Příloha 1 - transformační úkol:
Rozhodněte, který z obrázků mohl
vzniknout skládáním dílků z prvního
obrázku. (Ve správném obrázku musí být
použity všechny dílky a nesmí tam být ani
žádný navíc.)
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Příloha 2 - knoflík
Transformační řada 1
Chlapec (IIIc11) vytvořil velmi zajímavou
řadu knoflíků.
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Transformační řada 2
Děvče (IIId16) dokázalo obrázek transformovat jen minimálně, transformovalo hlavně
v detailním dozdobení.

Transformační řada 3
Chlapec (Ic16) vytvořil te všech dětí nejdelší a zároveň originální řadu tvarů, které ale
nevycházely z představy knoflíku.
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Transformační řada 4
Další z řad transformací (vybrané obrázky)– dívka IId3
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Transformační řada 5
Ornamentální řešení knoflíkové transformační řady od chlapce Ic12. (Výběr z obrázků.)
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Příloha 3 - transformace zkosením
Dětem připadalo nereálné zkosit domeček, proto se jim to většinou nepodařilo. Některé
děti si s tím ale poradily.

Naopak narovnat zkosené 'prádlo' dětem nedělalo problémy. Některé děti ale
nedokázaly zachovat velikosti – prohodily velkou a malou 'cíchu'. Spodní pravý
obrázek chlapec komentoval tak, že stromy se nemohly narovnat, protože jsou
vyvrácené.
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Příloha 4 - domeček a květiny
Transformační řady
Původně měly děti vytvářet transformační řady motivované domečkem a květinami.
Přestože byl tento úkol pro předškolní děti nevhodný a byl nahrazen jiným, několik řad
vzniklo.
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Příloha 5 – hrad
Některé děti se bály případných chyb, tak velmi pečlivě vybarvovaly několik málo
tvarů, ale nepouštěly se do nalézání dalších řešení. (Obrázky dívek IId3 a IId6)

Chlapec Ic12 dokázal rozlišit identitu a posunutí v jednom objektu – domečku nalevo.
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Příloha 6 - obrázek „Panáčci jdou do kopce“
Rotace postavy
Děvčátko (5,5 let) nakreslilo, jak šlo společně s rodinou na procházku na kopec.
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Příloha 7 – rozhovory
Skupina Ib – dívka Id10
Já: „Bylo pro tebe těžké najít tvary, které nám šotek tak rozházel?“
Id10: „A proč je rozházel?“
Já: „No protože to šotkové občas dělají. Bylo pro tebe těžké najít, který domeček byl
tenhle? Který to je?“ (Ukazuji na domeček na vzorovém obrázku)
Id10:: „Myslím že tenhle. Nakreslila jsem tu sněhuláka!.“ (ukazuje správně)
Já: „A co se s tím domečkem stalo?“
Id10:: „Posunul se nastranu“
Já: „A co se stalo s tou střechou, že je najednou na zemi?“
Id10:: „Ulítla. Takhle“ (Ukazuje rukou – otáčí pěstí). „A Spadla“
Já: „Nakreslila jsi spoustu knoflíků. Mají každý jiný tvar?“ (Ukazuji na dva stejné
tvary,různě barevné)
Id10: „Ano.“ No jenom trošku stejný... jeden je růžový a jeden modtý.
Id10: „Něco jsem ti nakreslila“.....odbíhá a přináší obrázek...už si nechce povídat

Skupina II – chlapec IIc1
Já: „Lukášku, proč jsi nevybarvil i další tvary?“
IIc1: „Hmmmm, ty byly divný, nevěděl jsem jakou barvou.“
Já: „Tak to zkusíme spolu. Co je tohle část hradu?“ (Ukazuji na křížek)
IIc1: „Tenhle křížek“
Já: „A co se s ním stalo?“
IIc1: „Uletěl. A naboural se. A tááákhle se zaklapl .“(ukazuje rukama)
Já: „A kam šotek schoval tenhle domeček? Co se s ním stalo?“ (ukazuji na domeček na
vzoru)
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IIc1: „Tady je. Nějak se zdivněl“
Já: „To kreslení knoflíků tě moc nebavilo, viď“ (V rychlosti nakreslené 4 obrázky)
IIc1: „Hmmm moc ne. Mě moc kreslit nebaví.“
Já: „A co tě baví?“
IIc1: „Hrát fočus!“

Skupina II – dívka IId2
Já: „Neli, proč jsi vybarvila jen tři domečky?“
IId2: „Když já už nevěděla, co mám vybarvovat. Bála jsem se, že to udělám špatně.“
Já: „Ale to jsi nemusela, vždyť to jenom zkoušíme najít, když je něco špatně, tak to
nevadí. A najdeš teď, kam se poděla tahle stříška?“
IId2: „Noooo, to je tohle. Ulítla na zem.“
Já: „Jenom ulétla?“
IId2: „A převrátila se na špičku“
Já: „Výborně. A co je rohle za podivný tvar?“ (Ukazuji transformovaný strom)
IId2: „To je spláclý strom“
Já: „No vidíš.“
Já: „S tím prádlem sis poradila dobře. Bylo to těžký?“
IId2: „Nebylo. To bylo jednoduchý. Ty stromy se mi ale nepovedly“ (Mají jiný tvar, ale
narovnané jsou správně)
Já: „Udělala jsi spoustu knoflíků. Je každý jiný?“
IId2: „Myslím, že jo.“
Já: „Dokázala bys vymyslet ještě další?“
IId2: „Asi jo, možná....ale ostatní už to měli hotový“
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Skupina II I– chlapec IIIc15
Já: „Honzíku, podařilo se ti narovnat prádlo?
IIIc15: „Jo“
Já: „A visí na té šňůře to samé prádlo?“ (Nakreslil 4 kusy místo 2 kusů prádla)
IIIc15: „hmmm, tady je víc. Maminka ho tam přidala, když přestalo foukat.“ (Evidentně
momentální ale pohotový nápad, kterým vysvětlil svojí chybu)

Ptáček s ptáčátky,
kterého holčička vytvořila jen tak pro zábavu z původní šablony na domeček
propojováním teček
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