkol zavřít. Je třeba šikovnost. 

Jedno dítě drželo sáček a druhé vpichovalo ostrou tužku do sáčku a přišlo překvapení, že 

voda většinou nevytékala.  

Podobně děti experimentovaly i s jinými plastovými sáčky z jemnějších materiálů a také se 

do nich pokoušely vpichovat jiné ostré předměty (špendlík, hranaté tužky, nůžky, pletací 

jehlice). Často jim však voda vytékala. 

Několik dětí při nezdárném propichování tužku vytahovaly zpět a experiment se jim nedařil. 

Pokus je efektní a děti fascinuje, protože většinově předpokládají zcela opačný průběh, 

následné experimentování je pro ně ale velmi náročné a přestane je brzy bavit.  

Doplněná metodická doporučení: Na děti je nutné dohlížet, aby se neporanily a aby se 

nepolily. Také manipulace s větším množství vody dělá dětem problém. Doporučuji 

přírodovědné centrum vybavit utěrkami, ručníkem a dětem dát nepromokavé zástěry.  

Manipulace se sáčkem s větším objemem vody není pro dětí jednoduchá. Je vhodné k tomuto 

experimentu použít pevnější plastový sáček s menším objemem vody a dostatečně velkou 

nádobu na odtékající vodu. Aby tužka utěsnila sáček, je nejlepší použít tužky hladké a kulaté 
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než například tužky šestihranné nebo jinak tvarované. Je dobré tužky vpichovat dál od sebe 

pomalým krouživým tahem. 

Záznamy z reflexního kruhu koncem týdne: Všechny dětí (18) si zapamatovaly, že voda 

po zapíchnutí tužky nevytekla, 14 dětí porozumělo tomu, že materiál polyetylénového sáčku 

je velmi pružný a je schopný se přizpůsobit kulatému tvaru tužky, která v něm vytvoří 

jakousi zátku a voda nevyteče.  

Šest dětí by bylo schopno pracovat i s jinými materiály sáčků a opakovat experiment i 

s jinými předměty a chtěly to znovu zkoušet. Samy vymýšlely příklady situací, kdy kulatý 

předmět může zamezit v úniku tekutin. Nejčastěji uváděly zátku v láhvi. Dvě děti dokázaly 

po vytažení tužky zacpat díru v sáčku prstem a popisovaly, že cítily, jak je otvor v sáčku 

tlačí do prstu. Uvažovaly, že to bylo podobné, jako když si omotají kolem prstu gumičku. 

Díky tomuto experimentu správně analyzovaly pružnost materiálu a princip těsnění. Jednoho 

chlapce z lékařské rodiny napadlo zmínit i to, že při zranění ostrým předmětem se takový 

předmět nesmí vyndávat z těla ani s ním v ráně hýbat, aby člověk nevykrvácel. To jsem 

zhodnotila jako posun k nejvyššímu stupni kognitivních funkcí tedy hodnocení a tvoření. 

Zbývající děti se do diskuse nezapojily. Do tabulky jsem kvantifikovaně zaznamenala výše 

popsané dimenze kognitivního procesu na daném výzkumném vzorku dětí u experimentů 

s propichováním plastových sáčků.  

Tabulka č. 4: posttest Záhada propíchnutého sáčku 

Celkové hodnotící číslo u této badatelské činnosti mi vyšlo na 42 

Závěr: Zatímco v rámci pretestu většina 17 dětí z výzkumného vzorku předpokládala zcela 

opačný průběh experimentu, tedy únik vody z propíchnutého nebo prasklého sáčku, na 

základě badatelské činnosti se v rámci posttestu poměr zcela překlopil, 14 dětí pochopilo 

základní princip těsnění a 6 dětí z výzkumného vzorku dovedlo odhalit i různé aplikace 

pozorovaného jevu.  

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

18 14 6 2 1 1 42 
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6.4 Voda jako neviditelný malíř 

Cíle: pozorováním zjistit, že určité látky do sebe vsakují vodu a že je voda schopná přenášet 

i barvu, pochopit princip vzlínavost vody a uvědomit si rozpustnost barev a přenos různých 

složek barvy  

Pomůcky: průhledná skleněná miska, fixy s barvou rozpustnou ve vodě, kruhový filtrační 

papír, papírový kapesníček, nůžky 

Motivace: „Svět je krásně barevný, příroda dokáže vykouzlit spousty krásných barev. A co 

myslíte, umí být i voda malířem?  Dovede z nevzhledných fleků namalovat hezký obrázek?“ 

Postup a metodická doporučení: Děti si vyberou podle velikosti misky větší či menší 

kruhový filtrační papír tak, aby se dal na misku lehce položit a na misce držel.  Na něj kolem 

středu nakreslí barevnými fixami různé puntíky a čárky. Potom srolují papírový kapesníček 

do tenké ruličky. Uprostřed filtračního papíru vystřihnou otvor, aby se do něj vešel srolovaný 

papírový kapesník. Prostrčí ho do vystřiženého otvoru v papíru, aby vytvořil knot, který 

dosáhne až na dno misky.  Děti si nalijí do misky menší množství vody. Potom papír 

s prostrčeným knotem položí na misku tak, aby se knot dotýkal vodní hladiny v misce.  Po 

chvíli pozorují, jak se voda vsakuje do papírového knotu a z něj postupuje voda i do 

filtračního papíru směrem od středu k okraji a unáší s sebou i barvy.  

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Děti pozorují vzlínavost vody a unášení barev na 

filtračním papíře. Voda z misky totiž stoupá díky vzlínavosti papírovým knotem až k papíru 

a v něm se šíří ze směru od středu k okrajům. Při tom unáší a rozděluje barvy. Voda totiž 

barevné fleky rozpouští a vzniká zajímavý barevný obrázek. Barvy do sebe i různě míchá. 

Mícháním barev vznikají nové barevné kombinace. Děti si při této činnosti osvojují také 

správné použití pojmů střed a okraj, delší a kratší, vyšší a nižší a seznámí se s novým pojmem 

vzlínavost. Pozorují, že vzlínavost vody je zajímavá vlastnost, při které voda překonává 

zemskou přitažlivost a samovolně stoupá vzhůru. Jinak totiž voda po předmětech kvůli 

gravitaci stéká dolů. (Žaludová, 2018) 

PRETEST 

Badatelská otázka: Zůstanou obrazce namalované fixem na filtračním papíru stejné, pokud 

se dostanou do kontaktu s vodou?  
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12 dětí odpovědělo, že fleky nějak změní, netušily ale k jaké proměně dojde. 6 dětí si 

myslelo, že zůstanou stejné nebo že se k nim voda z misky vůbec nedostane. 

Graf č. 4: pretest Voda jako neviditelný malíř 

Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Zopakovali jsme si s dětmi téma voda a 

její vlastnosti. Děti si vzpomněly, že voda nadnáší, že se děti rády koupou ve vaně i 

v rybníce. Připomněli jsme si, že je voda důležitá pro život rostlin a živočichů v přírodě.  

Povídali jsme si o tom, že vodu rovněž používáme při umývání rukou, při čištění zubů, při 

dodržování osobní hygieny. Děti si vzpomněly, že je voda důležitá na pití.  Pak jsem dětem 

předvedla situaci, kdy můžeme nechtíc vodu rozlít, a tímto jsme s dětmi rozvinula diskusi 

nad tím, že nám může voda způsobit i nepříjemnosti. Děti si uvědomily, že se jim voda lehce 

vsákne do oblečení, a to nejenom za deště, ale i v případě, když si hrají v sedě na mokré 

trávě. Na závěr diskuse jsem se dětí zeptala, zda ví, které materiály vodu nasají a které ne. 

Společně jsme si názorně vyzkoušeli, že například plast, sklo či kovy vodu nenasáknou, ale 

kapky po nich stékají dolů. Oproti tomu třeba molitan, textilie, vata nebo papír vodu vsakují.  

POSTTEST 

Záznamy z pozorování: Tato badatelská činnost je pokusem. Děti měly trochu problémy 

s vystřižením otvoru uprostřed. Poradila jsme jim, že mohou papír dvakrát přeložit, a tím 

odhalí střed kruhu. Některým dělalo problém odhadnout velikost potřebného papíru 

vzhledem k velikosti misky. Některé děti v předškolním věku ještě dobře nerozumí pojmům 

delší, větší nebo vyšší. Nedovedou správně porovnávat. Děti většinou mají rády barvy, 

nebylo problém využít více druhů barev. Bylo rovněž zajímavé sledovat, že jsou děti 

67%

33%

Voda jako neviditelný malíř

změní se  12

zůstanou stejné   6
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překvapené, že vznikají nové obrazce a kombinace barev. Například dítě, které nepoužilo 

zelenou barvu bylo překvapené, že smícháním žluté a modré barvy vznikla právě zelená. 

Nebo při smíchání červené a modré se objevila barva fialová. Některé děti chtěly pokus 

znovu zopakovat. Barevné obrázky se jim líbily a chtěly si vyrobit další obrázek z jinými 

barevnými kombinacemi. To je u této badatelské činnosti jedná možnost k experimentování, 

jinak se jedná o pokus s daným průběhem, výsledek činnosti se dá ovlivnit jedině použitím 

různých vstupních barev.  

Doplněná metodická doporučení: Pokus je celkově nenáročný. Některé děti měly tendenci 

kreslit fixem malé tečky, doporučila jsem jim, že je lepší kreslit větší kruhy a čáry, že papír 

může být nehezky flekatý. Obrazce je vhodné kreslit blízko středu. Některé děti 

v předškolním věku ještě dobře nerozumí pojmům delší nebo vyšší. Například ve větě: 

„papírová rulička musí být delší, než je výška misky“ některé děti neporozuměly, proto je 

lepší jim to zároveň názorně ukazovat. Pokud má některé dítě problém s vystřihování otvoru, 

je lepší mu nabídnout pomoc.  

Záznamy z reflexního kruhu koncem týdne: Většina dětí (16) z výzkumného vzorku si 

zapamatovala, že se fleky na papíře nebo různobarevné obrazce působením vody výrazně 

změnily. 12 dětí porozumělo pojmu vzlínavost a pochopily, že některými materiály voda 

vzlíná a vsakuje se do nich a jiné materiály před vodou naopak chrání. Chápaly, že jemný 

papír ubrousku je velmi nasákavý materiál a že voda snadno doputuje až na okraj filtračního 

papíru. 5 dětí dokáže aplikovat tento princip do jiných situací. Například si některé dívky 

vybavily situaci s utíráním vody ze stolu v mateřské škole. Na utírání rozlité vody děti běžně 

používají ubrousky z papírové role. Děvčata si pamatovala, že ubrousek pojme hodně vody. 

4 děti dokázaly pozorované jevy správně analyzovat tím způsobem, že si vybavily výtvarné 

práce s vodovkami nebo výtvarnou techniku zapouštění barev do mokrého podkladu, kterou 

v mateřské škole občas realizujeme. Dvě děti (2) přišly s hodnocením, když přinesly vlastní 

související nápady a zdůvodnily jiná řešení. Jeden chlapec uvedl, že tatínek zabránil 

vzlínavosti vody do zdí na chalupě tak, že zeď rozřezával a dával do ní „černou gumu“ a 

druhý mluvil o gumové pláštěnce a holínkách, které brání promočení ponožek a oblečení. 

To jsem zhodnotila jako posun k nejvyššímu stupni myšlenkových operací. Do tabulky jsem 
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kvantifikovaně zaznamenala výše popsané dimenze kognitivního procesu na daném 

výzkumném vzorku dětí u pokusu se vzlínáním vody a míchání barev  

Tabulka č. 5: posttest Voda jako neviditelný malíř 

Celkové hodnotící číslo činnosti je 39. 

Závěr: U této badatelské činnosti sice na první pohled nebyl rozdíl mezi pretestem a 

posttestem zřetelný, protože 12 dětí v pretestu odhadovalo, že barvy na papíře se nějak 

změní, nevěděly ale k jaké proměně dojde a proč. Posttest ukázal, že na základě badatelské 

činnosti 12 dětí pochopilo, proč ke změně došlo a další děti dosáhly ještě na vyšší dimenze 

myšlenkových operací.  

6.5 Pohyblivé mince 

Cíle: experimentováním zjistit vlastnosti magnetismu, osvojit si pojmy magnetismus, 

přitažlivost, probádat, které materiály jsou a které nejsou magnetické. 

Pomůcky: malé i velké magnety, velký bílý papír (čtvrtka), kovové předměty, drobné mince 

(1,2 a 5 korun), různé předměty z prostředí třídy (skleněné, plastové, dřevěné, aj.). 

Motivace: „Zkusme odhalit kouzlo mincí, které tancují po papíře. Jak je možné, že lžička 

drží ve svislé poloze na papíře i bez lepidla? Čím to může být?“ 

Postup a metodická doporučení: Učitelka zvedne bílou čtvrtku do svislé polohy, v druhé 

ruce má nachystaný magnet, který děti, pokud možno nevidí. Přiloží k papíru kávovou lžičku 

a děti hádají, proč lžička drží na papíře a nespadne. Po odhalení, že nejde o nic 

nadpřirozeného, půjčí učitelka magnet některému z dětí, podrží mu ve vodorovné poloze 

čtvrtku s několika rozházenými korunovými mincemi a nechá dítě, aby s mincemi začalo 

pohybovat pomocí magnetu. Mince různě poskakují, ale pak se spojí do chumlu nebo do 

„vláčku“ a drží vzájemně spojené. Potom průvodce experimentem (učitelka) vyzve děti 

k zamyšlení nad badatelskou otázkou a nechá děti samostatně experimentovat s různými 

materiály a různými magnety v badatelském koutku.  

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

16 12 5 4 2 0 39 
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Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Magnet je objekt, který má silné magnetické pole a 

přitahuje materiály jako je železo, ocel, nikl, kobalt či některé slitiny kovů. Magnety mají 

dva póly, tzv. severní a jižní pól. Stejné póly se odpuzují a opačné přitahují. Magnetismus je 

síla přitažlivosti nebo odporu, která působí na dálku mezi magnety nebo magnetickými 

tělesy. Magnetismus má mnoho použití v životě. (Koláč, 1986) Mince se v magnetickém 

poli spojí, po oddálení magnetu zase rozpojí.  

PRETEST 

Badatelská otázka: Co se stane s mincemi v magnetickém „vláčku“, když magnet 

oddálíme? Budou se dál přitahovat?  

Děti odhadovaly v počtu 10, že se mince po oddálení magnetu nebudou přitahovat. 8 dětí se 

domnívalo, že se mince po oddálení magnetu budou i nadále přitahovat.  

Graf č. 5: pretest Pohyblivé mince  

Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Dětem jsem ukázala papír (čtvrtku A4) 

ve svislé poloze, zezadu jsem nenápadně držela magnet a zepředu jsem přiložila k papíru 

v místě magnetu kávovou lžičku. Reakce byly různorodé. Většina dětí žasla, ale po malé 

chvíli jsem zaslechla několik chlapců, které napadlo, že lžičku drží zezadu magnet. 

Vyměnila jsem lžičku za drobné mince, které se vlivem působení magnetu seřadily do 

vláčku. Papír jsem dala do vodorovné polohy a položila badatelskou otázku: „Co se stane 

s mincemi v magnetickém „vláčku“, když magnet oddálím? Budou se dál přitahovat?“  
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POSTTEST 

Záznamy z pozorování: Tato činnost je experimentem. Děti mají magnety velmi rády. 

Z mateřské školy však většinou znají jen malé kulaté magnety. Záměrně jsem zanechala 

v blízkosti badatelského koutku i hliníkovou vidličku a kus měděného drátu Při zadání 

úkolu, aby děti ve třídě našly kovové předměty, donesly i hliník a drát. Většina dětí byla 

překvapena, že magnet hliník ani měď nepřitahoval. Dětem jsem vysvětlila, že jde o kovy, 

které nejsou magnetické. Drobné předměty jako svorky nebo hřebíky často magnet přitáhnul 

takovou silou, že je děti ztěžka dostávaly od sebe. Překvapivé bylo pro děti chování mincí a 

jejich vzájemná přitažlivost. Děti se často vracely také k experimentům se silným magnetem 

pod deskou stolu.  

Doplněná metodická doporučení: Kromě pokusu s vláčkem z mincí je efektní také pokus 

s mincemi zavěšenými pod sebou ve tvaru sněhuláka. I tam je hezky pozorovatelné působení 

magnetických sil „na dálku“. Všechny české mince obsahují ocel, pokus je tedy možný 

s libovolnými mincemi. Přesto je při zavěšování mincí nad sebe vhodné lehčí mince 

umisťovat na těžší kvůli vyšší stabilitě a snadnějšímu provedení. Zajímavé je pro děti také 

to, když silným magnetem pod deskou stolu ovládáme ocelové věci položené na stole. Děti 

byly překvapené, že magnetická síla dokáže působit i přes silnou desku dřevěného stolu. 

Doporučuji donést do třídy co nejvíce předmětů denní potřeby z různých materiálů, aby bylo 

možné u nich zkoušet magnetismus.  

Záznamy z reflexivního kruhu: „Jak to, že mince při našich experimentech držely 

pohromadě? Co za tím stojí?“ Všechny děti (18) si zapamatovaly pojmy magnet nebo 

magnetismus. Naprostá většina dětí (16) správně porozuměla silám magnetismu, dovedly je 

vysvětlit svými slovy a pochopily, že magnety přitahují jen některé kovy. Víc než polovina 

dětí (10) uměla popsat i různé aplikace magnetismu, např. na hledání ztracených mincí 

v trávě. Diskuze s dětmi po experimentech s magnety byla velmi dlouhá a zajímavá. Pro děti 

byly experimenty s magnetem velmi zajímavé. Často se k nim chtěly vracet a půjčovat si je 

na hraní. S magnety si často hrály i doma s rodiči a se sourozenci a nosily do školy i různé 

magnetické stavebnice nebo hry. Děti díky tomuto experimentování uměly správně 

analyzovat i nové situace a správně roztřídit i magnetické a nemagnetické předměty (4). Dva 

(2) chlapce (sourozence-dvojčata) napadalo i nové využití magnetizmu, když si vybavili 
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magnetickou rezonanci, kterou používá jejich otec (lékař) v nemocnici k zobrazení vnitřních 

orgánů pacientů. Ze všech deseti badatelských činností se experimentování s magnety ve 

výzkumném vzorku dětí ukázalo s celkovým hodnotícím číslem 50 jako nejpodnětnější pro 

rozvoj kognitivních funkcí z hlediska Bloomovy taxonomie.  

Tabulka č. 6: posttest Pohyblivé mince 

Celkové hodnotící číslo této činnosti dosáhlo hodnoty 50.  

Závěr: Z pretestu vyplynulo, že většina dětí z výzkumného vzorku už se dříve setkala 

s magnety. Posttest ukázal, že až na základě experimentování s různými magnety a různými 

materiály většina dětí správně porozuměla silám magnetismu. Dovedly je i správně vysvětlit 

svými slovy a pochopily, že magnety přitahují jen některé kovy. Víc než polovina dětí uměla 

popsat i různé aplikace magnetismu. 

6.6 Síla neviditelné elektřiny 

Cíle: za pomoci plastové tyče a vlněné šály vytvořit statickou elektřinu, pozorovat sílu 

statické elektřiny 

Pomůcky: plastová tyč, vlněná šála, krabička od chipsů-kovový válec, ubrousek, brčka 

Motivace: „Žádná elektrárna, žádné zásuvky, pokusíme se vyrobit elektřinu ve školním 

prostředí. Půjde to?“  

Postup a metodická doporučení: Nejprve si děti vyzkouší, zda třením vlněné šály a 

plastové tyče vznikne statická elektřina. Dítě musí třít správnou technikou (rychlými 

pohyby). Pak zkouší statickou elektřinu ve vlasech, poté na lehkém válečku na zemi. Tyč 

nabitá statickou elektřinou uvede lehký válec do pohybu, aniž by se jí dotknul. Dále děti u 

stolečků natrhají malé kousky papírového ubrousku a opět zkouší sílu elektřiny na svém 

brčku. Pozorují, jak velké množství papírků nabité brčko přitáhne k sobě. Děti si mohou na 

závěr proti sobě zahrát „souboj brček“, kdo nasbírá víc papírků za pomoci statické elektřiny. 

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Za pomoci tření plastové tyče vlněným materiálem 

vzniká statická elektřina. Můžeme ji občas vnímat při česání, oblékání vlněného svetru či při 

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

18 16 10 4 2 0 50 



52 

 

doteku mezi sebou v podobě slabého praskotu nebo jiskření. Statická elektřina vznikne 

nashromážděním elektrického náboje na povrchu různých předmětů při jejich vzájemném 

kontaktu. Statický náboj vzniká, když dva materiály přicházejí spolu do styku a opětovně se 

oddělují např. jejich třením. Statická elektřina je tedy, na rozdíl od elektrického 

proudu, elektřina nashromážděná na jednom místě. (Vachek, 1985) Setkáváme se s ní 

každodenně a mezi její nejsilnější projevy patří například blesk při bouřce nebo tzv. „rána“ 

při vystupování z auta mezi rukou a kovovou karoserií. Opačně nabité předměty se přitahují 

(brčko-papírek), stejně nabité odpuzují (tyč-válec od chipsů) Elektrický náboj ale 

nezpůsobuje pouze nepříjemnosti. Kdyby nebyla statická elektřina, nefungovaly by 

například kopírky, laserové tiskárny, digitální fotoaparáty ani kamery. Jednoduchým 

experimentováním můžeme dětem dokázat přítomnost a sílu neviditelné elektřiny a tím jim 

snadněji vysvětlit, proč by neměly strkat prsty do zásuvky nebo proč jsou nebezpečné blesky. 

PRETEST 

Badatelská otázka: Dokážeme si tady ve škole sami vyrobit elektřinu, aniž bychom cokoli 

dávali do zásuvky? Tři děti se domnívaly, že je elektřinu možné vyrobit. Jedna dívka si 

vzpomněla na statickou elektřinu ve vlasech, když ji maminka pročesává vlasy a hrají si hru 

na „vstávající vlasy“. Dvě děti řekly, že to lze za použití dvou kamenů (křesání o sebe), kdy 

je vidět jiskra. Prý to zkoušely na škole v přírodě. Elektrický výboj ve formě jiskry si v tomto 

případě ale spletly se vznikem tepla třením. 15 dětí se domnívalo, že elektřina je pouze 

v elektrické zásuvce a v elektrických kabelech.  

Graf č. 6: pretest Síla neviditelné elektřiny  
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Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Povídali jsme si s dětmi na téma elektřina. 

Děti vymýšlely, kde všude se s ní mohou setkat.  Přišla řeč na užitečnost a nezbytnost 

v dnešním (technickém) světě a rovněž i na nebezpečí například během bouřky, děti dokonce 

vzpomněly na sílu kulového blesku. Na závěr diskuse jsme rozebírali rizika a prevenci úrazů 

zásahu elektrickým proudem. Pak jsem dětem vysvětlila, jaké dostanou pomůcky a jak se 

budou snažit vyrobit elektřinu a dokázat její sílu. Na tohle experimentování se děti těšily a 

vyprávěly si o něm i během týdne.  

POSTTEST 

Záznamy z pozorování: Jde o experiment. Občas se dětem nedařila správná technika 

rychlého tření vlněné šály o tyč. Někteří museli dlouze nacvičovat, aby se jim pokus zdařil. 

Při experimentování se statickou elektřinou na zemi se děti snažily dotýkat tyčí válečku, což 

není dobře, protože dojde k výměně nebo vybití el. náboje. Děti nejvíce zaujala soutěž brček 

o to, kdo zachytí víc papírků. Děti pochopily, že síla elektřiny může být užitečná, ale také 

nebezpečná. Párkrát si vyměnili i malou „ránu“ mezi sebou, a tak si daly snadno do 

souvislosti i to, že např. blesk při bouřce je velká nebezpečná rána mezi velkými těžkými 

mraky a zemí. Méně zručným se nedařil pokus s válečkem, někteří nepochopili, že musí tyč 

přiložit vedle válečku, byli netrpěliví. Těm, kterým se to podařilo, sdělovali, že sílu statické 

elektřiny cítili i v ruce. Nejefektnější bylo experimentování s plastovými brčky a s kousky 

ubrousku. 

Doplněná metodická doporučení: Děti potřebují rady, jak správně postupovat. Nabitou tyč 

musí přiložit blíž k plechovce, ale nedotýkat se jí ani země. Pak už cítily i viděly sílu 

elektřiny, jež působila na váleček. Lépe se dětem dařilo, když třely látku o malé brčko. 

Manipulace s brčkem jim šla snadněji, než s velkou tyčí. K podobným pokusům je možné 

využít také běžnou kancelářskou eurofolii a třít ji o suché umělé oblečení, nebo místo obalu 

od chipsů použít lehčí plechovku od nápojů. Dobře se statická elektřina ukazuje také na 

odpuzování „nabitých“ nafukovacích balónků. Doporučuji také nepoužívat 

v přírodovědném centru zvlhčovače vzduchu, ve vlhkém vzduchu se statická elektřina výše 

popsanými způsoby vyrábí špatně. Pozor také na vlhké textilie nebo zapocené ruce. 

Záznamy z reflexivního kruhu:  
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Všechny děti (18) si zapamatovaly, že se nám podařilo vyrobit elektřinu třením. Naprostá 

většina (17) pochopila, že byť je elektřina neviditelná, má viditelné účinky, protože různě 

nabité předměty se přitahují. 6 dětí to znalo nebo umělo napodobit i s jinými předměty, 

protože pokusy zkoušely doma s rodiči a sourozenci. Asi se 4 dětmi jsme vedli zajímavou 

diskusi o elektřině a jejích účincích, Došla řeč na požáry způsobené elektřinou nabíjení 

telefonů nebo elektrických aut. Elektřina děti v dnešním technickém světě velmi zajímá a 

tuto činnost jsem hodnotila jako jednu z nejzdařilejších a také jako užitečnou pro vysvětlení 

nežádoucích projevů elektřiny. Děti experimentování s elektřinou zaujalo natolik, že často  

experimentovaly i doma a do školy nosily nové zážitky. Do tabulky je kvantifikovaně 

zaznamenána dimenze kognitivního procesu u daného výzkumného vzorku dětí.   

Tabulka č. 7: posttest Síla neviditelné elektřiny 

Hodnotící číslo u této činnosti vyšlo na 45. 

Závěr: Z porovnání posttestu s pretestem je evidentní, že teprve až samostatně prováděné 

experimenty probudily u dětí z výzkumného vzorku vyšší myšlenkové funkce. 17 dětí díky 

této badatelské činnosti pochopilo pozorovaný jev a 6 z nich dovedlo definovat i různé 

aplikace z běžného života.   

6.7 Je černá skutečně černá? 

Cíle: pozorováním zjistit, že určité látky do sebe vsakují vodu a že je voda schopná přenášet 

i barvu, pochopit princip chromatografie, pochopit míchání barev  

Pomůcky: bílá křída, průhledná skleněná miska, černý, hnědý nebo jiný tmavý fix s barvou 

rozpustnou ve vodě 

Motivace: „Pokusíme se prozkoumat, co se stane s křídou namočenou do vody. Zjistíme, 

jestli tmavá barva na křídě zůstane tmavá i po namočení.“ 

Postup a metodická doporučení: Děti si nachystají do misky menší množství vody, ve 

spolupráci označí křídy tmavou, ideálně černou fixou. Čára by měla být nad hladinou vody 

v misce. Doporučuji výšku hladiny v misce 1 cm a výšku čáry na křídě asi 1 cm nad hladinou 

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

18 17 6 4 0 0 45 
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tedy 2 cm od konce křídy. Děti postaví křídu do vody a postupně sledují vzlínavost vody, 

která unáší jednotlivé složky barvy. Postupně voda rozpouští barvu fixu, která zbarvuje  

křídu různými světlejšími barvami.   

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Děti zjišťují, že vzlínavost vody v křídě způsobila 

rozpuštění barvy tmavé čáry na fixu. Voda tmavou barvu rozděluje na různé barvy - zelená, 

oranžová, hnědá aj. Vzlínáním vody v křídě se barvivo rozděluje na jednotlivé složky. 

Protože každá složka má kromě jiné barvy také jinou hmotnost, lehčí barviva vzlínají výše 

než těžší barviva. Přesné barevné složení závisí na výrobci fixu.  

Chromatografie patří mezi separační tedy dělící metody. Jde o způsob oddělování složek 

směsi na základě jejich rozdílné distribuce mezi pevnou a pohyblivou fází. (Koláč, 1986) 

Chromatografii jsme v tomto případě použili k oddělení složek ze stejnorodé kapalné směsi. 

Jinou separační metodou je například destilace. 

PRETEST 

Badatelská otázka: Je černý fix skutečně jen černý?  

Děti váhaly, jejich odpovědi byly ovlivněny také tím, že si pamatovaly pokus s filtračním 

papírem (6.4) nazvaný Voda jako neviditelný malíř. Dvě třetiny dětí (12) dětí tvrdily, že ne, 

že je ze spousty barev, 6 dětí si myslelo, že černá je prostě pouze černá. 

Graf č. 7: pretest Je černá skutečně černá? 

Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Diskutovala jsem s dětmi o vlastnostech 

vody, a také o vlastnostech křídy. O vodě toho už znají hodně a výzkumný vzorek dětí 

33%

67%

Je černá skutečně černá?  

je černá  6

není černá   12
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vzpomíná i na předchozí činnosti s vodou. O křídě toho ví míň, ale znají ji z makování na 

chodník. Odpovídají, že křída je křehká, proto se může lehce zlomit. Zeptala jsem se, zda si 

děti uvědomí, když omylem necháme křídu venku a začne pršet, jak po dešti vypadá? Je 

uvnitř suchá či mokrá? Čím to může být? Došlo i na debatu o rozpustnosti. Kostka cukru by 

změnila tvar nebo by se rozpustila, křída zachovala tvar a jen „nasákla“ vodu. V debatě o 

tom, co se stane po namočení barvy na křídě převládaly názory, že se rozpustí na jiné barvy 

podobně jako v pokusu s filtračním papírem.    

POSTTEST 

Záznamy z pozorování: Jde o pokus. Je celkově nenáročný. Děti měly trochu problémy 

s odhadem vzdálenosti, kam na křídu namalovat čáru. Ještě neznají jednotky vzdálenosti. Při 

kreslení čáry fixem se jednomu chlapci křída rozlomila. Tím se přesvědčil, že je křída 

skutečně křehká. Některým dětem nešlo hned fixem kreslit. Zjistily, že je to trochu „jiné“, 

než kreslit fixou na papír. Chtělo to u dětí více trpělivosti. Děti musely být rovněž trpělivé 

při čekání během vzlínání vody do křídy. O to větší překvapení bylo, když se černý fix začal 

rozpouštět do několika barev. Děti často žasly: „Jak je to možné?“  Teprve až v této fázi 

začne většina dětí přemýšlet nad pozorovaným jevem.  

Doplněná metodická doporučení: Některé děti dělaly na křídě malé značky, tečky nebo 

obrázky, ale nejprůkaznější je čára okolo celého obvodu křídy. Křída není pro děti neznámá, 

většina se setkala s malováním křídou po chodníku a vlastnosti křídy dobře znají. Předpoklad 

dětí, co se bude dít, je ovlivněn jejich předchozími zkušenostmi. Záleží, jak pedagog 

naformuluje badatelskou otázku. „Co se stane s černou barvou na křídě?“ nebo „Zůstane 

černá černou i po namočení?“ Jde o pokus s předem daným zadáním a s pozorováním 

výsledku. Pro experimentování tady není mnoho prostoru. Děti mohou případně 

experimentovat i s více křídami a s více barvami a s různými vzdálenostmi čárky od hladiny. 

Pokusu ale přestanou brzy věnovat pozornost a na experimentování už nemají moc náladu. 

Záznamy z reflexního kruhu koncem týdne: Většina dětí si zapamatovala, že křída je 

materiál, který umí nasáknout vodu a že voda rozpustila černou na víc různých barev (16). 

12 dětí porozumělo tomu, že voda rozpouští barvy a ty se skládají z různých barev. Přestože 

jsme o činnosti s některými dětmi dlouze diskutovali, nebylo jednoduché zhodnotit, jak moc 

je dovedla k vyšším úrovním kognitivního procesu. Většina dětí chápala, že se fix rozpouští 
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ve vodě, protože se s tím setkala v situaci právě při kreslení obrázku fixem. Občas prý rozlijí 

například pití nebo papír namočí a obrázek se dětem rozpije. Některé z dětí (7) si vybavily 

techniku barvení krepovým papírem, kterou jsme využili ve výtvarných činnosti. (namáčení 

krepového papíru do vody a otiskování). To jsem zhodnotila tak, že umí pozorovaný jev 

aplikovat. Úrovně analýza, hodnocení nebo tvoření tady nebylo možné zcela jednoznačně 

rozpoznat. Možná jsem také neměla vhodně nachystané otázky. Děti se v reflexivním kruhu 

hodně překřikovaly a nedávaly pozor, celkově je pokus asi moc nezaujal. Jeden chlapec si 

vzpomněl na obdobný pokus s knotem a filtračním papírem (6.4. Voda jako neviditelný 

malíř) a zopakoval, že voda křídou „teče“ nahoru stejně jako papírem. Když dvě děti 

analyzovaly (2) vzlínavost do prostředí na chalupě, kde prý vidí mokrou zeď na omítce 

domu, zhodnotila jsem to jako nejvyšší posun v myšlenkovém procesu. Tyto dvě děti 

dokázaly vyhodnotit situaci s vlhkostí jako nepříznivou (škaredá omítka, různé barvy na 

omítce) a dokázaly vysvětlit, že pokud je vlhkost odizolována, pak voda nemůže vzlínat do 

omítky. Říkal to prý doma jejich otec, který právě pracuje na opravě jejich starého domu. 

Nikdo z dalších dětí nedokázal jiným tvořivým způsobem předvést vzlínavost kromě toho, 

že si někteří vzpomněli na pokus s filtračním papírem a fixy. Do tabulky jsem kvantifikovaně 

zaznamenala výše popsané dimenze kognitivního procesu na výzkumném vzorku dětí. 

Tabulka č. 8: posttest Je černá skutečně černá 

Celkové hodnotící číslo u této činnosti je 39. 

Závěr: Jde o jednu z nejméně průkazných badatelských činností. Postest ukázal, že její 

provedení zřejmě nebylo příliš podnětné pro rozvoj kognitivních funkcí. Kromě 

zapamatování pozorovaného a porozumění sledovaného jevu se u dětí v daném výzkumném 

vzorku příliš neprojevilo zapojení vyšších úrovní myšlenkových operací. Teto pokus je 

k tomu zřejmě příliš nemotivoval. Navíc si děti pamatovaly nedávnou činnost s filtračním 

papírem. V rámci pretestu dvě třetiny dětí správně odhadly, že se barvy „rozpustí“.  

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

16 12 7 2 2 0 39 
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6.8 Vejce ve vodě 

Cíle: zjistit, jak se liší vlastnosti sladké a slané vody, osvojení pojmu hustota. Rovněž i   

procvičování jemné motoriky při opatrné práci s vejci 

Pomůcky: Minimálně 2 syrová vejce, 2 velké sklenice na zavařování, 2 polévkové lžíce, 

jedlá kuchyňská sůl. 

Motivace: „Pokusme si zjistit, co se stane, když přidáme do vody sůl. Co se změní?“  

Postup a metodická doporučení: Děti naplní sklenice vodou asi do poloviny, následně 

opatrně ponoří do vody první vejce, které se potopí ke dnu. Totéž zkusí i ve druhé sklenici, 

vejce opět klesne ke dnu. Pak přidávají do druhé sklenice sůl po lžících, jeden opatrně 

přisypává, druhý jemně míchá, aby nepoškodil vejce. Vajíčko ve sklenici se slaným 

roztokem začne postupně stoupat vzhůru k hladině. Vhodné jsou např. užší zavařovací 

sklenice nebo nápojové půllitrové sklenice. Aby nehrozilo rozbití křehké skořápky, mohou 

být čerstvá vejce nahrazena i vejci vařenými.  

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Čím více přidáváme do vody soli, vzniklý roztok 

zvyšuje svou hustotu, vejce se ve slané vodě (roztok s vyšší hustotou) nadnáší. Podobné je 

to v moři, slaná voda více nadnáší než sladká voda v rybníce.  Přidáváme-li kuchyňskou sůl 

do vody, vejce stoupá k hladině, protože vznikající roztok kuchyňské soli má větší hustotu 

než voda. Pokud děti přestanou rozpouštět sůl a opět přidají do sklenice vodu, sníží se hustota 

roztoku a vejce se znovu potopí. 

Hustší předměty a kapaliny klesají ke dnu nádoby. Kapaliny a předměty s nižší hustotou než 

voda, stoupají nahoru. Lze docílit i toho, že se vejce zastaví v polovině sklenice. Ve sklenici 

necháme nasycený roztok soli ustát, poté k němu opatrně přiléváme sladkou vodu a 

nemícháme. Ponořené vejce se zastaví na rozhraní slané vody (u dna) a sladké vody (u 

hladiny). To už však není vhodný pokus pro předškoláky.  

Pokusy s vejci jsou oblíbené a budí pozornost. Každé dítě vejce už někdy vidělo, mělo je 

v ruce, jedlo je nebo je rozbilo a znají vejce syrová i vařená. Lze s dětmi také diskutovat o 

kvočně a kuřatech. (Fenclová, 1984) Experiment je vhodný také pro procvičování jemné 

motoriky při manipulaci s vejci i při míchání roztoku. Děti se seznámí se základy 

Archimedova zákona.   
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PRETEST 

Badatelská otázka: Plave vejce na vodě? 

U této otázky děti hodně váhaly, pamatovaly si pokusy s plastelínou 10 dětí tvrdilo, že se 

vajíčko potopí ke dnu, 8 dětí si myslelo, že bude plovat na hladině  

Graf č. 8: pretest Vejce ve vodě 

Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Proběhla diskuze na téma plavání ve 

vodě. Děti si zopakovaly poznatky o vodě z předchozích pokusů. Už věděly, že některé 

předměty plavou, jiné ne. Děti si zapamatovaly z předchozích činností s vodou, že záleží na 

materiálu a tvaru předmětu, který pokládáme na vodní hladinu. (viz. 6.2 Plastelína ve vodě). 

To ovlivnilo děti i při úvahách o tom, zda se vajíčka potopí. Bylo to hodně vyrovnané 

tipování. Kdyby neznaly pokusy s plastelínou, asi by výrazněji převážily názory, že se 

vajíčko potopí. Některé děti si vzpomněly také na vyfoukaná velikonoční vajíčka a 

uvažovaly správně, že prázdná skořápka by plavala. Napadlo mě přinést dětem také uvařená 

vejce a ukázat jim, jak je možné rozeznat, jestli je vejce uvařené či syrové. Dětem se líbilo, 

že lze uvařené vajíčko roztočit, naopak syrové vejce šlo roztočit hůř. Tím vznikla otázka 

proč? Děti vejce dobře znají z domova, a tak si většina z nich správně uvědomila, že žloutek 

v syrovém stavu ve vejci „plove“ protože je tekutý, kdežto v uvařeném vejci je zatuhlý 

včetně bílku.  

POSTTEST 

44%
56%

Vejce ve vodě 

plave na hladině  8

potopí se ke dnu  10
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Záznamy z pozorování: Jde o pokus s možnostmi experimentování. Jeden z dvojice či 

trojice dětí napouštěl do sklenic vlažnou vodou. V teplejší vodě se rychleji rozpouštěla sůl. 

Nikdo z dětí při manipulaci se lžící vejce nerozbil. Potvrdila se domněnka dětí, které tvrdily, 

že se vejce ve sladké vodě potopí. Pak jsem dětem dala k dispozici kuchyňskou sůl. Zeptala 

jsem se, zdali se může něco změnit, pokud přidáme do vody sůl. Většina dětí mi odpověděla, 

že neví. Jeden chlapec si myslel, že sůl rozpustí skořápku vajíčka. Děti ale většinou 

odhadovaly, že se něco určitě změní, jinak bychom prý pokus nedělaly. Už po přidání a 

rozpuštění první lžíce soli se vajíčko ve vodě začalo mírně nadnášet. Navrhla jsem dětem, 

aby přidaly více soli a roztok opatrně promíchaly. Už po rozpuštění dvou plných lžicích soli 

vejce začalo plavat nahoru k hladině. Druhý den jsem vybídla děti k experimentu se solí a 

s octem. Do jedné sklenice jsme s dětmi připravili roztok vody se solí, vložili čerstvé vejce. 

Do druhé sklenice jsme nalili ocet a vložili další čerstvé vejce. Do druhého dne vejce 

v solném roztoku zůstalo v původním stavu, vejce v octu zcela ztratilo vápenitou skořápku, 

jinak zůstalo celé. Děti žasly, že vejce zůstalo neporušené i v syrovém stavu a mohly 

pozorovat i plavající žloutek. Mohly si vejce bez skořápky i osahat. Bylo však silně cítit 

octem, tak mi vejce brzy vracely. Vysvětlila jsme jim, že ocet je natolik kyselý, že vápenitou 

skořápku zcela rozpustil. Řekla jsme dětem, že podobné je to například i u šneků afrických 

(máme ve třídě v mateřské škole). Šnek má vápenitou skořápku a nesmí být v jeho potravě 

kyselé citrusy, jinak by šnek o vápenitou ulitu přišel. Děti se bály, že mohou syrové vejce 

rozbít (viděly to doma v kuchyni, jak snadné je vejce rozbít). Nikdo z dětí však při našich 

pokusech při manipulaci se lžící vejce nerozbil.  

Doplněná metodická doporučení: Je vhodné badatelský koutek pro práci s vodou připravit 

co nejblíž koupelně nebo alespoň umyvadlu. Pro pokus jsou vhodnější pivní půllitry 

s velkým uchem, které se dětem lépe nosí než zavařovací sklenice. Nehrozí tak vyklouznutí 

těžké sklenice z ruky.  Děti musí zvládnout donést z koupelny vodu. Některé zbrklejší děti 

vodu cestou vylévaly. Pak je dobré dětem poradit, aby pro co nejopatrnější ponoření vajíčka 

do vody zkusily použít lžíci. To vyžaduje opět opatrnost a soustředění.  

Některé děti chtěly slanou vodu ochutnat a porovnat ji s mořskou vodou. Umožnila jsem jim 

to jen olíznutím prstu od slané vody, protože tím se učí i rozlišit pojmy slaný a sladký a 

rozvíjí se u nich také smyslový prožitek, který souvisí s prožitkovým učením (viz. teoretická 
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část, kapitola Prožitkové učení, Celostnost). Kuchyňská sůl je na ochutnání pro děti 

bezpečná, ale ochutnávání slané vody, ve které je ponořené vejce, raději z hygienických 

důvodů nedoporučuji. (možnost bakteriální infekce)   

Je vhodné seznámit děti i se správnou terminologií: Termínem „plovat“ se označuje 

skutečnost, že dané těleso v dané kapalině neklesá ke dnu, ale zůstává částečně vynořené 

nad hladinu. Termín „plavat“ pak slouží k popsání pohybu daného tělesa v dané kapalině 

v horizontálním směru (například, když loď jede po řece). (Reichl, 2010) 

Je možné děti seznámit i s tím, že čerstvé vejce by mělo v normální vodě vždy zvolna 

klesnout ke dnu. Vajíčka, která po ponoření do sladké vody vyplavou na hladinu, nejsou 

zcela čerstvá a mohou být dokonce zkažená. Dětem lze na uvařených vejcích ukázat také 

vzduchovou komůrku, která je v každém vejci a během dlouhodobého skladování se 

zvětšuje, protože dochází k odpařování vlhkosti z vejce (tzv. vysušování vajíčka). Větší 

vzduchová komůrka způsobí, že starší vejce vyplave na hladinu i ve sladké vodě. Tak 

poznávaly naše babičky čerstvost vajec.  

Záznamy z reflexivního kruhu koncem týdne: Většina (16) dětí si zapamatovala, že ve 

slané vodě vyplulo vajíčko na hladinu. Rovněž všech těchto (16) dětí porozumělo tomu, že 

se sůl rozpouští ve vodě a že vzniklý slaný roztok nadnáší více než voda sladká. Polovina 

z dětí (9) dokázala aplikovat myšlenku nadnášení slanou vodou i do situací z jejich života. 

Velká část dětí si vzpomněla na to, že když byli s rodiči na dovolené u moře, voda byla slaná 

a více je nadnášela než například na bazéně či v rybníce. Dvě děti činnost s vajíčky podnítila 

i zapojení vyšších myšlenkových procesů a k hlubší analýze a uvažovaly nad nedávnou 

badatelskou činností s plastelínou a chtěly zkoušet, zda by plavala i kulička plastelíny ve 

slané vodě. Dvojice děvčat si vzpomněla i na kompoty, ve kterých je hustá sladká šťáva a ve 

kterých plavou třešně nebo meruňky. Všem dětem se pokus líbil, dovedly by ho zopakovat 

a těšily se, až ho předvedou doma rodičům.  
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Do tabulky jsem kvantifikovaně zaznamenala výše popsané dimenze kognitivního procesu 

na daném výzkumném vzorku dětí u pokusu s vajíčky 

Tabulka č. 9: posttest Vejce ve vodě 

Celkové hodnotící číslo vyšlo u této činnosti na 43. 

Závěr: Pokus s vajíčky děti velmi zaujal. Porovnáním pretestu a posttestu jsem zjistila, že 

tato badatelská činnost se z hlediska Bloomovy taxonomie jeví jako vysoce podnětná pro 

rozvoj kognitivních funkcí. Na vajíčku lze demonstrovat řadu přírodovědných jevů z oblasti 

fyziky, chemie nebo biologie. Vajíčka děti velmi dobře znají a kvůli křehkosti se s nimi snaží 

manipulovat opatrně a možná i proto déle udrží pozornost. Různé modifikace pokusů s vejci 

osobně doporučuji pro rozvoj přírodovědné pregramotnosti.  

6.9 Propíchnutý balónek 

Cíle: Zjišťování vlastností různých materiálů, za pomoci experimentů s balónky a 

igelitovými sáčky pochopit a osvojit si pojmy pružnost, ostrý hrot, tlak.  

Pomůcky: nafukovací balónky, provázky nebo gumičky, případně pletací jehly, kancelářské 

sponky nebo špendlíky 

Motivace: „Myslíte, že půjde propíchnout balónek, aniž by praskl nebo se vyfouknul? Jde 

to?“ 

Postup a metodická doporučení: V úvodu musím zmínit, že směrnice EU zakazuje dětem 

bez dozoru nafukovat balónky a troubit na frkačky. V bezpečnostní směrnici EU, která se 

týká dětských hraček, stojí, že balónky nesmí nafukovat bez dozoru děti do osmi let, a to pro 

případ, že by je omylem spolkly a poté se začaly dusit. Podobné to je i s igelitovými sáčky, 

i zde hrozí dětem udušení. U této badatelské činnosti tedy musí být za všech okolností u dětí 

vždy přítomen pedagog.   

Nejvíce gumy je na špičce balónku a v okolí nafukovacího otvoru. Když se dětem nedaří ani 

po delším experimentování udržet balónek nafouknutý a stále jim praská, pedagog by jim 

měl poradit, aby hrot špejle zkusily zapíchnout právě do špičky nebo vedle zauzlovaného 

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

16 16 9 2 0 0 43 
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otvoru a pomalu ho tlačily směrem do balonku. Než špejle balonek propíchne, mohou děti 

pozorovat pružnost materiálu, který odolává hrotu – pruží a napíná se. Hrot může balonek 

promáčknout i o několik centimetrů. Když špejle balonek propíchne vedle špičky, mohou ji 

posunout až k opačnému konci vedle uzlu a těsně vedle něj balonek opět propíchnout. To 

velmi efektní a děti to zaujme. 

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Po prozkoumání balónku děti zjišťují, že nejmenší 

pnutí je v místě u nafukovacího otvoru. Guma, ze kterého je vyroben balónek se během 

vpichu natolik přilne ke špejli, že balónek nepraskne. Vydrží nafouknutý ještě i několik 

desítek minut až jednu hodinu. Pokud probodneme balónek v místě, kde je materiálu málo, 

vytvořený otvor se rychle zvětší a balonek za doprovodu hlasitého zvuku praskne. Stane se 

tak díky silám, kterými působí na okraje otvoru materiál balonku. Když probodneme 

balonek v místě, kde je materiálu hodně, materiál v okolí otvoru bude tlačen ke špejli a 

balonek nepraskne. Protože materiál nedolehne ke špejli těsně, balonek se časem sám 

vyfoukne. Děti by měly experimentovat s gumovým balónkem, který jim nafoukl dospělý 

nebo ho nafukovat za pomoci kompresoru. 

PRETEST 

Badatelská otázka: Praskne balónek, pokud ho propíchneme? 

Většina dětí (14) předpokládala, že balónek při našem experimentu praskne. 4 děti si 

myslely, že se jim podaří udržet balónek nafouknutý. 

Graf č. 9: pretest Propíchnutý balónek  
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Propíchnutý nafukovací balónek
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Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Většina dětí už někdy zažila, že jim praskl 

balónek, když se dotkl něčeho ostrého, a tak se domnívala, že propíchnout balónek bez 

prasknutí nelze. Povídali jsme si rovněž o plynu Helium, který znají děti z poutí. V diskuzi 

také přišla řeč na létání v horkovzdušném balónu. Snažila jsem se dětem vysvětlit, že teplý 

vzduch má menší hustotu než studený, a proto stoupá vzhůru. Mluvili jsme také o tom, že u 

podlahy je větší chlad než u stropu, právě proto, že teplý vzduch stoupá nahoru. Děti už si 

nevzpomněly na význam slova hustota, ale pamatovaly si na experimentování s plastelínou 

(6.2) nebo na pokusy s pytlíky, ze kterých po propíchnutí nevytekla voda (6.3). Právě tyto 

děti se nebály předpokládat, že i balónek půjde propíchnout, aniž by praskl.  

POSTTEST 

Záznamy z pozorování: Jde o experiment, při kterém se děti mohou po několika nezdarech 

spojených se zničením balonku seznámit s vlastnostmi velmi tenkého ale pružného 

materiálu. Raději jsem dětem nafukovala balonky sama. Experimentování s balónkem se 

dětem moc nedařilo, při propichování často balónek praskal a děti se bály nepříjemného 

zvuku. Když jsem dětem poradila, jakým směrem a kudy balonek propíchnout, byly nadšené 

a uvědomily si vlastnost materiálu. 

Doplněná metodická doporučení: Tato činnost vyžaduje častější pomoc a rady pedagoga. 

Lze pracovat s různými materiály igelitových a mikrotenových sáčků, jejich pružnost také 

umožňuje dostatečně utěsnit otvor po špejli. Je dobré mít připravené pro každou skupinku 

dětských badatelů několik nafouknutých balónků a různých nafouknutých a dobře 

utěsněných sáčků. U této badatelské činnosti je vhodnější nenechat děti pracovat zcela 

samostatně, ale jednoduchými radami a vhodným směřováním je dovést ke správnému cíli. 

Záznamy z reflexivního kruhu na konci týdne: 

Praskl balónek, pokud jsme ho propíchli? 
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Poměrně hodně dětí z mého výzkumného vzorku (třetina = 6) si nezapamatovalo ani 

základní zjištění plynoucí z této činnosti. Hlukové vjemy z praskajících balónků byly natolik 

rušivé a manipulace s nafukováním tak náročná, že dětí dobře nevnímaly základní poznatek 

o principu těsnění. Velké množství dětí nezvládalo ani samostatné experimentování a 

potřebovalo pomáhat. Jen 12 dětí si zapamatovalo, že za jistých okolností balónek prasknout 

nemusel a vybavovaly si hlavně experiment s igelitovými sáčky, kde byl efekt pružnosti 

materiálu a utěsnění otvoru mnohem viditelnější. Většina z dětí, které si pamatovaly efekt 

propíchnutého balonku, uměla také vysvětlit princip utěsnění otvoru (10). Hodně z těchto 

dětí (8) přemýšlelo i o aplikacích takových vlastností materiálů a vzpomnělo si i na 

experimenty s propichováním sáčků naplněných vodou (6.3) K analyzování (v tomto 

případě k porovnání s jinými situacemi a variantami) se dostaly asi 4 děti. Zamýšlely se nad 

propíchnutými nafukovacím předměty jako jsou plavací křidélka a kruhy, nebo nafukovací 

míče a čluny, které znají z dovolené u vody. Tento experiment je donutil přemýšlet, nad tím, 

že i vzduch je tekutina podobně jako kapaliny a dvě děti poukázaly na to, že i v nafukovacích 

míčích na cvičení (overbally) je díra a podobná zátka v podobě kolíku. V tabulce je 

kvantifikovaně zaznamenaná úroveň kognitivního procesu u výzkumného vzorku dětí. 

Tabulka č. 10: posttest Propíchnutý balónek 

Celkové hodnotící číslo činnosti vyšlo na 38. 

Závěr: Hlukové vjemy z praskajících balónků byly natolik rušivé a manipulace 

s nafukováním tak náročná, že se tato činnost v podmínkách mého výzkumného vzorku dětí 

příliš neosvědčila a nevedla u dětí ke kýženému rozvoji kognitivních funkcí, protože byly 

děti rozptýlené a nepozorné. Až v druhé polovině badatelského týdne s touto činností, jsem 

si uvědomila, že jde experiment modifikovat a zlepšit za použití igelitových sáčků. Lze 

pracovat s různými materiály včetně mikrotenových sáčků. Jejich pružnost také umožňuje 

dostatečně utěsnit otvor po špejli.  

 

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 
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6.10 Záhada barevné květiny 

Cíle: Seznámit děti se stavbou rostlin, pozorovat transport barviva rozpuštěného ve vodě 

květinou, vysvětlit, že rostliny potřebují ke svému životu vodu a živiny v ní rozpuštěné.  

Pomůcky: inkoust modrý, červený či potravinářská barviva, čerstvé květiny s bílými květy 

bílé, průhledné sklenice 

Motivace: „Květiny v přírodě mají různé barvy. Máte doma také někdy květiny ve váze 

s vodou? Záleží vzhled rostlin na tom, jakou je zaléváme vodou? Dnes tu máme bílé květiny, 

co kdybychom je zkusili obarvit barevnou vodou? Co myslíte, půjde to?  

Postup a metodická doporučení: Učitel dá dětem k dispozici potravinářské barvivo nebo 

inkoust. V průhledných sklenicích děti nachystají roztok vody s větším množstvím barviva. 

(čím více barviva, tím viditelnější zabarvení rostliny). Pak děti vloží květinu do sklenice 

s barevným roztokem. Po půl hodině děti kontrolují, zda se zabarvení květiny mění či ne.  

Závěry s vysvětlením pro pedagogy: Rostliny mají ve svém těle důmyslný systém, pomocí 

kterého si buňky předávají vodu směrem vzhůru od kořenů navzdory gravitaci až nahoru ke 

květům. Na příjmu a vedení vody s minerály se podílejí procesy jako difuze a osmóza. 

(Koláč, 1986) K vedení vody na větší vzdálenost se u rostlin uplatňují cévy a cévice. To 

dětem v předškolním věku nebudeme vysvětlovat. Představit si to mohou jako systém 

malých trubiček v celé rostlině. Z kořenů jimi putuje voda do stonku, pak do listů, a nakonec 

do květů. Rostliny svými kořeny přijímají vodu a minerální látky ze země. Když trhané nebo 

řezané květiny dáme do vázy, tak vodu s živinami přijímají stonkem. Voda s látkami v ní 

rozpuštěnými proudí celou rostlinou. Když vodu obarvíme, tak rostlina přijímá i barvivo. 

Barvivo se dostane až do květů.  

PRETEST 

Badatelská otázka: Změní květina barvu, pokud ji necháme stát v obarvené vodě?  

Většina dětí (10) před touto badatelskou činností odhadovala, že květina změní barvu, Pouze 

5 dětí tvrdilo, že se nezmění a některé děti (3) se nedokázaly rozhodnout a tvrdily, že květina 

se změní jinak (zvadne, uschne, okvětní lístky opadají)  
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Graf č. 10: pretest Záhada barevné květiny 

Záznamy během diskuze v komunitním kruhu: Ptala jsem se dětí, co potřebuje rostlina 

ke svému růstu. Většina věděla, že vodu a půdu. Méně dětí zmínilo, že rostliny potřebují ke 

svému růstu i světlo a vzduch. Pak mi děti odpovídaly na otevřené otázky jako například: 

„Co se stane, pokud květinu utrhneme? Z čeho vyroste rostlina? Které rostliny pěstujeme u 

nás v Čechách a které v teplých oblastech? Jaké plodiny rostlin jíme? Odkud se do jablka 

dostane voda?  Každá z otázek otevřela velkou diskuzi. Děti měly poměrně hodně znalostí 

z oblasti rostlin.  

POSTTEST 

Záznamy z pozorování: Jde o pokus s předem jasně stanoveným postupem a 

očekávatelným výsledkem. Děti se mne ptaly, jaké množství inkoustu mají do vody nalít. 

Řekla jsem jim, že nemusí s barvivem šetřit. Větší množství inkoustu zlepší výsledný efekt. 

Děti je potřeba upozornit, aby s inkoustem pracovaly velmi opatrně, protože velmi špiní a 

špatně se odstraňuje z oblečení i z kůže na rukách. Proto musí děti pracovat při přípravě 

barevného roztoku velmi opatrně. Je možné pracovat také s potravinářskými barvami, 

nejlepšího efektu jsme ale dosahovali s inkoustem. Z rostlin jsou nejvhodnější kopretina, 

sedmikráska, heřmánkovec, nebo jetel. Nejlépe a nejrychleji je zabarvení vidět na okvětních 

listech kopretin. Kýžený efekt se ovšem neodstaví okamžitě. První zabarvení okvětních 

lístků se dostavuje po 30 minutách, někdy se může objevit až za 1,5 hodiny. Mezi tím je 

vhodné, aby se děti věnovaly jiným činnostem. Mohou např. kreslit nebo nebo jít na 
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procházku do přírody a pozorovat další rostliny. Dětem se však výsledný efekt líbil, pokus 

hodnotily dobře a hlavně děvčata chtěla obarvenou květinu vyrobit i pro maminku.  

Doplněná metodická doporučení: Tuto badatelskou činnost je vhodné provádět na jaře 

nejlépe během května. Kopretiny a další bíle kvetoucí luční květy lze ale v přírodě objevit 

od dubna až do října. Vhodné je děti poučit také o tom, že řada květin je chráněných a nesmí 

se trhat nebo ničit. Nejrychlejší a nejvíce patrný účinek zbarvení květu nastává, když rostliny 

nemají příliš rozvětvený stonek.  

Existují i další modifikace tohoto pokusu, pokud je k dispozici více času a natrhaných 

rostlin. Lze je vložit do tří sklenic – bez vody, s čistou vodou a s obarvenou vodou a 

pozorovat a porovnávat i v dalších dnech.  

Záznamy z reflexivního kruhu na konci týdne: 

Změnila květina barvu, pokud jsme ji nechali stát v obarvené vodě? 

Všechny děti z mého výzkumného vzorku kromě jednoho chlapce (17) si zapamatovaly, že 

květina změnila barvu. Většina dětí (12) dokázala popsat svými slovy proč. U menší 

poloviny dětí (8) bylo vidět, že chápou zalévání rostlin a jejich hnojení. Víc než na základě 

pokusu ale vyprávěly zážitky z vlastních zahrad nebo pěstování ovoce a zeleniny u 

prarodičů. Jen relativně málo dětí pokus přiměl k hlubšímu přemýšlení, když se ptaly na 

různé barvy ovoce. Jeden chlapec se zeptal, zda by byly jahody červenější, kdyby je zaléval 

červeným barvivem a následovalo tvrzení jedné dívky, že dědeček zalévá doma také 

inkoustem, protože vypěstoval modré brambory. Pro předškolní děti je tento pokus vhodný 

pouze pro vysvětlení transportu vody a živin rostlinou, jinak může být i matoucí. Snažila 

jsem se dětem vysvětlit, že za barvami květů a plodů rostlin jsou mnohem složitější chemické 

a biologické procesy. Většina porozuměla vysvětlení, že i když je dešťová voda bez 

zabarvení, louka kvete mnoha různými barvami. Do tabulky jsem zaznamenávala počty dětí 

z výzkumného vzorku, které dokázaly zapojit i vyšší kognitivní funkce. 

Tabulka č. 11: posttest Záhada barevné květiny 

Zapamatování Porozumění Aplikování Analýza Hodnocení Tvoření CELKEM 

17 12 8 1 0 0 38 
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Celkové hodnotící číslo této činnosti je u výzkumného vzorku dětí na hodnotě 38. 

Závěr: Tato činnost jako jediná z navrženého souboru deseti badatelských činností už 

v pretestu přinutila děti k hlubšímu zamyšlení a tři děti z výzkumného vzorku odmítly 

odpovídat na otázku, zda květina v barevné vodě změní barvu, pouze „ano – ne“. Tvrdily, 

že květina se změní jinak (zvadne, uschne nebo že okvětní lístky opadají). Protože se kýžený 

efekt zabarvení okvětních lístků dostavuje nejdříve až po 30 minutách, děti ztrácejí 

pozornost a potřebují zaujmout jinou činností. Tato badatelská činnost se ukázala u mojí 

výzkumné skupiny dětí z hlediska Bloomovy taxonomie jako nejméně podnětná pro rozvoj 

kognitivních funkcí. Mohlo to být způsobeno konkrétními specifickými podmínkami a také 

tím, že pozorování květiny se dětem jevilo zdlouhavé a málo akční. Při vhodně zvolených 

motivačních otázkách, ale děti správně uvažovaly nad pozorovaným přírodním jevem, což 

ukázal už pretest. Tato činnost určitě patří do předškolního vzdělávání, protože podle mě 

vede k rozvoji přírodovědné pregramotnosti. Děti přiměje správně uvažovat o výživě rostlin.     

  

7 Vyhodnocení výzkumných otázek 

Cílem práce bylo navrhnout, realizovat a vyhodnotit deset badatelských činností pro děti ve 

věku 5-6 let. Analyzovat práci dětí během badatelských činností a formulovat metodická 

doporučení pro realizaci navržených badatelských činností a porovnáním pretestů a posttestů 

zjistit, které z badatelských činností se z hlediska Bloomovy taxonomie jeví jako vysoce 

podnětné pro rozvoj kognitivních funkcí. Ke zjištění, jak se podařilo naplnit cíle práce bylo 

stanoveno pět výzkumných otázek. 

7.1 Vyhodnocení dílčích výzkumných otázek  

Pomáhají badatelské činnosti u dětí nejenom s rozvíjením paměťových procesů a 

s pochopením, ale i se zlepšením jejich verbálního projevu, soustředěním a s rozvojem 

tvůrčího myšlení?  

Autorka pozorovala u dětí zapamatování jevů i nových pojmů i pochopení pozorovaných 

jevů. Badatelské činnosti vedly k výrazně lepšímu vyjadřování, zvláště když byly děti 

nadšené z nových poznatků, často o nich mluvily. Když děti popisovaly to, co zažily 

v přírodovědném centru, mluvily a vyjadřovaly se mnohem lépe v rámci posttestů než 
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v pretestech. Autorka se často setkala i s tím, že i s odstupem několika týdnů po některé 

z badatelských činností se dětem spontánně vybavila daná činnost a chtěly si ji zopakovat, a 

někdy měly i nový nápad, co by chtěly vyzkoušet nebo udělat jinak. Byl pozorován i rozvoj 

jemné motoriky a zručnosti. 

Dovedou děti v předškolním věku aplikovat své získané zkušenosti do reality okolního 

světa?  

U dětí z výzkumného vzorku autorka pozorovala mnohem lepší propojení prožitků z 

badatelských činností s přirozeným dětským světem než u ostatních předškolních dětí, které 

v přírodovědném centru nepracovaly. Z diskuzí s dětmi v rámci posttestů vyšlo najevo, že 

poznatky a zážitky z přírodovědného centra si uměly děti správně spojovat s běžným 

životem (koupání ve vaně, zvadlá nezalitá květina, propíchnutá pneumatika na tatínkově 

autu apod.) Děti v předškolním věku tedy už velmi často dovedou aplikovat své získané 

zkušenosti do reality okolního světa. 

Jsou děti v předškolním věku schopné pracovat během experimentů samostatně? Jaký 

způsob badatelských činností je nejvíc zaujme?  

Děti v předškolním věku ještě nejsou schopné pracovat během experimentů zcela 

samostatně. Vyžadují stálý dohled pedagoga. Mohou mít problémy s manipulací s předměty, 

hrozí např. vyklouznutí skleničky, rozlití tekutin, uklouznutí na podlaze, rozbití skla, 

případně i úraz. Víc než polovina dětí z výzkumného vzorku potřebovala asistenci nebo 

alespoň radu od přítomného pedagoga. Děti se často doptávaly. Pozitivní na tom však bylo, 

že jejich dotazy často vedly k rozvinutí diskuze nad pozorovanými jevy. Bylo zjištěno, že 

děti si víc oblíbily experimentování, kdy výsledek činnosti záležel na tom, jaké si děti samy 

stanovily vstupní podmínky. U pokusů s předvídatelným výsledkem nebyl pozorován 

takový zájem a zaujetí dětí.  

7.2 Vyhodnocení hlavních výzkumných otázek 

Jak navržené badatelské činnosti přispívají k rozvoji přírodovědné pregramotnosti u 

předškolních dětí?  

Po absolvování činností bylo u výzkumného vzorku dětí pozorováno mnohem lepší 

pochopení souvislostí přírodních jevů. Mnohem lépe se s dětmi dalo mluvit např. o nutnosti 
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ochrany přírody. Na základě prožitků z badatelských činností děti také lépe chápaly a 

osvojovaly si přírodovědné pojmy nebo uvažovaly o tom, jak důležité jsou pro člověka i 

veškerý život na Zemi čistá voda a vzduch. Všechny badatelské činnosti v přírodovědném 

centru vedly děti k diskuzím o přírodě.   

Děti zapojené do práce v centru pak velmi často např. i na vycházkách nebo při pobytu 

v přírodě zmiňovaly zážitky z předešlých pokusů a experimentů. Některé děti ukazovaly, co 

zažily v MŠ, také doma rodičům a sourozencům. Přestože při tom používaly jiné pomůcky 

než ve škole, dosáhly obdobných výsledků a měly z toho radost. 

Z výzkumu autorky je patrné i to, že lepší vliv na rozvoj přírodovědné pregramotnosti mají 

samostatně prováděné experimenty než pokusy. Při experimentech se u dětí více projevila 

spontaneita, dostaly prostor k objevování a tvořivost. Všechny navržené badatelské činnosti 

v přírodovědném centru děti zaujaly, těšily se na ně a bylo možné pozorovat u nich také 

radost z objevů i jejich pokroky v chápání jevů, přemýšlení o souvislostech a také rychlé 

osvojování nových pojmů a zlepšení komunikačních schopností.  

Jak navržené badatelské činnosti přispívají k rozvoji kognitivních funkcí u 

předškolních dětí?  

Po porovnání pretestů s posttesty bylo u většiny navržených badatelských činností zřejmé, 

že děti lépe porozuměly pozorovaným jevům a přírodním zákonitostem až po absolvování 

samostatných badatelských činností. Autorka zjistila, že zvláště badatelské činnosti s vodou 

a vzduchem u dětí vedly k lepšímu pochopení pozorovaných jevů. Protože se děti s vodou a 

vzduchem setkávají od malička a znají jejich vlastnosti, uměly hledat jiné způsoby řešení 

nějakého problému. Všechny badatelské činnosti v přírodovědném centru vedly u dětí 

k zapojení náročnějších funkcí myšlení. V tomto výzkumném vzorku dětí se z celého 

souboru deseti navržených badatelských činností jevily jako vysoce podnětné pro rozvoj 

kognitivních funkcí u dětí z hlediska Bloomovy taxonomie experimentování s magnety (6.5 

Pohyblivé mince), seznámení se základy Archimedova zákon a hustotou látek (6.2 Plastelína 

ve vodě) a pozorování síly statické elektřiny (6.6 Síla neviditelné elektřiny).  

Jednotlivé badatelské činnosti jsou níže v tabulce seřazeny od nejpodnětnějších na základě 

kvantifikovaných výsledků podle tzv. hodnotícího čísla. Je však nutné upozornit, že se 
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nejedná o objektivní porovnání. Následující seřazení je to totiž možné vztáhnout jen ke 

skupině osmnácti dětí, se kterými autorka pracovala jako s výzkumným vzorkem dětí. Navíc 

jsou závislé na konkrétních podmínkách dané mateřské školy, ve které výzkum probíhal a 

také na subjektivním hodnocení autorky, která si dělala poznámky z pozorování dětí u 

jednotlivých činností.  

Celkové pořadí Název badatelské činnosti Hodnotící číslo 

1. Pohyblivé mince 50 

2. Plastelína ve vodě  49 

3. Síla neviditelné elektřiny 45 

4. Vejce ve vodě 43 

5.-6. Záhada propíchnutého sáčku 42 

5.-6. Kouzlo suchého ubrousku 42 

7.-8. Voda jako neviditelný malíř 39 

7.-8. Je černá skutečně černá?  39 

9.-10 Záhada barevné květiny 38 

9.-10. Propíchnutý balónek  38 

Tabulka č. 12: Výsledné seřazení badatelských činností podle hodnotícího čísla 

Jako méně podnětné pro rozvoj kognitivních funkcí se ve výzkumném vzorku dětí jevily 

experiment s balónky a sáčky (6.9 Propíchnutý balónek) a pokus zaměřený na pozorování 

transportu živin rostlinou (6.10 Záhada barevné květiny). Podle autorky to mohlo být 

způsobeno konkrétními specifickými podmínkami. Pozorování květiny se dětem jevilo 

zdlouhavé a málo akční. Při experimentování s balónky zase děti rušil a rozptyloval 

nepříjemný doprovodný zvuk jejich praskání.  

8 Diskuze 

Tak jak je zmíněno v teoretické části, prožitkové učení je součástí moderních výukových 

metod a patří do dnešního osobnostního přístupu ke vzdělávání dětí v mateřských školách. 

To se naplno ukázalo i během badatelských činností. Prožitky děti motivovaly k dalšímu 

objevování a odhalování přírodních zákonitostí. Když si s předškolními dětmi o nějakém 

jevu nebo problému jenom povídáme, případně jim ukazujeme obrázky, zdaleka 
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nedosahujeme tak dobrých výsledků v porozumění přírodních jevů a přemýšlení o přírodě, 

jako když si mohou děti samy danou věc osahat, vyzkoušet a samostatně objevovat přírodní 

zákonitosti. Nemůžeme očekávat, že předškolní děti hned pochopí všechny pozorované 

přírodní zákonitosti, ale když jim poskytujeme dostatek příležitostí k samostatnému 

odhalování souvislostí, jsou u nich viditelné velké pokroky v chápání a vnímání. Zároveň u 

nich už od útlého dětství probouzíme zájem o vědecké obory. Všechny v této práci navržené 

badatelské činnosti se zaměřují na náročnější procesy myšlení, což je velmi potřebné 

v současné praxi MŠ. 

Přestože se navržené činnosti od sebe odlišují zaměřením i tématem, všechny se jeví jako 

velice vhodné pro rozvoj kognitivních funkcí u předškolních dětí. Při jiné přípravě nebo 

jiných modifikacích pokusů a experimentů by velmi pravděpodobně vyšlo jiné pořadí 

badatelských činností z hlediska rozvoje vyšších kognitivních funkcí. V jiném výzkumném 

vzorku dětí by pozorování také mohla dopadnout jinak.  

To, že některé navržené badatelské činnosti vyšly v rámci posttestů jako méně podnětné pro 

rozvoj kognitivních funkcí, neznamená, že jde o špatné nebo nevhodné činnosti. I takové 

činnosti u dětí vzbudily zájem o přírodovědné vědní obory a pozorované přírodní jevy. 

Jiných výsledků a jiného seřazení činností by autorka mohla dosáhnout v jiném prostředí 

nebo jiných specifických podmínkách. Odlišné seřazení by přineslo například i hlasování 

dětí o jednotlivých badatelských činnostech. Udělat mezi dětmi anketu o tom, co děti nejvíc 

zaujalo, ale autorku napadlo až později. 

Činnosti s magnety, statickou elektřinou a s vodou a vzduchem patřily k nejúspěšnějším. 

Prakticky všechny děti díky nim pozorované jevy dokázaly pochopit. Bylo zajímavé 

pozorovat, jak právě tyto činnosti v dětech probouzely badatelskou kreativitu, lépe se 

soustředily a dokázaly navrhovat i jiná řešení. Děti u nich často dospěly samy k odpovědím 

na svou nejčastější otázku „proč?“ a často dokázaly pozorované jevy i samostatně hodnotit 

nebo dokonce vymýšlet jiná řešení. Experimenty s magnetem a s elektřinou patřily 

k nejúspěšnějším a nejatraktivnějším také proto, že byly na první pohled velmi efektní a 

neviditelné síly magnetismu nebo elektřiny u dětí rozvíjely fantazii. 

Autorka práce také poznala, že zřízení přírodovědného centra v MŠ není pro pedagogy úplně 

jednoduché. V dnešních mateřských školách se totiž musí většinou jedna učitelka věnovat 
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mnohačetným dětským kolektivům s řadou specifických potřeb. Zároveň při tom věnovat 

náležitou pozornost i malé skupince dětí, která se právě věnuje badatelským činnostem a 

reagovat na její potřeby, není vůbec snadné. U většiny badatelských činností je totiž potřeba 

dohled, metodické rady i pomoc pedagoga. Badatelské činnosti ve větším kolektivu se 

neosvědčily. Muselo by být pro děti připraveno mnohem víc pracovišť a muselo by se jim 

věnovat víc pedagogů. Děti se totiž jinak překřikují a nedovedou se soustředit. Aby si 

z badatelských činností odnesly maximum možného, je třeba jim zajistit klid na práci a 

umožnit co největší samostatnost. Pak snadno pochopí fungování světa a přírody, která je 

obklopuje. Radost z jejich poznání je větší, když daný jev objevují a poznávají zcela 

samostatně. Dětská radost je pak velkou odměnou i pro učitelku, která se jim věnuje.  

Někdy je vhodné jako motivaci k experimentování použít ukázku „kouzla“, aby se děti 

začaly víc snažit řešit pozorovanou záhadu. Cílem takové motivace je ale naopak ukázat 

dětem, že kouzla neexistují a že za všemi pozorovanými jevy stojí fyzikální či chemické 

zákony. Když děti poznají, že většinu jevů už umí věda vysvětlit, může je to velmi motivovat 

v odhalování dalších nadpřirozených jevů. 

V rámci pretestů u prvních badatelských činností bylo zajímavé pozorovat, že se některé děti 

bály na cokoliv odpovídat, protože si zkrátka nebyly jisté svou odpovědí. V dalších týdnech 

už byly děti sdílnější. Následnými badatelskými činnostmi a za pomoci motivace formou 

výzvy se vždy těšily na realizaci něčeho, co ještě v mateřské škole nezažily. Je to dané i 

poměrně vysokým průměrným věkem pedagogů a převládající klasickou frontální formou 

výuky v mateřské škole, ve které probíhal výzkum. Z diskuze autorky s ostatními pedagogy 

vyšlo najevo, že přírodovědné bádání ve skupinách není běžnou součástí výuky. Učitelky 

občas demonstrují jednoduchý pokus, avšak děti u pokusu nerozvíjí danou problematiku 

jevu. Pokus je pro ně spíše zpestřením, nikoli cílem směřujícím k naplnění klíčových 

kompetencí.  

9 Závěr 

Domnívám se, že hlavní cíl práce se mi podařilo naplnit. Navrhla, realizovala a zhodnotila 

jsem deset badatelských činností pro děti ve věku 5–6 let a všechny se u výzkumného vzorku 

dětí osvědčily. Analyzovala jsem práci dětí v přírodovědném centru a navrhované činnosti 
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doplnila o metodická doporučení tak, aby se mohly stát vhodnou pomůckou pro učitelky 

v mateřských školách.  

Po realizaci mnou navržených badatelských činností u většiny dětí výzkumného vzorku 

došlo k výraznému rozvoji v oblasti přírodovědné pregramotnosti. Dětem experimenty a 

pokusy pomohly nejenom s rozvíjením paměťových procesů a s pochopením, ale i se 

zlepšením jejich verbálního projevu, soustředěním, rozvojem jemné motoriky a zručnosti, i 

s rozvojem tvůrčího myšlení. Některé nejstarší předškolní děti už byly schopné během 

experimentů a pokusů pracovat samostatně. O něco víc je zaujalo experimentování než 

pokusy s předem daným průběhem a zřejmým výsledkem.   

Z teoretické části vyplynulo, že přírodovědná pregramotnost je nedílnou součástí 

současného předškolního vzdělávání. Bloomova taxonomie kognitivních cílů v jednotlivých 

oblastech RVP PV tak může přispět ke stanovení konkrétních cílů ve školních a třídních 

vzdělávacích programech. Když umožníme dětem pracovat v přírodovědném centru 

v mateřské škole má to podle provedeného výzkum pozitivní vliv na celkový rozvoj 

osobnosti. 

V empirické části vyšlo najevo, že má dítě prostřednictvím přírodovědných badatelských 

činností možnost projevu, uvažování, odhadování, vytváření hypotéz, prakticky si potvrzuje 

fakta i domněnky. Během takových činností dítě celostně nahlíží na okolní svět, nenásilnou 

formou si tak vytváří okolní obraz prostředí, ve kterém žije. Přínosný je i prožitek dítěte, 

jenž se stává pomocníkem pro budoucí učení a vzdělávání na základní škole. Dítě si tak 

buduje pozitivní zájem o získávání nových zkušeností a poznatků a podle mého názoru pak   

také zvládá lépe se soustředit na danou práci, udrží pozornost a u umí nad zadanými úkoly 

uvažovat. 

Práce mi pomohla získat cenné poznatky, které už uplatňuji při vzdělávání dětí v mateřské 

škole v Jihlavě. Velmi si cením, že jsem od pedagogů z PedF UK a za pomoci výzkumu 

získala nová fakta a zkušenosti, které budu také velmi ráda uplatňovat ve výuce nebo 

předávat svým kolegyním. 
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