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PŘÍLOHA 1 

Vážení učitelé a učitelky,   

dovoluji si Vás požádat o spolupráci k vyplnění dotazníku. Tento dotazník je součástí mé 

diplomové práce, která se zabývá otázkou podpory morálního vývoje dítěte v předškolním 

zařízení. 

Prosím Vás o kompletní vyplnění všech níže uvedených otázek, což Vám zabere cca 10 min. 

Za spolupráci a Váš čas děkuji.  

Bc. Eva Batistová

studentka UK Praha

Tento dotazník je anonymní, veškeré údaje budou použity pouze pro účely tohoto výzkumu. 

1. Které důvody podle Vás vedou v současné době ke zhoršení kázně? (označte 

křížkem příslušnou odpověď) 
Určitě 

souhlasím

Spíše

souhlasím

Spíše

nesouhlasím

Určitě 

nesouhlasím
Nevím

volná výchova rodičů 

nedůslednost ze strany rodiče 

strach rodiče z potrestání dítěte 

rozvod v rodině 

časová vytíženost rodičů 

nevhodné chování samotného rodiče 

nevhodné televizní programy

agresivní počítačové hry 

negativní vliv jiného dítěte 

jiný důvod: 

2. Posuďte projevy chování dětí (5-7let) z věřících rodin na základě Vaší zkušenosti  

s nimi:
Určitě 

souhlasím

Spíše

souhlasím

Spíše

nesouhlasím

Určitě 

nesouhlasím

Nedokáži

posoudit

dokáží se rozdělit 

pomáhají kamarádům 

nevyvolávají konflikty

jsou pravdomluvné

spolupracují s druhými

jsou poctivé

soucítí s druhým

hovoří slušně (bez přítomnosti 

nevhodných slov)

dokáží projevit lítost nad svým

nevhodným chováním



3. Uveďte z vlastní pedagogické praxe, zda dobře rozvinuté morální hodnoty mají 

děti: 
Určitě 

souhlasím

Spíše

souhlasím

Spíše

nesouhlasím

Určitě 

nesouhlasím
Nevím

z věřících rodin 

z úplné rodiny (rodiče jsou 

manželé)

z rodiny, kde jsou nesezdaní

rodiče 

z rodiny, kde je přítomen jeden 

rodič

4. Ve své výchovně vzdělávací činnosti se věnujete rozvoji morálních hodnot: 

(označte v každém řádku příslušnou odpověď) 
rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

průběžně během celého roku 

v některých tématech 

(podtématech), které svým obsahem

také souvisí s morálními hodnotami

ve vybraných tématech

(podtématech) zaměřených hlavně 

na morální hodnoty

v projektu zaměřeném speciálně na 

morální hodnoty

5. Které aktivity nejčastěji využíváte k rozvoji morálních hodnot? (Např. hry, 

rozmluvu s dětmi, příběhy, ….) Prosím, vypište: 

6. Které typy her používáte za účelem podpory morálního vývoje dítěte:  
rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

dramatické

námětové 

kooperativní (založené na

spolupráci)

společenské (např. Nešťourej se 

v nose)

didaktické (např. přiřazování 

obrázků zachycující chování dětí) 

pohybové (např. honičky 

se záchranou)



7. Jaké knižní publikace používáte v souvislosti s osvojováním slušného chování či 

s chováním rozvíjející morální vývoj dítěte? 

ano ne

ADAMOVSKÁ, M. Děti a slušné chování aneb 

vyprávění kočky Justýny. Praha : Rotag, 2005.

BŘEZINOVÁ, I. Neotesánek: základy společenského 

chování pro ty úplně nejmenší. 

Praha : Albatros, 2005. ISBN 80-00-01468-8.

DANIEL, R. Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné 

kluky a holky. Praha : Advent- Orion, 2007. ISBN 978-

80-7172-068-3.

KROLUPPEROVÁ, D.; KRATOCHVÍL, M. Draka je

lepší pozdravit aneb o etiketě.

Praha : Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-1999-6.

PETIŠKA, E. Birlibán. Praha : Albatros, 1988.

Jiné (uveďte):  

8. Jaké je Vaše nejvyšší odborné vzdělání? 

9. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe v MŠ?
do 5 let 5 – 10 let 11 – 15 let 16 - 20 let 21 a více let

Střední pedagogické lyceum  

Střední pedagogická škola, obor:Předškolní pedagogika  

Vyšší odborná pedagogická škola, obor: Předškolní pedagogika  

VŠ bakalářské studium, obor: Učitelství pro MŠ, Předškol. 

pedagogika

VŠ magisterské studium, obor: Předškolní pedagogika  

VŠ bakalářské studium, obor: Management  

VŠ magisterské studium, obor: Management

jiné:



PŘÍLOHA 2 

Dotazník: otázka č. 5 Uvedené aktivity, které respondenti nejčastěji používají 

v souvislosti s podporou morálního rozvoje dětí  (řazeno podle četnosti záznamu) 

Aktivity Četnost uvedení % 

příběh (vyprávění, četba, poslech, rozbor 

příběhu)  
50x 80,65

rozhovor (s dětmi, na základě děje pohádky) 34x 54,84 

situační učení (reagování na aktuální situaci) 22x 35,48 

pohádky (vyprávění, četba) 20x 32,26 

komunitní kruh 20x 32,26

hry (neuvedeno podrobněji) 16x 25,81 

dramatizace 16x 25,81

vytváření a dodržování pravidel třídy 11x 17,74 

socializační hry, kooperativní hry 10x 16,13 

námětové hry 6x 9,68 

společenské hry 5x 8,06 

prožitkové učení 5x 8,06 

využití příkladů z okolí 5x 8,06 

vlastní příklad učitele 5x 8,06 

hry – „Co by se stalo, kdyby…“ 4x 6,45

diskusní kruh 4x 6,45

pantomima 3x 4,84

říkadla 3x 4,84 

písničky 2x 3,26 

didaktické hry 2x 3,26

modelové situace 2x 3,26

piktogramy 2x 3,26

psychomotorické hry 2x 3,26

vyzdvihnutí (pochválení ) dobrého chování 2x 3,26

využití obrázků 1x 1,61 

prohlížení fotografií 1x 1,61

pracovní listy 1x 1,61

společné akce s rodiči 1x 1,61 

návštěva kulturně vzdělávacích akcí 1x 1,61 

experimenty 1x 1,61

vyprávění vlastních zážitků 1x 1,61 



rozbor pohybové hry 1x 1,61

zpětná vazba 1x 1,61 

tvořivá dramatika 1x 1,61 

výukové video – rozbor chování jednot. postav 1x 1,61

katecheze 1x 1,61

interaktivní hry 1x 1,61

rozbor lidských vlastností 1x 1,61

humor, vytváření pozit. klima ve třídě 1x 1,61 

nekončící příběhy 1x 1,61 



PŘÍLOHA 3 

Dotazník: otázka č. 7 Uvedené publikace od respondentů (řazeno abecedně dle titulů) 

Název publikace

(dle záznamu respondentů) 

Autor

(dle záznamu

respondentů) 

Četnost 

uvedení

titulu

Ani den bez pohádky D. Lhotová,

Z.K. Slabý

1x

Broučci J. Karafiát 1x 

Co děti nejvíce potřebují Z. Matějček 1x 

Děti a hry aneb o tom, co se stalo a stát se 

nemuselo

M. Adamovská 1x

Děti potřebují hranice J.-U. Rogge 1x 

Děti v dopravním provozu aneb o klukovi z 

počítače 

M. Adamovská 1x

Děti z Bullerbynu A. Lindgrenová 1x 

Dítě je dítě  1x 

Domeček pro šneka Palmáce Z. Pospíšilová 1x 

Encyklopedie 1x

Ezopovy bajky 2x

Filipova dobrodružství J. Breuil 1x

Honzíkova cesta Říha 3x 

Hry pomáhající s problémy Z.Šimonovský,

V. Mertin

1x

Hurvínkova abeceda slušného chování 1x

I want my dinner 1x

Já Baryk F. Nepil 1x

Jak si slávek načaroval dubového mužíčka V. Čtvrtek 1x 

Jak žít a nezbláznit se L. Pekařová 1x 

Jeden za všechny, všichni za jednoho 1x

Kamarádi to nevzdají Dana Nowaková 5x

Karkulín A. Lindgrenová 1x

Katecheze 2x

Lexikon slušného chování 1x

Martínkova čítanka Petiška 1x 

Matýskovy příhody P. Beránková 1x 

Medvědí přátelé  1x 

Místo na slunci 1x

Nedokončené pohádky Slabý 2x 



Neplač, muchomůrko D. Mrázková 1x 

Neviditelná Zuzanka Petiška 1x

Nicki Gudo Van Genetchen 1x

O Puclíkovi 1x

Ostatní děti mohou všechno I. Haasová 2x 

Pohádky (klasické) Němcová … 5x 

Pohádky a hry z kouzelné skříně E. Štanclová 1x 

Pohádky radí nejmenším G. Ortnerová 1x

Povídání o pejskovi a kočičce Čapek 1x 

Povídá se, povídá R. Daniel, H.

Knoblochová

1x

Proč maminka nechce Adámka  1x 

Příběhy na dobrou noc Dana Nowaková 1x 

Příběhy pomáhají s problémy B.B. Gruber, F. Pirkl 5x 

Příběhy tety Bašky: Už budeme hodní  1x 

Respektovat a být respektován P. Kopřiva 2x 

Rošťárny Ostnáčka a Pichláčka R. Šimarek 1x 

Říkejme si přísloví Krebel 2x 

Sedmikrásek 2x

Tajemství slušného chování M. Emer 1x

Tajemství zlatého klíčku Tolstoj 1x 

Třída plná pohody Ch. A. Smith 1x 

Velká i malá dobrodružství R. Daniel, H,

Knoblochová

1x

Z deníku kocoura Modroočka Kolář 1x 

7 návyků vůdčích osobností – pro úspěšný a 

harmonický život

S: R. Covey 1x



PŘÍLOHA 4  

Pomůcky k projektu 

Maňásek skřítek Vítek                             Společenská hra - Nešťourej se v nose 

Didaktické obrázky – Sada 1 Didaktické obrázky – Sada 2



PŘÍLOHA 5 

     skřítek Kulihrášek 



skřítek Pavučinka 



skřítek Lumpík 



PŘÍLOHA 6 

JAK KULIHRÁŠEK SLAVIL NAROZENINY

(Děti při vyprávění sedí v kruhu na židli a během vyprávění se mohou zapojit do mimiky 

a pantomimy dle paní učitelky. Děti nemusíme na tuto skutečnost upozorňovat, většinou 

pochopí samy, že se mohou do pantomimy připojit.) 

Kdysi v jednom lese žila Pavučinka. Byl to skřítek, který se velice rád houpal  

na pavučině. Pavučina byla pro něho taková velká trampolína. Její kamarád, pan 

pavouk, ji často nechával na své pavučině pohoupat a tak se časem tomuto skřítkovi 

začalo říkat Pavučinka. 

Jednou, když se tak Pavučinka opět houpala na pavučině, zaslechla nějaké 

hlásky: „Všechno nejlepší, Kulihrášku, k narozeninám. Tady máš ode mne dárek.“

Gratuluje tenký hlásek.

Ještě tenčí hlásek povídá: „Všechno nejlepší, Kulihrášku, k narozeninám. Tady 

máš ode mne dáreček.“  

Potom zaslechne hluboký hlas: „Všechno nejlepší, Kulihrášku, k narozeninám.

Tady máš ode mne dárek.“

Následuje radostný hlásek: „Kulihrášku, všechno nejlepší k narozeninám. Tady

máš ode mne dárek.“

Pavučinka kouká z pavučiny. Vidí skřítka Kulihráška, který si postupně vybaluje 

jeden dárek za druhým. Pavučinka se nestačí vynadívat a začne Kulihráškovi dárky 

závidět. „Jé, to je pěkné autíčko! Mňam, taky bych si dala bonboniéru! A to je pěkný 

míč! Já ho chci taky!“ Zamračí se. (Učitelka se zamračí.)

Náhle za sebou slyší hlas pana pavouka: „Ty se mi, Pavučinko, vůbec nelíbíš. 

Takhle se chovat! Fuj! Styď se! A běž z mé pavučiny, když nevíš, jak se chovat!“ 

Pavučinka se zastyděla (svěsit hlavu, smutný obličej) a odešla domů. „Teda, jak 

jsem se to chovala. To jsem kamarádka? Vždyť jsem Kulihráškovi nedala žádný dárek.“ 

Sedla si na židli a začala usilovně přemýšlet, co Kulihráškovi dá. Narovnala se, pokrčila 

nohy, podepřela si hlavu o dlaně, opět se narovnala, natáhla nohy a zase si hlavu 

položila do dlaní. (pohyby dle vyprávění)

„Už to mám! Kulihrášek minulý týden vymaloval celou chaloupku, ale nemá

na stěně žádný obrázek. Tak já mu jeden nakreslím.“ 

Vzala si velký papír, barvičky a začala kreslit strom, chaloupku, Kulihráška 

a nakonec nakreslila i sebe. (Děti kreslí do vzduchu dle popisu a pohybů učitelky.) 

Potom dárek zabalila a běžela za Kulihráškem. Podala mu ruku. „Všechno 

nejlepší k narozeninám, Kulihrášku!“ Kulihrášek dárek rozbalil. „Jé, to je krásný

obrázek. A tady jsem já a tady ty, viď? Teda, Pavučinko, ty jsi mi udělala obrovskou 

radost! Hned si ho pověsím.“ Vzal si kladívko, zatloukl do stěny hřebík (napodobit

zatloukání) a pověsil obrázek. 



„Pavučinko, tady máš bonbón, jestli chceš. A chceš si půjčit moje nové 

autíčko?“ 

Pavučinka přikývla a do večera si hrála s Kulihráškem a jeho novými hračkami. 

Když večer usínala v postýlce, byla ráda, jakého má hodného kamaráda, který jí půjčil 

hračky a rozdělil se s ní o bonboniéru. Ale hlavně měla velkou radost z toho, jakou 

radost udělala Kulihráškovi dárkem. Nakonec měla ještě větší radost, než kdyby sama 

nějaký dárek dostala. 

A Kulihrášek? Ten, když usínal ve své postýlce, tak si říkal, jakou má velkou 

kamarádku, která mu dala ten nejhezčí dárek. A než úplně zavřel oči, ještě se naposledy 

podíval na obrázek, na který svítil přes okénko měsíc. 



JAK KULIHRÁŠEK A PAVUČINKA NATÍRALI LISTY 

(Děti leží na zemi a jsou přikryté gázou, která symbolizuje pavučinu.) 

 Jednoho krásného dne se Pavučinka probudila, vylezla z chaloupky a zatřásla se 

zimou. Vítr si začal pohrávat s jejími vlásky. Pavučinka se podívala do větví. „Jejda, 

vždyť už je podzim a my stále nemáme obarvené listí. To by nám paní Země dala, 

kdyby na ni padaly jen zelené lístky.“ Vrátila se zpět do chaloupky, oblékla si ještě 

jeden svetr, aby jí nebyla zima, vzala si barvy a štětec a utíkala za Kulihráškem. 

„Kulihrášku, vstávej! Už je podzim a my stále nemáme obarvené lístky!“

Kulihrášek vylezl z chaloupky a dal Pavučince za pravdu. Také si vzal barvičky a štětec. 

S Pavučinkou si vybral první strom, vylezli na něj a začali natírat lístky červeně, žlutě, 

oranžově ... Potom si vybrali další strom a opět natírali. Najednou se ozvalo: „Žuch!“ 

„Ach, ne!“ začal Kulihrášek naříkat. „Spadly mi barvičky a všechny se vylily do země. 

A další nemám. Co budu dělat? “ 

 „Kulihrášku, nebuď smutný. Tady máš moje. Já mám ještě další v chaloupce.“ 

 „Děkuji, Pavučinko. Opravdu ti nebudou chybět?“ 

 „Opravdu nebudou.“ Pavučinka se usmála na Kulihráška, ten ji moc poděkoval 

a společně dál barvili a barvili jeden lístek za druhým.   

 Druhý den byly všechny stromy krásně barevné. Vítr foukal do větví a postupně 

začal snášet zbarvené listy na zem. Skřítkové se posadili na jednu z větví stromu a jen 

se dívali na ten krásný barevný koberec, který se začal tvořit na zemi. Měli z té krásy 

velkou radost.



LUMPÍK

Kdysi dávno se narodil v jedné malinké chaloupce skřítkům malý skříteček. Měl 

svoji malou postýlku, do které ho maminka každý den ukládala. Skřítek za chvíli zavřel 

očička a spinkal.  

Dny ubíhaly a malý skřítek o trochu povyrostl, naučil se chodit, už i trochu 

mluvil. Maminka z něj měla radost, ale jen do té doby, než milý skřítek začal vyvádět 

různé lumpačiny. Tu zatahal motýlka za tykadélko, až se motýlek rozplakal. Jindy se 

pral s dalšími skřítky o míč nebo bouchl kamaráda tak do hlavy, až měl bouli.  

Bez dovolení si půjčil tatínkovo kolo, rozjel se, pořádně šlápnul do pedálu a než se 

nadál, řítil se plnou rychlosti do smrku. Kolo se rozbilo a on s odřeninami a velkým 

pláčem došel domů. To víte, děti, že z něho maminka pak tak velkou radost neměla 

a často se na něj zlobila. Pro samé lumpačiny mu po čase nikdo jinak neřekl, než: 

„Lumpíku!“ Říkala mu tak maminka, tatínek i všichni skřítci v lese. 

Někdo by řekl, že se nikdy nepoučil. Ale opak byl pravdou. Jednou, když si tak 

hrál s ostatními skřítky, stal se svědkem hádky dvou skřítků, kteří se namohli shodnout, 

kdo bude hrát brankáře. Lumpík přišel za nimi a zeptal se jich: „Proč se tak hádáte? 

Vždyť se můžete domluvit. Chvíli bude brankář jeden a chvíli ten druhý. A bude to 

i spravedlivé.“

Skřítci se na sebe podívali a museli uznat, že má Lumpík pravdu. Poděkovali mu 

a o roli brankáře se spravedlivě rozdělili. Když Lumpík viděl, jak dovedl pomoci 

kamarádům, začal radit i ostatním, když měli nějaký problém. Čím byl starší, tím víc 

dokázal pomáhat ostatním. Přestal vyvádět Lumpačiny a stal se skřítkem pomocníkem. 

Tento skřítek umí pomáhat nejen skřítkům, ale také všem dětem. Když se začínají 

vztekat, zlobit nebo se hádat, přijde za nimi Lumpík, pohladí je a pomůže je zase 

proměnit v hodné děti. Chtěli byste mít, děti, taky tohoto skřítka ve třídě? 



JAK PAVUČINKA HLÍDALA PAVOUČKA 

Byl krásný říjnový den. Pan pavouk chtěl navštívit svého kamaráda. Ale doma 

měl malého synka, který by cestu ještě nezvládl. Poprosil proto svoji kamarádku 

Pavučinku, zdali by mu pohlídala malého pavoučka. Pavučinka souhlasila. Slíbila, že 

bude pavoučka hlídat a hrát si s ním. Pan pavouk se se synkem i Pavučinkou rozloučil 

a odešel.

Pavučinka si nejprve hrála s pavoučkem, jak slíbila, ale potom si všimla nových 

pavučin, které měl pan pavouk v obývacím pokoji. Začala se na nich houpat a skotačit. 

Mezitím malý pavouček nenápadně vlezl do spíže, kde měl pan pavouk lektvar  

na bolavé nožičky. Pavouček si nejprve jen lízl. Lektvar mu chutnal. Tak si lízl ještě 

jednou a pak ještě jednou až vylízal celou lahvičku. Pavučinka si za chvíli všimla, že 

pavouček zmizel a začala ho hledat. Nalezla ho ve spíži ve chvíli, kdy se natahoval  

po další lahvičce lektvaru. Vzala pavoučka a rychle ho odvedla zpět do pokojíčku. 

Jenomže milého pavoučka začalo po chvilce bolet bříško. 

„Au, au, to bolí. Moje bříško. Hrozně mě bolí. Au, au!“ Pavučinka byla celá 

nešťastná. Nevěděla jak má pavoučkovi pomoci a bála se, co řekne pan pavouk, že 

pavoučka dobře nehlídala. Než si to stihla rozmyslet, pan pavouk už byl doma. 

„Copak se stalo, pavoučkovi?“ ptal se Pavučinky. „Já nevím,“ lhala Pavučinka. 

„Celou dobu jsem si s ním hrála a najednou ho začalo bolet bříško.“ 

„Au, au!“ Pavouček naříkal čím dál víc. Slzičky mu tekly po celém obličeji, 

svíjel se bolestí na zemi, držel si bříško a plakal. Pan pavouk neváhal ani chvilku, vzal 

svého synka do skřítkovské nemocnice. Pavučinka šla s nimi. Pořád se ale bála přiznat. 

Když pan doktor prohlížel pavoučka, jen nechápavě kroutil hlavou. Když se zeptal, zda 

třeba něco špatného nesnědl, Pavučinka jen kroutila hlavou a stále zapírala, že by  

o něčem věděla. Pavouček naříkal bolestí čím dál víc. Už nemohl přes pláč a naříkání 

ani mluvit.

Nakonec pan doktor prohlásil: „Nedá se nic dělat. Musíš, pavoučku, jít  

na operaci. Sestřičko, odvezte pavoučka na operační sál!“ 

Když to Pavučinka slyšela, začala se o Pavoučka bát, že umře. Se slzami v očích 

přišla za panem doktorem a přiznala se, že pavoučka chvíli nehlídala a on snědl celou 

lahvičku lektvaru na bolavé nožičky. Pan doktor hned věděl, jaká medicína pavoučkovi 

pomůže a také mu ji co nejrychleji dal. Pavouček se brzy uzdravil a na operaci nemusel. 

Už si pamatoval, že nesmí jíst nic, co nezná, i když mu to chutná.

A Pavučinka? Pan pavouk se na ni chvíli zlobil, proč se hned nepřiznala. Mohla 

tak pavoučkovi ušetřit trápení, ale nakonec jí odpustil. Pavučinka slíbila, že příště bude 

hned mluvit pravdu. A od té doby už nikdy nelhala.



JAK KULIHRÁŠEK SBÍRAL HRÁŠEK

haptická pohádka

(Ve dvojici: jedno dítě leží na břiše, druhé klečí u jeho zad a napodobuje pohyby dle 

učitelky, kterými se dotýká zad kamaráda. Učitelka vypráví pohádku a názorně ukazuje 

jednotlivé dotyky.)

 Pavučinka jde za Kulihráškem na návštěvu do jeho chaloupky (střídání 

ukazováčku a prostředníčku – chůze). Přijde k chaloupce a zaklepe (ťukat 

ukazováčkem), ale nic se neozývá. Tak zkusí znovu zaťukat (ťukat ukazováčkem).

Po chvilce Kulihrášek otevře dveře a na celé kolo začne zívat.  

 „Jak to, že ještě spíš, Kulihrášku?“ vyzvídá Pavučinka.  

 „Ale, to je na dlouhé vyprávění. Představ si, co se mi včera stalo.“ Kulihrášek 

začne vyprávět: „Večer jsem si chtěl uvařit svoji oblíbenou hrachovou kaši. Vzal jsem si 

sáček a vysypal jsem část do misky (ukazováčkem vyťukávat množství hrášku v misce),

potom jsem jej zalil vodou a zamíchal (kroužit ukazováčkem). Pak jsem chvíli čekal. 

Zanedlouho začal hrášek bobtnat (jemně bubnovat všemi prsty). Zapnul jsem sporák

(naznačit otočení tlačítka sporáku) a začal vařit (kroužit ukazováčkem). Nezapomněl 

jsem kaši osolit (jemně bubnovat konečky prstů na jednom místě). Jakmile jsem dovařil, 

vypnul jsem sporák (naznačit otočení tlačítka), připravil jsem si lžíci, že budu jíst. Kaše 

byla ale horká, tak jsem ji vyfoukal (foukat na záda) a pak začal nabírat a jíst (naznačit 

nabírání kaše lžící). Kaši jsem snědl, talíř vyškrabal (sepnutá dlaň sjíždí po zádech)

a pak umyl (rozevřenou dlaní kroužit) a utřel (rozevřenou dlani pohybovat do stran).

Když jsem uklízel všechno nádobí, našel jsem na stole zbylý sáček s hráškem. Vzal 

jsem ho a on se mi celý vysypal (bubnování konečky prstů po celých zádech). Hrášek se

mi zakutálel pod stůl, pod židli, pod skříň, pod postel a kdo ví kam ještě. Tak jsem celou 

noc sbíral hrášek (palcem a ukazováčkem naznačovat uchopování hrášku s doteky  

na zádech a dávání hrášku do druhé ruky) pod stolem, pod židlí, pod skříní 

a pod postelí. Nakonec jsem šel spát až nad ránem.“

 „Chudáčku,“ politovala Kulihráška Pavučinka, „já ti ještě ten zbývající hrášek 

posbírám.“ (naznačovat sbírání hrášku) „Běž si, Kulihrášku, ještě na chvíli odpočinout 

a já přijdu za tebou později.“ Kulihrášek si lehl do postýlky, Pavučinka ho přikryla 

(pohladit dlaní celá záda), pohladila po vláskách (pohladit po vlasech), zavřela dveře 

a odešla ještě na chvíli do své chaloupky (střídání ukazováčku a prostředníčku – chůze).



PŘÍLOHA 7 

Zdroj: HORÁČKOVÁ, J. Zpívejme si, zpívejme 2. : písničky pro děti.



Zdroj: HORÁČKOVÁ, J. Zpívejme si, zpívejme 2. : písničky pro děti.



Když máš radost

1. Když máš radost a víš o tom, zatleskej.

Když máš radost a víš o tom, zatleskej.

Když máš radost a víš o tom,

řekni nám to aspoň potom.  

Když máš radost a víš o tom, zatleskej.

2. Když máš radost a víš o tom, zadupej...

3. Když máš radost a víš o tom, otoč se...  

4. Když máš radost a víš o tom, dotkni se nosu...

Když jsi kamarád
(Do písničky postupně přidávat další pohyby.) 

1. Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát „ňaf, ňaf“! (2x ruce sevřít do pěsti před tělem)

Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát „ňaf, ňaf“! 

Když jsi kamarád, tak pojď si hrát,  

pojď si s námi zazpívat,  

můžeš nás i napodobovat „ňaf, ňaf“, „ňuf, ňuf“ (2x ruce sevřít do pěsti u hlavy) 

2. ... můžeš nás i napodobovat „ňaf, ňaf“, „ňuf, ňuf“, „haťa, paťa“ (motat pěstmi okolo  

                                                                                                       sebe před tělem)

3. ... „cink“ (spojit ukazováček s palcem a naznačit zazvonění zvonečku)

4. ...„úúú“ (spojit ukazováček s palcem a naznačit táhnutí žvýkačky od úst směrem dolů) 

5. ... „ííí“ (spojit ukazováček s palcem a naznačit táhnutí žvýkačky nahoru)

6. ... „prásk“ (tlesknout dlaněmi nad hlavou)



PŘÍLOHA 8 

Náš táta šel na houby

Náš táta šel na houby.

Jestli on tam zabloudí!

Nezabloudí, těšte se,  

on nám houby přinese. 

Kamarád

Kamarád, kamarád,

je to ten, koho mám rád.

Pomůže mi, poradí,  

po ruce mě pohladí. (Jedno dítě z dvojice pohladí druhé.) 

Kamarád, kamarád,

je to ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím,  

po vláskách ho pohladím. (Děti si vymění role – po vlasech hladí druhé dítě kamaráda.) 

Všichni jsme tu kamarádi

a všichni se máme rádi. (Děti se společně chytnou za ruce.) 

Zdroj básně Kamarád: CLAYCOMBOVÁ, P. Školka plná zábavy.



PŘÍLOHA 9 

Zdroj: DROPPOVÁ, G. Pastelkami čaruju aneb rozvíjení grqfomotorických dovedností 

dětí předškolního věku jako příprava na psaní v základní škole pro 4 -5-ti leté děti.





PŘÍLOHA 10 

Houby v lese – spolupráce ve dvojici             Klubíčko přátelství 

Pavučina z listí                                                 Pavučina z listí 

 Tvoření domečků pro trpaslíky                    „Třídní les“ s domečky pro trpaslíky               



Židličkovaná se záchranou                            Didaktická hra– situační obrázkové příběhy  

Obrázky pro radost – pro paní učitelku          Sáčky na dobroty  

Tanec Pavučinky s pavučinkou                      Naslouchání příběhu 



Podzimní koberec - artefiletika

Podzimní koberec - artefiletika

Koutek s Lumpíkem                                      Společná kresba 



Společenská hra- Nešťourej se v nose            Tvoření skřítků 

Skřítci pro maminky                                       Chystáme se na návštěvu ke kamarádům 

Předání skřítků kamarádům                           Učíme kamarády píseň „Když jsi kamarád“ 


