
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 
 

 

2010                                     Markéta BORECKÁ 



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 
Katedra biologie a environmentálních studií 

 

 
Využití pokusů zaměřených na environmentální 

výchovu v mateřské škole 

 

Use of attempts focused on environmental education 

in nursery schools 
 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jana Skýbová 

Autor diplomové práce: Bc. Markéta Borecká 

Studijní obor: Pedagogika předškolního věku 

Forma studia: kombinovaná 

Diplomová práce dokončena: červen, 2010 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené 

literatury. 

 

V Praze dne…………………                                           Podpis………………………… 



Poděkování: 

 

 Mé poděkování patří vedoucímu magisterské práce paní RNDr. Janě Skýbové          

za podnětné rady, konzultace a celkové vedení.  

 

 Také bych chtěla poděkovat všem osloveným učitelkám a ředitelkám mateřských 

škol, které se podílely na diplomové práci vyplněním dotazníků. 

 

 Poděkování náleží i mé rodině za všestrannou podporu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anotace 

Využití pokusů zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole 

 

 V teoretické části diplomové práce uvádím informace o environmentální výchově 

v mateřské škole, klasifikaci didaktických metod, vysvětlení pojmu pokus a základní 

informace o experimentech. V další části předkládám receptář pokusů využitelných při 

práci s dětmi předškolního věku. V praktické části uvádím několik vybraných 

experimentů z receptáře pokusů, jež jsem zrealizovala a zdokumentovala. Praktická část 

dále obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na frekvenci a okolnosti využívání pokusů 

v mateřských školách. V závěru práce prezentuji zjištění, že učitelé mateřských škol 

využívají metodu pokusu v hojné míře.  

 

Klí čová slova: 

Environmentální výchova, pokus, předškolní vzdělávání, klasifikace didaktických 

metod, dotazník 

 

Annotation  

Use of attempts focused on environmental education in nursery schools 

 

 In the theoretic part of the thesis I cite information about environmental education        

in nursery schools, classification of didactic methods, explication of the term 

„experiment“ and basic information about the experiments. In the next part I bring a list 

of experiments that are applicable for work with preschool-aged children. In the 

practical part I mention several experiments chosen from the list that I implemented and 

documented. The practical part also contains questionnaire research aimed at frequency 

and circumstances of experiments used in nursery schools. At the close of the thesis          

I present findings that teachers in nursery schools use the method of experiment            

in a high degrese. 

 

Key words:   

Environmental education, experiment, preschool education, classification of didactic 

methods, questionnaire  
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Úvod 
  

 Ve své diplomové práci jsem se zabývala projektovou metodou, v níž děti získávaly 

poznatky zejména na základě vlastních zkušeností v praktických činnostech                   

a experimentace. Děti se pro projekt velmi nadchly a to hlavně pro pokusy, které jsme 

v něm realizovali. Proto mě po nástupu do zaměstnání mrzelo, že učitelky, které jsem 

poznala, využívaly experimenty jen zřídka. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ve své 

magisterské práci věnovat právě této problematice. 

 O obsahu diplomové práce vypovídá už její název - Využití pokusů zaměřených        

na environmentální výchovu v mateřské škole. Teoretická část představuje 

environmentální oblast z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. Dále se tato část zabývá pojmem pokus, přičemž vycházím z klasifikace 

didaktických metod a uvádím zde hlavní body pro vytvoření experimentu. Následující 

část – Receptář pokusů představuje několik experimentů vhodných pro využití 

v předškolním zařízení. V praktické části předkládám popis několika pokusů 

realizovaných v praxi a jejich vyhodnocení. Závěr praktické části obsahuje dotazníkové 

šetření, jehož cílem je zjistit frekvenci využívání pokusů zaměřených                             

na environmentální výchovu v mateřské škole a chápání pojmu experiment pedagogy 

mateřských škol. 

 

Cíle diplomové práce 

 

• Charakterizovat environmentální výchovu a její začlenění do Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

• Charakterizovat didaktické metody se zaměřením na pokus. 

• Vytvořit receptář pokusů zaměřených na environmentální výchovu. 

• Provést ověření vybraných pokusů v praxi. 

• Vytvořit dotazníkové šetření, zrealizovat ho, vyhodnotit a výsledky zaznamenat         

do tabulek a grafů. 
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I.  Teoretická část  

 

1. Charakteristika environmentální výchovy 

 

 Pedagogický slovník definuje environmentální výchovu jako součást současného 

všeobecného vzdělávání, která je zaměřená na ochranu a tvorbu životního prostředí. 

Podle autorů slovníku je environmentální výchova širším pojetím než přírodovědně 

založená ekologická výchova, protože v sobě skrývá také sociální, hodnotové a etické 

zaměření výchovy k aktivní účasti na tvorbě zdravého životního prostředí (Podle 

Průcha, Walterová, Mareš 2009, s. 69). 

 

1.1 Začlenění environmentální oblasti v RVP PV 

 

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV)             

je kurikulární dokument státní úrovně platný pro veškeré předškolní vzdělávání.  

 

 RVP PV je rozdělen do 5 oblastí předškolního vzdělávání, které se navzájem 

ovlivňují a prolínají: 

 

1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) 

2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) 

3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) 

4. Dítě a společnost (sociálně - kulturní oblast) 

5. Dítě a svět (environmentální oblast) 

 

 Environmentální oblast tvoří jednu z pěti základních složek předškolního vzdělávání 

(Podle RVP PV, s. 15). 
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1.2  Cíle environmentální výchovy 

 

 Autor knihy Příroda v programech MŠ – J. Machart spatřuje cíl environmentální 

výchovy ve vytváření základních hygienických a sociálně kulturních dovednostech              

a návycích ve vztahu k životnímu prostředí. Dále je také vidí nejen ve vytváření 

citového vztahu k přírodě, ale i k výtvorům lidské práce a k lidem samotným (podle 

Macharta 2001, s. 15). 

  

 Každá mateřská škola musí pracovat na základě RVP PV, proto v následující části 

uvádím vyložení cílů environmentální výchovy tak, jak je chápou autoři z Výzkumného 

ústavu pedagogického v Praze:   

 

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 elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) 

k životnímu prostředí (RVP PV 2005, s. 29). 

 

Z tohoto základního cíle posléze vytvořili soubor dílčích vzdělávacích cílů, které 

pedagogům napovídají, co mají u dětí předškolního věku podporovat:  

 

1. osvojování elementárních poznatků o místě, v němž dítě vyrůstá a budování si 

kladného vztahu k němu 

2. vytváření základního povědomí o širším okolí (přírodním, kulturním, 

technickém) a o stálých změnách v důsledku vývoje 

3. seznamování dětí s ostatními kulturami světa  

4. pochopení, že některé aktivity mohou zdraví člověka a prostředí podporovat      

a jiné naopak ničit a poškozovat  

5. získávání poznatků a dovedností potřebných k spoluvytváření zdravého              

a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy tohoto 

prostředí 
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6. vytváření a rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách 

7. pochopení, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje, proměňuje a že s těmito 

změnami je nutné v životě počítat a umět se jim přizpůsobovat 

8. podpoření představy o sounáležitosti dítěte se světem, přírodou, společností         

a naší planetou (podle RVP PV 2005, s. 29) 

 

1.3  Formy a metody environmentální výchovy v RVP PV 

 

 K naplňování cílů uvedených v předchozí části je důležité využít vhodné formy        

a metody.  

 

 Formy environmentální výchovy vycházející z RVP PV bychom mohli rozčlenit        

do 3 základních skupin (pro lepší představu uvádím u každé formy několik příkladů): 

 

a) hromadná forma 

• výlety 

• pobyt venku 

• pozorování okolí 

 

b) skupinová forma 

• experimenty 

• ekohry 

• diskuse 

 

c) individuální forma 

• manipulace s předměty 

• pěstitelské činnosti 

• výtvarné činnosti 
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     Pokus je zde zařazen do formy skupinové, ale zrovna tak může být realizován 

formou hromadnou i individuální. 

 Metody jsou zahrnuty zejména v kapitole RVP PV nazvané „Vzdělávací nabídka“       

v oblasti Dítě a svět. 

 

 Metody environmentální výchovy vycházející z RVP PV: 

 

1. přirozené pozorování                                                                                                                                                                                                                                      

2. vycházky, výlety, exkurze 

3. manipulace s předměty 

4. praktické ukázky 

5. různé hry, ekohry 

6. práce s literárními texty 

7. využívání encyklopedií  

8. práce s obrazovým materiálem 

9. využívání médií (poslech, vyhledávání informací…) 

10. diskuse 

11. vyprávění 

12. pěstitelské a chovatelské činnosti 

13. pokusy (objevování, zkoumání) 

 

 Pokusy mají vycházet z praktických aktivit, jejichž prostřednictvím se děti 

předškolního věku seznamují s rozmanitými přírodními i umělými látkami, materiály 

v jejich bezprostředním okolí a s přírodními jevy (déšť, vítr…). Na základě těchto 

činností děti získávají zkušenosti s vlastnostmi různých látek a materiálů (podle RVP 

PV 2005, s. 29-30). 
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2. Charakteristika pojmu pokus 

 

 Pod charakteristikou pokusu nalezneme v pedagogickém slovníku odkaz na další 

pojem, kterým je experiment, z čehož usuzuji, že oba pojmy mají tentýž význam. 

Experiment je v tomto slovníku vysvětlován z pohledu školního vyučování. Pokus 

realizují děti pod vedením učitele, kdy provádějí pozorování určitého jevu, jeho průběh 

a výsledky posléze zaznamenávají a hodnotí. V přírodovědných a technických 

předmětech je pokusům vyhrazen předmět nazývající se Laboratorní práce (Podle 

Průcha, Walterová, Mareš 2009, s. 75). 

 

2.1  Klasifikace didaktických metod  

 

 Výchovně vzdělávací metody můžeme třídit podle několika různých hledisek. 

V literatuře se setkáváme s řadou způsobů klasifikace metod. Pro představu některé 

z nich uvádím v následující části. 

 

Podle způsobu interakce mezi učitelem a žáky rozlišujeme metody:  

1. frontální   

2. skupinové  

3. individuální (Podle Průcha, Walterová, Mareš 2009, s. 355) 

  

Podle charakteru poznávací činnosti a míry samostatnosti dětí existují metody 

(podle Mojžíšek 1975, s. 167-171): 

1. heterodidaktické  - činnost je vedena a organizována učitelkou, která dítěti sama 

předává informace 

2. autodidaktické (samoučící) – v mateřské škole je realizována zejména 

experimentací, kde poznávací činnost realizuje převážně samo dítě                   

Marie Montessoriová žijící v letech 1870 – 1952 vytvořila soubor speciálních 

autodidaktických materiálů a pomůcek (podle Opravilová, Kropáčková 2005,      

s. 41)     
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Podle druhu užitého logického postupu v poznávání rozlišujeme metody: 

1. analytické – poznávání postupuje od celku k částem 

2. syntetické – poznávání postupuje od částí k celku 

3. srovnávací – jevy se srovnávají a vyvozují se závěry 

4. induktivní – postupuje se od jednotlivých poznatků k obecnějším závěrům 

5. deduktivní – vede se od obecných závěrů ke konkrétním vztahům        

(podle Maňáka a Švece 2003, s. 47)              

 

 

 Základní klasifikace didaktických metod v mateřské škole je rozdělena do 3 skupin 

podle zdroje získávání poznatků (podle Bělinové a kol. 1986, s. 22-29) na:  

 

1. metody slovní – děti získávají informace převážně slovem (pro předškolní děti 

není příli š lákavá) 

 

• vyprávění 

• rozhovor 

• beseda 

• objasňování 

• popis 

• hodnocení 

• povzbuzení 

• poslech nahrávek 

• předčítání 

 

 

2. metody názorné – učitelka při nich využívá názorných pomůcek 

 

• pokus (učitelka připraví podmínky pro určitý děj, který pak formou 

otázek a odpovědí s dětmi vyhodnotí) 

• pozorování 

• předvádění 

• exkurze  

• vycházka 

• příklad 
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3. metody praktické činnosti – praktická činnost s předměty je pro děti                                            

předškolního věku nejvhodnější a nejzajímavější 

 

• vlastní experimentování dítěte (při experimentaci poznává nejen 

materiál, ale také  jeho vlastnosti a tím i způsoby jeho využití) 

• konstruování, sestavování 

• cvičení a procvičování  

 

2.2  Didaktické metody se zaměřením na pokus  

 

 Podle výše uvedených klasifikací didaktických metod bychom mohli pokus začlenit 

hned do několika metod:  

 

• experiment může být realizován frontálně, skupinově i individuálně 

• pokus může být metodou heterodidaktickou nebo autodidaktickou  

• při realizaci pokusu využívají děti metodu srovnávací, induktivní… 

• podle poslední uvedené klasifikace můžeme pokus začlenit do metod 

názorných, praktických a metodou slovní může být dětem vysvětlen           

a popsán 

 

 

 Jednotlivé výchovně vzdělávací metody v mateřské škole je nutné prezentovat             

v souvislostech. Při práci s předškolními dětmi je důležité, aby metody tvořily ucelený  

a promyšlený systém. Učitelka musí umět metody pro svůj záměr vhodně využít tak, 

aby na sebe navazovaly a prolínaly se (podle Bělinové a kol. 1986, s. 26). 

 Téměř každá metoda může být vzájemně spjata s pokusem – buď může metodě 

pokusu předcházet, být prováděna současně nebo může být využita v jeho závěrečné 

části (například vyhodnocování pokusu…). Pro představu uvedu metody, které jsou 

s pokusem spjaty nejvíce: 
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Pokus a pozorování 

 Zatímco učitel realizuje pokus, děti získávají informace metodou pozorování. 

 

Pokus a rozhovor  

 Rozhovor často využívá učitelka jak před samotnou realizací pokusu, tak v jeho 

průběhu i při zjišťování výsledků (často jsou využívány otázky a odpovědi).   

 

Pokus a popis 

 Doprovodný popis může učitel využít k ucelenější představě o pokusu a při jeho 

vyhodnocování.   

 

Pokus a vycházka 

 Vycházka mnohdy předchází samotnému pokusu (sběr materiálů pro pokus, cesta  

za pokusem…). Někdy může být pokus realizován přímo během vycházky. 

 

Pokus a pěstitelské činnosti 

 Pěstování je pro děti velmi lákavé a téměř vždy v sobě skrývá pokus, o kterém děti 

ani neví a přesto svou vlastní aktivitou získají potřebné zkušenosti a znalosti, které si 

učitelka předem vytyčila ve svých cílech.  

 

2.3  Typy experimentu 

 

Podle délky trvání d ělíme pokusy (podle Skýbová 2007, s.16) na: 

 

1. krátkodobé 

 

2. dlouhodobé (převážná část pokusů zaměřená na environmentální výchovu           

je zastoupena experimenty dlouhodobějšího charakteru)  
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J. Maňák a V. Švec uvádějí v publikaci nazvané „Výukové metody“ tři typy 

exper imentu (podle Maňák, Švec 2003, s. 100-101): 

 
1. praktický experiment 

  (zkoušení a objevování, které je základem veškerého pokroku) 

 

2. školní experiment 

  (manipulování, laborování na školní úrovni) 

 

3. vědecký experiment 

  (výzkumná a badatelská činnost probíhající zejména v přírodních vědách  

a v technice, někdy ve společenských vědách)                   

                      

2.4  Hlavní body pro vytvoření školního pokusu 

 

 Ze tří předchozích uvedených typů bychom mohli pokus v MŠ připodobnit 

k prvnímu a druhému typu – dítě manipuluje s předměty a tak objevuje, získává 

zkušenosti svou vlastní činností a experimentací stále v průběhu celého života. 

 

 Každé zpracování pokusu by mělo projít šesti základními etapami, které na sebe 

navazují a navzájem se ovlivňují.  

 

Základní body pro tvorbu pokusu a jejich charakteristika: 

 

1. Identifikace  otázky, problému 

  V první etapě je důležité ujasnit cíle pokusu, položit jeho stěžejní otázky nebo 

formulovat problém – ujasnit si o co v experimentu půjde. V této fázi je nutné si 

uvědomit dosavadní znalosti dětí a na jejich základě stavět. 
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2. Stanovení hypotéz 

  V této fázi tvůrci pokusu stanoví hypotézy, které následně budou v experimentu 

sledovat a vyhodnocovat. 

 

3. Výběr vhodné formy experimentu 

  U předškolních dětí promýšlí formu experimentu učitel. Pedagog se zamýšlí  

nad tím, zda bude realizovat pokus frontálně, skupinově či individuálně… 

 

4. Provedení experimentu 

  V této fázi dochází k samotné realizaci pokusu, která vyplývá z předchozích tří 

bodů. 

 

5. Srovnání dosažených výsledků s hypotézami 

  V předposlední etapě probíhá porovnávání dosažených výsledků realizace 

s hypotézami, které byly stanoveny ještě před realizací pokusů (v druhé etapě). 

 

6. Zobecnění výsledků, formulace závěrů 

  V této fázi dochází k hodnocení celého pokusu. Učitel s dětmi zobecní zjištěné 

výsledky a formuluje závěry, ke kterým v průběhu realizace dospěli. 

 Pro jednodušší zhodnocení pokusu je vhodné celý průběh realizace experimentu 

dokumentovat (podle Maňák, Švec 2003, s. 101). 

 

2.5  Experimentace v předškolním věku 

 

 V oblasti teoretické je v předškolním vzdělávání experimentace zmiňována pouze 

jako jedna z výchovně vzdělávacích metod.  

 V praktické oblasti můžeme najít v literatuře mnoho publikací obsahujících návrhy 

na nejrůznější pokusy. Experimenty jsou však většinou vhodné pro starší – školní děti. 

Z pokusů si může vybrat i pedagog mateřské školy, ale některé pokusy je nutné předem 

zjednodušit. 
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2.6 Zásady pokusu a jeho přínos  

 

 Pedagog mateřské školy musí dodržovat základní zásady při realizaci pokusu.  

 

Experiment musí být:  

• přiměřený věku dětí 

• odpovídat schopnostem dětí 

• názorný  

• snadno realizovatelný 

• bezpečný  

 

 Při pokusu děti samostatně aktivně pozorují právě probíhající děj a to 

z bezprostřední blízkosti. Experiment je propojen nejen s metodou pozorování, ale také 

s praktickou činností dětí. 

 

Pokus u dětí rozvíjí zejména tyto 3 oblasti:  

• pozorovací schopnosti 

• logické myšlení 

• manuální zručnost (podle Skýbová, 2007, s. 16).  
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3. Receptář pokusů  

  

 Receptář pokusů představuje soubor 25 metodicky zpracovaných experimentů 

zaměřených na environmentální výchovu, které jsou rozděleny do 7 oblastí. Jedná se      

o teoretickou ukázku toho, jak lze pokusy tohoto charakteru využít i při práci s dětmi 

předškolního věku. Některé ze zmíněných pokusů (viz. kapitola 6) byly vyzkoušeny 

v praxi.  

  

 

3.1  Ze života flóry 

 

3.1.1  Violka vonná 

(vlastní námět) 

Cíle:  

Zjistit a pochopit pohyb vody v rostlině. 

Seznámit se s rostlinou a zapamatovat si její název. 

Uvědomit si, že některé důsledky našeho jednání jsou nevratné – tedy trvalé (utržení 

rostliny). 

Pochopit, že rostliny můžeme vnímat více smysly. 

Pomůcky a materiály: 

rostlina - violka vonná (fialové a bílé barvy), květináč, hlína, voda, červená a modrá 

razítková barva, 2 nádobky na barvu, bílý papír 

Motivace:  

1) Vycházka do okolí mateřské školy a pozorování krás jarní přírody – rostliny      

na zahrádkách). 

2) Motivací může být i rozhovor nad náhle vzniklou situací. Pokus vyplyne 

například ze situace, kdy dítě utrhne rostlinu. Učitelka má možnost ukázat dětem 

důležitost vody pro rostlinu. 
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Postup: 

1) Učitelka přinese dětem na ukázku bílou a fialovou violku v květináči a společně 

se pak o ni po dobu pokusu starají a zalévají ji.  

2) Učitel dětem ukáže kořeny rostliny a vysvětlí jim jejich funkci. 

3) Utržené bílé violky bez kořínků dáme do dvou nádobek s připravenou modrou        

a červenou barvou.   

4) Každou nádobku označíme kartičkou s příslušnou barvou, kterou obsahuje 

(pokud to není znatelné hned na první pohled). 

5) Posléze učitelka pokládá dětem otázky, kterými se společně zamýšlejí nad tím, 

co se asi stane. 

6) Takto připravený pokus umístí učitelka tak, aby k němu měly děti kdykoli volný 

přístup a mohly se k němu samostatně vracet a pozorovat ho. 

7) Po několika hodinách, kdy jsou již květy rostlin zabarvené si děti s učitelkou 

povídají o výsledcích pokusu. Pro lepší viditelnost barevných cév je dobré 

rostliny položit na bílý papír. 

Výsledky:  

1) Barevná tekutina cestuje cévami rostlin vzhůru až do květů a zanechává            

za sebou znatelnou stopu. 

2) Voda je jednou ze základních podmínek života rostlin. 

3) Po utržení rostlina umírá, protože je odtrhnuta od kořenů a je to jev, který se 

nedá u většiny rostlin napravit. Život rostliny můžeme pouze prodloužit 

vložením do nádobky s vodou. 

4) Rostliny vsazené do květináče i s kořeny s pravidelnou zálivkou přežijí. 

5) Rostlinu můžeme vnímat nejen zrakem, ale také čichem a hmatem. Některé 

rostliny můžeme i ochutnat. 

Obměny: 

Pokus lze stejně dobře provádět i s jinými rostlinami – např. sněženka… 
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Fotodokumentace: 

 

            
 
obr. 1 – Violka vonná                                        obr. 2 – Violka vonná 
  
 

3.1.2  Smetanka lékařská  

(Podle Krekeler a Rieper-Bastian 2002) 

Cíle: 

Uvědomit si důležitost vody pro život rostliny. 

Získat základní znalosti o smetance lékařské (pampelišce). 

Pochopit, že život utržené rostliny bez kořínků brzy končí. 

Vědět, že většinu rostlin můžeme vnímat více smysly. 

Pomůcky a materiály: 

smetanka lékařská, 2 průsvitné nádobky, voda, příborový nůž  

Motivace: 

1) Aktuálně vzniklá situace – utržení smetanky lékařské na vycházce. 

2) Poslech recitované básně od Zdeňka Kriebla s názvem „Ptám se, ptám se, 

pampeliško“ 

Postup: 

1) Jednu smetanku vložíme do prázdné sklenice a druhou smetanku do sklenice 

s vodou. 

2) Obě sklenice budeme v průběhu dne pozorovat. 

3) Děti mohou dobrovolně průběh a výsledky experimentu zpracovat výtvarně. 
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4) Výtvarně zpracovaný pokus je dobré umístit do šatny na nástěnku, kde si ho 

mohou prohlédnout rodiče, kteří pak na něj mohou navázat dalšími činnostmi. 

Výsledky: 

1) Voda dodává smetance pevnost a stabilitu. 

2) Bez vody smetanka sklání květ až ke stolu, na kterém je umístěna sklenice.. 

3) Všechny buňky ve stonku nasávají vodu a vedou ji až do květu smetanky. 

4) Smetanku můžeme vnímat více smysly – čichem, hmatem, zrakem, chutí 

(ochutnat pampeliškový med). 

5) Po několika dnech zvadne i smetanka, která je ve vodě.  

6) Smetanky na zahradě rostou a kvetou dál, protože mají v zemi kořínky, které jim 

dodávají dostatečné množství vody a živin. 

Obměny: 

1) Děti mohou také pozorovat smetanku, které předem učitelka podélně několikrát 

nařízne stonek – z naříznutého stonku se stane několik krásných lokýnek.  

2) Děti mohou zkusit se stonky malovat obrázky – ze stonků vytéká bílá hořká 

tekutina, která po chvíli na papíře i na kůži ztmavne. 

3) Můžeme s dětmi pozorovat, co udělá smetanka, když ji schováme pod černý 

papír – zavře svůj květ. 

Fotodokumentace: 

 

 
 

obr. 3 – Smetanka lékařská 
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3.1.3  Síla hrachu a fazolí 

(Podle Krekeler a Rieper-Bastian 2002) 

Cíle: 

Zjistit jakou sílu mají některé rostliny. 

Uvědomění si procesu nabobtnávání hrachu a fazolí. 

Zjistit podmínky klíčení a růstu semen. 

Pomůcky a materiály: 

fazole, hrách, ubrousky, 2 průsvitné nádobky, voda, sádra 

Motivace: 

1) Rozhovor o cestě od semínka k rostlině. 

2) Předčítání první kapitoly z knihy „Pohádky z mechu a kapradí“ s názvem        

„Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“  

Postup: 

1) Nejprve vložíme do jedné z průsvitných nádob ubrousky a po stranách vložíme 

několik kuliček hrachu a fazolí.  

2) Ubrousky pak udržujeme stále vlhké a pozorujeme, jak tato semena klíčí a tvoří 

kořínky. 

3) Sádru rozmícháme s vodou a vmícháme do ní semena hrachu a fazolí. 

4) Hmotu pak vlijeme do průsvitné nádoby nejlépe do kelímku, který se pak může  

roztrhnout. 

Výsledky:  

1) Kořeny semen rostou směrem dolů do země a rostlina směrem nahoru ke slunci. 

2) Kořeny jsou rozvětvené, rostlina jimi přijímá vodu a živiny z půdy. 

3) Síla klíčících fazolí a hrachu je tak velká, že rozrazí sádru i samotný kelímek       

a rostliny se prodírají postupně směrem ven za světlem.  

4) Semena potřebují k svému růstu vodu, světlo a vzduch. 

Obměna: 

Semeny můžeme naplnit i samotnou průsvitnou nádobu, zalévat ho a pozorovat, jak se 

objem hrachu nabobtnáváním zvětšuje. Hrách je postupně vytlačován ze sklenice          

a dokonce může vypadnout ven. Tato činnost může být motivována jako hráškové 
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strašení, protože pokud položíme sklenici na kovový tác, tak budou semena při pádu 

vydávat hlasité zvuky. 

 

3.1.4  Velikonoční osení  

(vlastní námět) 

Cíle: 

Zjistit podmínky vyklíčení a růstu osení.  

Uvědomit si důležitost naší pravidelné péče o rostliny. 

Pochopit že i malé děti mohou pomoci přírodě. 

Pomůcky a materiály: 

semena ječmene či pšenice, zemina, 3 květináče, konev s vodou, černý papír, 3 špejle      

s cedulkami 

Motivace: 

1) Povídání o jaru, proměnách barev a o dalších změnách tohoto ročního období 

(zelenání trávy, deštivé počasí, první květy jara…). 

2) Výsledná práce každého dítěte - květináč s osením jako dárek pro maminku. 

Postup: 

1) Do tří květináčů zasadíme semena ječmene nebo pšenice. 

2) Každý květináč označíme cedulkou na špejli s jiným obrázkem. 

- obrázek mraku s kapkami deště 

- obrázek slunce 

- obrázek slunce a deštivého mraku 

3) Květináč s cedulkou, na kterém je nakreslený mrak s kapkami deště zatemníme 

pomocí černého papíru a po dobu realizace ho budeme zalévat. 

4) Květináč s obrázkem slunce bude mít přístup k slunečnímu záření, ale nebudeme 

ho zalévat. 

5) Květináč označený sluníčkem společně s deštivým mrakem bude mít jak 

dostatek slunce, tak i vláhy.                                                            

6) Pak o osení pečujeme, podle pokynů, které jsou nakreslené na cedulkách            

a pozorujeme jeho růst. 
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Výsledky: 

1) Semena klíčí nejen na světle, ale i ve tmě.  

2) Bez světla má osení jinou barvu – žlutobílou. 

3) Semena bez vláhy nevyklíčila - samotné světlo pro růst semen nestačí, pro jejich 

klíčení je důležitá zejména voda.  

Obměny:  

1) Jeden z květináčů můžeme zakrýt sklenicí a pozorovat, co se stane se semeny 

bez přístupu vzduchu. 

2) Můžeme pozorovat rozdíly růstu osení v teplé a naopak chladné místnosti. 

3) Rozdíly můžeme zaznamenat také v růstu osení s pravidelnou a nepravidelnou 

zálivkou. 

Doporučení: 

K aktivizaci všech dětí je praktické, aby každé dítě mělo navíc svůj květináč s osením,  

o který se samo stará. 

 

3.1.5  Bramborové bludiště 

(podle Hewittová 2002) 

Cíle: 

1) Uvědomit si, že některé rostliny nepotřebují k rozmnožování semena. 

2) Pochopit důležitost světla pro růst rostlin. 

Pomůcky a materiály: 

brambora s očky, krabice od bot s víkem, tvrdý papír, nůžky, lepicí páska  

Motivace: 

Výtvarná tvorba - otisky z bramborových tiskátek. 

Postup: 

1) Z tvrdého papíru vystřihneme 3 pruhy na bludiště. 

2) Na kraji každého pruhu uděláme přehyb v šířce přibližně 1 centimetr a přilepíme 

ho zevnitř ke stěně krabice. Jeden pruh papíru nalepíme na pravou stranu 

krabice, druhý o několik centimetrů dál na opačnou stranu a poslední papír opět 

o kousek dál na pravou stranu.  
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3) Na kratší straně krabice vystřihneme otvor, který bude představovat cíl klíčku 

brambory. 

4) Bramboru vložíme do krabice na opačnou stranu než je vyříznutý otvor,            

ke kterému má klíček brambory vyrůst. 

5) Krabici na závěr přiklopíme víkem a položíme do koutku „Pokusy a objevy“. 

6) Pokus je pak po celou dobu kdykoli přístupný dětem. 

Výsledky: 

1) Ze staré brambory můžeme vypěstovat nové, protože bramborová hlíza obsahuje 

dostatek živin, které jsou potřeba pro růst nového trsu brambor. 

2) Klíčky brambory vyrůstající z jejích oček, se natahují směrem za světlem,           

až prorostou celé bludiště ven z krabice. 

3) Brambory si nemusíme kupovat, ale můžeme je sami vypěstovat. 

 

3.1.6  Kořeny rostlin 

(vlastní námět) 

Cíle: 

Uvědomit si důležitost kořenů pro rostlinu. 

Vytvořit si základní povědomí o cestě vody a živin v rostlině. 

Rozvíjet vztah k živé přírodě. 

Uvědomit si, že každý z nás může ovlivnit život a rozmnožování některých rostlin. 

Pomůcky a materiály: 

květináče, barvy, zemina, voda, řízky pokojových rostlin, sklenice s vodou, lopatka  

Motivace: 

Den matek – květináč se zasazenou rostlinou jako dárek. 

Postup: 

1) Děti dají nejprve řízky rostlin do sklenice s vodou, přičemž jim učitelka 

prozradí, co s nimi zamýšlí (dárek pro maminky). 

2) Po dobu měsíce budou děti volně v herně pozorovat, co se se stonky rostliny 

děje. (Rostliny mohou být součástí výzdoby jídelních stolů, kde si jich děti samy 

všimnou při každém jídle.) 

3) Děti se v průběhu pokusu o rostliny starají – mění jim a dolévají vodu. 
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4) V dlouhé době pozorování rostoucích kořenů si zatím děti připraví květináče, 

které nabarví a ozdobí dle pokynů učitelky. 

5) Když rostlina vytvoří kořeny, zasadí si každé dítě jednu rostlinu do svého 

květináče. 

Výsledky: 

1) Ze stonku některých rostlin mohou vyrůst kořeny. 

2) Voda je pro rostliny důležitá, bez ní by rostlina zahynula. 

3) O rostliny, které máme doma, musíme pravidelně pečovat, v opačném případě 

zahynou. 

4) Kořeny vedou do rostliny vodu a důležité živiny z půdy. 

5) Rostlina, která není ve vodě, postupně vysychá. 

Doporučení: 

Můžeme vložit jednu rostlinu do sklenice bez vody a pozorovat, co se s ní stane. Děti si 

tak lépe uvědomí důležitost vody pro rostlinu. 

Fotodokumentace 

 

 
 

obr. 4 – Kořeny rostlin (voděnka) 
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3.2  Ze života fauny 

 

3.2.1  Žížaly 

(námět odpozorovaný z praxe) 

Cíle: 

Seznámit se se základními informacemi ze života žížal. 

Uvědomit si, čím jsou žížaly pro půdu užitečné. 

Učit se přírodu kolem nás chránit a ne ji svým neuváženým jednáním poškozovat              

a ničit. 

Pomůcky a materiály: 

žížaly, velká průsvitná nádoba, látka či fólie na zakrytí nádoby, zahradní zem smíchaná 

s pískem, voda, černý papír, provázek, lupa, listy či jiné rostliny, mikroskop 

Motivace: 

1) Poslech písně „Julie“ 

2) Vybarvování omalovánky s žížalou. 

3) Společné hledání žížal na zahradě školy. Zamýšlení se nad místy, kde se žížaly 

schovávají.   

Postup: 

1) Sklenici naplníme zahradní zemí smíchanou s pískem a lehce udusáme. 

2) Do nádoby umístíme žížaly nalezené na školní zahradě. 

3) Necháme žížaly se zavrtat do půdy a pak její povrch posypeme listy nebo 

drobnými rostlinami. 

4) Sklenici zakryjeme látkou či potravinovou fólií, do které uděláme několik děr, 

aby mohl dovnitř proudit vzduch a stěny sklenice zatemníme černým papírem. 

5) V průběhu dalších dní se k pokusu vracíme, kropíme ho a společně pozorujeme 

změny o kterých si povídáme a vysvětlujeme. 

6) Závěrem tohoto experimentu je vrácení žížal zpět do přírody.  

Výsledky: 

1) Žížaly se snadněji hledají po dešti, protože vylézají ven, když je hlína vlhká. 



30

 

2) Žížaly po sobě zanechávají v zemině tunely, které jsou po odkrytí černého 

papíru na okrajích nádoby dobře viditelné. 

3) Žížaly jsou pro zahradníky užitečné, protože svými chodbami kypří půdu. 

Rostlinám pěstovaným ve zkypřené půdě, ve které je dostatek vzduchu se dobře 

daří. 

4) Žížaly se živí mrtvými rostlinami a listy. Uhynulé rostliny zatahují do půdy, kde 

je rozmělňují. Na konci pokusu nejsou na povrchu zeminy žádné listy. 

5) Žížaly jsou součástí potravního řetězce. 

Obměny: 

Tento pokus můžeme realizovat i s mravenci a vytvořit tak umělé mraveniště. 

 

3.2.2  Mravenčí ral lye 

(Podle Krekeler a Rieper-Bastian 2002) 

Cíle: 

Přiblížit dětem život mravenců. 

Uvědomit si zařazení mravence do skupiny hmyzu. 

Detailně si prohlédnout mravence. 

Pomůcky a materiály: 

obrázky mravenců, knihy o mravencích, Knížka Ferdy mravence od Ondřeje Sekory, 

papír, kostka cukru, voda, kameny, lupy 

Motivace:  

1) Předčítání z knihy „Knížka Ferdy Mravence“ 

2) Poslech zpívané „Mravenčí ukolébavky“ za doprovodu klavíru 

3) Recitace známé dětské říkanky „Polámal se mraveneček“ 

4) Ukázka mraveniště na školní zahradě či v blízkém okolí, v lese… 

Postup: 

1) Děti namočí kostku cukru do vody a namalují s ní na papír osmičku nebo jinou 

stopu. 

2) Obrázek děti položí v blízkosti mraveniště a zatíží kameny. 

3) Pak už jen děti pozorují, jak mravenci objevují sladkou dráhu a snaží se kousky 

cukru přenést do mraveniště. 
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4) K pozorování mravenců si děti mohou vzít lupy, které jim dostatečně zvětší těla 

mravenců.  

Výsledky: 

1) Mravenci mají rádi sladké. 

2) Mravenci odnášejí potravu do mraveniště. 

3) Někteří mravenci nejsou určeni k hledání a nechávají cukr bez povšimnutí. 

4) Lupa prozradí dětem, že mravenci mají skutečně 3 páry končetin a ukáže jim 

podrobně tělo mravence. 

Obměny: 

(podle Burešové 2003) 

1) Do dráhy z cukru můžeme mravencům přidat překážky ve formě klacíku, 

kamínku… a pozorovat, jak tyto překážky mravenci překonávají. Děti se tak 

dozví, že mravenci dovedou zdolat i těžké náklady. 

2) Do dráhy můžeme položit modře kvetoucí rostlinu a pozorovat jak mění barvu 

v růžovou až červenou vlivem kyseliny mravenčí. 

Fotodokumentace: 

 

           
 

obr. 5 – Mravenčí rallye                                   obr. 6 – Mravenčí rallye 
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3.2.3  Ze života hmyzu 

(podle Laceyová 2008) 

Cíle: 

1) Získat základní poznatky ze života hmyzu. 

2) Znát vzhled a základní části těla hmyzu. 

3) Zjistit, kde můžeme najít hmyz. 

Pomůcky a materiály: 

plastová láhev, nůžky, zahradní zemina, mrtvé rostliny a listy stromů, lampa, zvětšovací 

skla – lupy, knihy s obrázky hmyzu, barevné křídy, velký formát papíru A2, podložky 

na kreslení, krabice 

Motivace: 

1) Recitace známé dětské říkanky „Polámal se mraveneček“ 

2) Stolní hra „Brouk“. 

3) Zpěv známé písně – „Sluníčko, sluníčko“. 

Postup: 

1) Plastovou láhev zhruba v jedné třetině od hrdla ustřihneme a odšroubujeme 

uzávěr. 

2) Vrchní část láhve naplníme zahradní zeminou a poházíme mrtvými rostlinami       

a listy. Tuto část vložíme hrdlem dolu do zbytku láhve (od hrdla ke dnu               

je hloubka jedné třetiny lahve). 

3) Plastovou láhev necháme přes noc pod lampou (veřejným osvětlením). 

4) Druhý den se podíváme na dno láhve a pozorujeme ulovený hmyz, který 

vysypeme do krabice, kde ho můžeme lépe pozorovat pod lupou. 

5) Sledovaný hmyz si pak děti mohou namalovat křídami nebo vyhledat v odborné 

literatuře, kterou dostanou k dispozici. 

6) Závěrem experimentu je společné pojmenování jednotlivých druhů hmyzu            

a shrnutí vypozorovaných výsledků. 

7) Nakreslené obrázky pověsíme dětem na výstavné plochy v mateřské škole.  
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Výsledky: 

1) Hmyz přitahuje světlo. 

2) Některé zástupce hmyzu můžeme najít v zemi, pod spadaným dřevem,              

pod kameny, v hromadách listí... 

3) Hmyz se živí mrtvými rostlinami a listy. 

Obměna: 

Hmyz můžeme vidět i na slupce z pomeranče, který necháme přes noc na zemi                

ve školní zahradě. 

 

3.2.4 Motýl 

(Podle Lorbeer, Nelsonová 1998) 

Cíle:  

1) Poznat 4 vývojová stádia motýla. 

2) Získat základní znalosti o motýlech. 

Pomůcky a materiály: 

velká sklenice, hlína, větévka, listy, literatura s obrázky motýlů (encyklopedie…) 

Motivace: 

1) Výroba papírových motýlů. 

2) Cvičení s papírovými motýly. 

3) Pozorování motýlů na vycházce.  

4) Nalezení housenky při pobytu venku. 

Postup: 

1) Nejprve pro housenku vytvoříme prostředí ve sklenici. Na dno sklenice dáme 

vrstvu zeminy, do které zapíchneme větévku. 

2) Poté prostředí jemně postříkáme vodou a vložíme housenku s listy, u kterých 

byla nalezena. 

3) Poté sklenici zakryjeme kouskem prodyšné látky (záclony…). 

4) Změny ve sklenici pak každý den pozorujeme. 

5) Poblíž sklenice rozložíme literaturu, o které si s dětmi povídáme. 

6) Závěrem tohoto pokusu je rozloučení s motýlem, kterého necháme vylétnout        

ze sklenice na školní zahradě. 
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Výsledky: 

1) Život motýlů probíhá ve 4 vývojových stádiích (vajíčko, housenka, kukla, 

motýl). 

2) Housenka se živí především listy rostlin, na kterých byla nalezena. 

3) Motýl má rád med a nektar. 

Upozornění: 

Děti je nutné upozornit, aby na motýly nesahaly, protože by jim mohly ublížit. 

 

3.2.5  Přírodní krmítko pro ptáky 

(Podle Chalupová, Machart a kol. 2002) 

Cíle: 

Uvědomit si, jak můžeme pomoci ptákům v zimním období. 

Budování odpovědnosti za živé tvory v našem okolí. 

Rozšiřovat znalosti o ptácích, umět rozlišovat základní druhy ptáků. 

Pomůcky a materiály: 

šišky, provázek, ztužený pokrmový tuk, ptačí krmení (plody slunečnice, semena řepy, 

semena tykví, proso, ovesné vločky, strouhanka, mák, pšenice, semena jitrocele…), 

velká mísa, odborné knihy s obrázky ptáků, tužka, papír, obrázky ptáků, magnetická 

tabule 

Moti vace: 

1) Pozorování ptáků při vycházce či pobytu na školní zahradě. 

2) Povídání o tom, kde shánějí ptáci potravu, když je vše zakryté sněhem. 

3) Motivací je pro děti i výsledný produkt, který si děti odnesou domů. 

Postup: 

1) Rozehřejeme pokrmový tuk a vlijeme ho do mísy s ptačím krmením.  

2) Obsah mísy zamícháme a obalujeme v něm šišky, které mají na jednom konci 

navázaný provázek na zavěšení. 

3) Šišky pak necháme na pevné podložce ztuhnout. 

4) Několik šišek zavěsíme v okolí mateřské školy.  

5) Návštěvníky přírodního krmítka pozorujeme při pobytu na školní zahradě nebo 

z okna mateřské školy.  
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6) Pedagog pak s dětmi určuje názvy ptáků (za pomoci odborné literatury)              

a zapisuje je na papír. Jinou variantou je připevňování obrázků jednotlivých 

ptáků na magnetickou tabuli. 

7) Ze zápisků či obrázků pak učitelka s dětmi v závěru týdne pokus shrne                

a vyhodnotí, kteří ptáci zahradu navštěvují nejčastěji. 

8) Odměnou je pro děti šiška, kterou si samy vyrobí, odnesou domů a společně 

s rodiči zavěsí v místě svého bydliště.  

Výsledky: 

1) Někteří ptáci na zimu odlétají do teplých krajin. 

2) Ptáci, kteří tu zůstávají nebo přilétají, nemají v zimě co jíst, když je vše 

zapadané sněhem. Z tohoto důvodu jim lidé pomáhají zavěšováním krmítek,         

do kterých doplňují ptačí krmení. 

3) Děti se naučí názvy ptáků, kteří přiletěli k jejich přírodnímu krmítku. 

4) Děti se dozví, čím se ptáci živí. 

5) Děti si uvědomí, že i ony mohou v přírodě pomáhat. 

Doporučení:  

1) Tuk rozehřívá učitelka a dbá přitom na bezpečnost dětí, které v tuku obalují 

šišky, až když je tuk mírně zchladlý. 

2) Šišky plníme až po jejich rozevření v teplé místnosti. Na uzavřené šišce             

by se udrželo menší množství potravinové hmoty pro ptáky. 
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3.3   Nečistoty v našem okolí 

 

3.3.1  Vratné a nevratné jevy 

(podle Jančaříková 2004) 

Cíle:  

Uvědomit si, že některé naše negativní zásahy do okolí a přírody můžeme napravit           

a jiné naopak ne. 

Uvědomit si, že bychom svými činy měli přírodu chránit a ne ji poškozovat. 

Upevňovat pozitivní vztah k přírodě. 

Učit se předem si uvědomit následky svého chování. 

Pomůcky a materiály:  

nádobka s vodou, utržená rostlina, nafukovací balónek, čočka, fazole, hrách, korálky, 

utržená suchá rostlina, zápalka, zapalovač… 

Motivace:  

Náhodně vzniklá situace – ukopnutí houby, zašlápnutí hlemýždě, utržení rostliny.  

Příběh od Kateřiny Jančaříkové - „Jdi ke Katce a uč se od ní!“ (viz příloha č. 1). 

Postup: 

1) Příběh učitelka s dětmi rozebere, povídají si společně o Katce. Pedagog pokládá 

dětem různé otázky a vede je tak k zamyšlení nad daným problémem. 

2) Poté učitelka s dětmi realizuje několik pokusů na vratné a nevratné jevy: 

A. Příklady vratných jevů 

- přeměna vody v led a zpět 

- nafouknutí a vyfouknutí balónku 

- smíchání čočky, fazolí, hrachu 

 

B. Příklady nevratných jevů:  

- uvaření vajíčka 

- utržení květiny 

- shoření zápalky 

3) Výsledky z jednotlivých pokusů mohou děti dle své fantazie a dohody 

s ostatními dětmi zakreslovat na papír. 
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Výsledky: 

1) Některé jevy se mohou vrátit  do původního stavu a jiné naopak. 

2) Neuvážlivým jednáním můžeme ničit naši přírodu. 

 

3.3.2  Odpadky 

(námět odpozorovaný z praxe) 

Cíle: 

Uvědomit si, že některé látky a materiály se v přírodě samy nerozloží a znečišťují           

tak přírodu kolem nás. 

Chránit přírodu kolem nás. 

Pochopit, že se každý z nás může podílet na ochraně přírody. 

Pomůcky a materiály:  

jablko, rajče, umělohmotná lopatka, kus pěnového polystyrenu, malá lopatka, rýč, 

cedule s obrázky předmětů vložených do země 

Motivace:  

Znečištěné okolí mateřské školy. 

Postup:  

1) Děti společně s paní učitelkou najdou na zahrádce místo, kde budou moci udělat 

několik děr do země.  

2) Děti vyryjí 4 velké díry, aby do nich mohly vložit vybrané odpadky. 

3) Do každé díry děti vloží jeden odpadek a přikryjí ho zeminou. 

4) Zakrytá místa děti označí nepromokavými cedulkami s obrázky vložených 

odpadků. 

5) Zhruba po jednom až dvou měsících se k místu vrátíme a díry opět odkryjeme        

a zjistíme, co se s odpadky stalo. 

Výsledky: 

1) Plastová lopatka a polystyren zůstaly ve stejném stavu. 

2) Rajče a jablko se zmenšily procesem hnití. 

3) Ovoce a zelenina se po určitém období biologicky rozloží, ale plastová hmota        

a polystyren ne. 
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4) Odpadky nesmíme odhazovat v přírodě, ale do odpadních nádob, které jsou pro 

ně určeny. 

5) Správným tříděním odpadků můžeme chránit přírodu my všichni. 

Obohacení: 

Vrcholem této aktivity může být brigáda v okolí školky – sběr odpadků.  

 

3.3.3  Znečištěné prostředí 

(podle Hewittová 2002) 

Cíle:  

Uvědomit si, že vzduch obsahuje řadu nečistot. 

Rozborem činnosti přijít na to, jak by lidé mohli ovzduší šetřit, aby se do něho dostalo 

méně nečistot. 

Pomůcky a materiály: 

menší a větší čtverec jednobarevné látky, lepidlo 

Motivace: 

1) Povídání o vzduchu. 

2) Vycházka do lesa a vnímání vůně lesa. 

Postup: 

1) Děti nalepí menší čtverec látky (měl by být tmavšího odstínu) do středu většího 

kusu látky. 

2) Každé dítě si tento výtvor podepíše, odnese domů a společně s rodiči umístí        

na místo, které je poblíž silnice nebo komínu. 

3) Přibližně za týden děti s rodiči malý čtverec odtrhnou a naleznou pod ním čistou 

plochu. 

4) Hotový výtvor pak děti přinesou do mateřské školy a společně s ostatními dětmi 

porovnají (sdělí si umístění pokusu…).  

5) Z výtvorů pak učitelka vytvoří nástěnku, která bude sloužit jako hodnocení pro 

rodiče, kteří se na realizaci experimentu také podíleli. Na souboru obrázků 

mohou rodiče porovnat míru nečistot v ovzduší různých částí vesnice či města. 
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Výsledky: 

1) Vzduch kolem nás je znečištěný, někde méně a někde více. 

2) V ovzduší jsou nečistoty z výfuků aut a z kouře komínů. 

3) Pod malým čtvercem je čistá plocha a kolem něj znatelná nečistota. 

4) Ovzduší mohou lidé chránit využíváním ekologického topení a hromadné 

dopravy. 

 

 

3.4  Pokusy s vodou 

 

3.4.1  Co plave 

(vlastní námět) 

Cíle:  

Rozvíjet znalosti o vodě, různých materiálech, přírodninách a předmětech. 

Zvládnout samostatně pracovat s vodou, samostatně bádat. 

Pomůcky a materiály: 

lavor s vodou, ručník, různé druhy materiálů, přírodniny, různorodé předměty, čtvrtka 

formátu A2, magnetická tabule, magnety, lepidlo, fix 

Motivace:  

1) Sledování videonahrávky „Kostičky č.3 – VODA“ 

2) Vycházka do okolí MŠ, při které si děti nasbírají různé materiály a přírodniny 

pro realizaci pokusu.  

3) Učitelka může vycházet z přirozené situace. Podmínky pro experimentaci může 

připravit, když venku prší a děti nemohou jít na vycházku. 

Postup:  

1) Učitelka připraví badatelský koutek, který vybaví lavorem s vodou, materiály         

a  přírodninami přinesenými z vycházky. 

2) Na magnetickou tabuli učitelka připevní čtvrtku s tabulkou o třech sloupcích. 

- v prvním jsou nalepené materiály a přírodniny z vycházky 
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- druhý sloupec má v záhlaví nakreslený piktogram, na kterém je 

znázorněna voda a šipka směřující nahoru, což znamená, že předmět        

ve vodě plave 

- poslední sloupec má v záhlaví nakreslený piktogram, na kterém je 

znázorněna voda a šipka směřující dolů, což znamená, že se předmět        

po vložení do vody potopí  

3) Děti pak samostatně nebo s kamarády postupně dávají předměty do vody               

a pozorují, co se s nimi stane. 

4) Děti umisťují magnety podle výsledku pokusu do příslušného sloupce                   

na magnetické tabuli. 

5) Učitelka sleduje pokus z povzdálí a v případě nutnosti do experimentu zasáhne. 

6) Vyhodnocení pokusu probíhá společně, děti shrnují své poznatky. 

Výsledky: 

1) Dítě zjistí, co se stane po vložení předmětu do vody – potopí se, plave, zvětší 

svůj objem… 

2) Děti získají základní povědomí o chování předmětů ve vodě. 

Obměny: 

Experiment může učitelka s dětmi realizovat v jakémkoliv ročním období. Příznivé je  

teplé léto, kdy je práce s vodou pro děti příjemná a navíc může učitelka přesunout pokus 

na školní zahradu. 

 

3.4.2  Sněhulák 

(vlastní námět) 

Cíle a materiály: 

Uvědomit si, co se stane se sněhulákem v teplé místnosti. 

Osvojit si znalosti o vlastnostech sněhu. 

Pochopit, že ne každý sníh je čistý. 

Pomůcky: 

sníh, lavor 
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Motivace: 

1) Stavění sněhuláka v okolí mateřské školy a další hrátky se sněhem. 

2) Sáňkování a bobování na školní zahradě. 

3) Jakákoliv říkanka či básnička o sněhulákovi. 

4) Koulovaná. 

Postup: 

1) Po hrátkách se sněhem postaví děti malého sněhuláka a umístí ho do lavoru. 

2) Sněhuláka děti společně s učitelkou přenesou do školky, kde pozorují,              

jak sněhulák postupně roztává. 

3) Pozorování je dlouhodobější, děti se k sněhulákovi vrací a v průběhu hodnotí 

změny, které si s učitelkou rovnou vysvětlí… 

Výsledky: 

1) Děti umí popsat sníh – vlhká, měkká, studená hmota, která se může rozpadnout 

nebo stlačit. Sníh může měnit svůj tvar. 

2) V teple sníh taje a mění se ve vodu. 

3) Voda z roztátého sněhu obsahuje nečistoty, proto není dobré sníh ochutnávat. 

4) Sníh je studený a z ochutnávání bychom mohli nastydnout. 

5) Tání sněhu je jev nevratný – z vody se již sníh nestane. 

Obměny: 

Do tří nádob nabereme sníh na různých místech (např.: v lese, u silnice, u továrny, 

v parku, na školní zahradě…), necháme ho roztát a porovnáváme obsah jednotlivých 

nádob – nečistoty... 

 

3.4.3  Šiška 

(podle Krekeler a Rieper-Bastian 2002) 

Cíle: 

Pochopit, že v přírodě dochází k přirozeným proměnám. 

Získat základní znalosti o šišce a o vývoji stromu ze semínka.  

Pomůcky a materiály: 

průsvitná nádobka s vodou, šiška 
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Motivace:  

1) Předčítání a následná dramatizace pohádky „Paleček a jeho kamarádi“. 

2) Pohybové aktivity s šiškou – cvičení s šiškou, hod šiškou na cíl… 

3) Vyprávění o mamince šišce, která chrání svá miminka semínka před deštěm         

a vysvětlení důvodu této ochrany.  

Postup: 

1) Po vyprávění příběhu si otevřenou šišku s dětmi prohlédneme a zkusíme 

vyklepat semínka, které si můžeme zvětšit pod lupou. 

2) Poté vložíme šišku do průsvitné nádoby s vodou a v průběhu dne pozorujeme 

změny a povídáme si o nich. 

3) Po celkovém uzavření šišku vyndáme na teplé místo a pozorujeme opačný děj – 

otevírání šišky. 

4) Na závěr pokusu společně shrneme veškeré nové poznatky. 

Výsledky: 

1) Šiška ve vodě plave. 

2) Po ponoření do vody se šiška uzavírá a chrání svá semínka, aby zůstala suchá. 

3) V teplém prostředí se šiška opět otevírá. 

4) Semínka šišky přenáší vítr a zvěř, které ulpí na srsti. Tyto dva faktory ovlivňují 

místo růstu nového stromu. 

Obměna: 

Šišku můžeme pozorovat i ve venkovním prostředí, při vycházkách a to šišky nejen        

pod stromy, ale i na stromech. 

 

3.4.4  Želatinový medvídek? 

(Podle Krekeler a Rieper-Bastian 2002) 

Cíle:  

Uvědomit si, co se stane s želatinovým medvídkem v dětském žaludku. 

Pochopit zvětšování a zmenšování objemu předmětu. 

Rozvíjet porovnávání velikostí. 

Pomůcky a materiály: 

želatinoví medvídci, průsvitná nádoba, studená voda 
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Motivace: 

Povídání o zdravém a nezdravém stravování. 

Postup: 

1) Želatinového medvídka vložíme do průsvitné nádoby se studenou vodou. 

2) Nádobu položíme na dostupné místo tak, aby na ni děti dobře viděly. 

3) Druhý den se k pokusu vrátíme a porovnáme velikosti medvídka ve vodě              

a nového medvídka ze sáčku. 

Výsledky:  

1) Želatinový medvídek ve vodě vyrostl, zvětšil svůj objem. 

2) Medvídci jsou vyrobeni z látky, která nasává vodu jako houba a přitom 

nabobtnává. 

3) Pro dětský organismus není vhodné jíst mnoho takovýchto bonbónů. 

Upozornění: 

Medvídka nesmíme vložit do teplé vody, protože obsahuje želatinu a mohl                   

by se rozpustit.  

Obměna: 

Obdobný pokus můžeme vyzkoušet s rýží, která také mění svou velikost. 

 

 

3.5 Rozmarné počasí 

 

3.5.1  Oblaka 

(podle Hewittová 2002) 

Cíle:  

Zjistit jak se tvoří oblaka na obloze. 

Upevňovat povědomí o koloběhu vody v přírodě. 

Seznámit se s pojmy – oblak, vodní pára, led. 

Pomůcky a materiály: 

plastová průsvitná láhev, horká voda, kostka ledu 
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Motivace: 

1) Povídání si o koloběhu vody. 

2) Pohybová hra „Na slunce a mrak“ (děti se po ukázání obrázku mraku musí 

schovat). 

Postup: 

1) Plastovou láhev nejprve naplníme horkou vodou, kterou v ní necháme několik 

sekund a pak polovinu vody vylijeme. 

2) Poté položíme na hrdlo láhve kostku ledu a pozorujeme. 

Výsledky: 

1) Kostka ledu ochladí vodní páru uvnitř průsvitné láhve a utvoří se z ní oblak. 

2) Láhev se po vlití horké vody smrští, lepší je využít zavařovací sklenici. 

Upozornění: 

Důležité je poučit děti předem o bezpečnosti, aby nedošlo k jejich opaření. 

 

3.5.2 Předpověď počasí 

(Podle Krekeler a Rieper-Bastian 2002) 

Cíle: 

Rozvíjet znalosti o počasí. 

Pochopit reakci šišky na proměnlivou vlhkost vzduchu. 

Pomůcky a materiály: 

2 dřevěné destičky, lepidlo, špendlík, brčko, modrá a žlutá barva 

Motivace: 

1) Pozorování realizace pokusu s „maminkou šiškou“. 

2) Aktuální proměnlivé počasí.  

Postup:  

1) Prkénka k sobě přilepíme tak, aby tvořila písmeno L.  

2) Na spodní prkénko nalepíme šišku, do které zapíchneme špendlík a posléze           

na něho dáme brčko. 

3) Na kolmé, svislé prkénko namalujeme barvami mrak a sluníčko tak, že nahoře je 

mrak a dole sluníčko. 
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4) Mezi těmito obrázky  je spektrum odstínů modré barvy postupně přecházející 

v odstíny barvy žluté. 

5) Vyrobený přístroj položíme na okno ve školní zahradě a pozorujeme ho.               

Na předpověď počasí se můžeme podívat každý den před vycházkou a porovnat 

ukazatel počasí se skutečností. 

Výsledky:  

1) Při slunném počasí se šiška rozevírá (brčko se vychýlí směrem k obrázku 

slunce). 

2) Vlhké ovzduší šišku uzavírá (brčko se pohybuje směrem nahoru k mraku).  

3) Při dešti je šiška zavřená. 

 

3.5.3 Vysychání louží 

(Podle Hewittová 2002) 

Cíle:  

Seznámit se s koloběhem vody. 

Seznámit se s novými pojmy – vypařování, vysychání, pára. 

Pomůcky a materiály: 

talíř, voda, slunce, lihový fix 

Motivace: 

1) Deštivé počasí, vycházka a zkoumání kaluží (nabrání vody do sklenice a její 

pozorování; dívání se do kaluže na svůj odraz; vhození kamínku do kaluže             

a sledování kruhů tvořících se kolem; chůze v kalužích v gumovkách....). 

2) Obrázkové hádanky na téma počasí. 

3) Předčítání z knihy „Holčička a déšť“ od Mileny Lukešové. (viz příloha č. 2) 

Postup: 

1) Talíř naplníme vodou a postavíme na slunné místo okenního parapetu. 

2) Výšku vodní hladiny označíme lihovým fixem na talíři. 

3) Každý den se k pokusu s dětmi vracíme a označujeme opětovně hladinu vody            

až do chvíle, než dojde k jejímu úplnému vypaření. 

4) V průběhu pokusu si o postupném mizení vody povídáme a snažíme se společně 

přijít na správný důvod. 
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Výsledky: 

1) Voda se z talíře postupně úplně odpařila. 

2) Pomocí tepla (slunce) se voda přeměnila na vodní páru. 

Obměna: 

 Můžeme použít dvě skleněné nádoby, z nichž jednu přiklopíme víkem. Pozorujeme, 

jak v nezakryté nádobě voda ubývá a porovnáváme množství vody v obou nádobách. 

Můžeme si všimnout, že v zakryté nádobě se vodní pára sráží na víku a ve formě kapek  

padá zpět. 

 

3.5.4 Vítr 

(námět odpozorovaný z praxe) 

Cíle:  

1) Rozšířit dosavadní znalosti dětí o větru. 

2) Uvědomit si několik způsobů, které odhalují směr větru. 

Pomůcky a materiály: 

papírové větrníky, písek, barevná nit, proužky krepového papíru 

Motivace: 

1) Rozhovor o větru. 

2) Pohybová hra s během „Vítr, vánek, vichřice“, při které zrychlujeme                     

či zpomalujeme. 

3) Aktuální situace – vítr foukající při vycházce nebo při pobytu na školní zahradě. 

Postup: 

1) Při ranních hrách vyrobíme s dětmi papírové větrníky, které si vezmeme                

na školní zahradu, kde se s nimi děti mohou proběhnout a pozorovat je. 

2) Po chvilce učitelka děti svolá a povídá si s nimi formou otázek a odpovědí              

o tom, proč se větrník točí. 

3) Poté učitelka s dětmi hledá různé způsoby, jak zjistit směr větru: 

• dle směru letícího listu ze stromu 

• podle ohýbání se větví stromu 

• na základě směru vlajících vlasů, nitě, krepového papíru 

• podle směru pohybu sypaného písku 
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Výsledky: 

1) Papírový větrník se otáčí, protože fouká vítr. 

2) Směr větru můžeme zjistit mnoha různými způsoby. 

3) Velký vítr může být životu nebezpečný, vichřice může vyvracet stromy… 

 

 

3.6 Obnovitelné zdroje 

 

3.6.1 Výroba papíru 

(Podle Chalupová, Machart a kol. 2002) 

Cíle: 

1) Získat základní znalosti o papíru. 

2) Uvědomit si z čeho je vyroben papír. 

3) Poznat co je v našem okolí vyrobeno z papíru. 

4) Uvědomit si důležitost šetření s papírem pro naše okolí. 

5) Pochopit opětovnou využitelnost starého papíru a vyrobit si vlastní papír. 

Pomůcky a materiály:  

lavor, mixér, 1 rámeček se síťkou a 1 rám bez síťky, staré pokreslené papíry či noviny, 

houbička 

Motivace: 

1) Aktuálně vzniklá situace - nešetrné zacházení s papírem. 

2) Rozhovor nad obrázky na téma - výroba papíru. 

3) Hra „Na továrnu“ – výrobnu papíru. 

Postup: 

1) Natrháme s dětmi papíry či noviny na menší kousky a namočíme do vody. 

2) Namočený papír vložíme s trochou vody do mixéru a lehce rozmixujeme. 

3) Vzniklou hmotu vložíme do lavoru s vodou a rozmícháme. 

4) Rámečky dáme na sebe tak, aby síť byla uprostřed a samostatný rámeček 

navrchu. 

5) Rámečky takto vložíme do lavoru a zachytáváme rozmixovanou hmotu. 
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6) Po vynoření odebereme vrchní část (prázdný rámec) a na zachycenou hmotu 

položíme noviny. 

7) Rámeček překlopíme novinami na stůl a houbičkou přes síť vysajeme vodu.  

8) Po vysátí vody sundáme z papírové hmoty i druhý rám a necháme hmotu, která 

má již podobu papíru uschnout. 

9) Po vyschnutí ruční papír oddělíme od novin. 

10) Ruční papír pak můžeme dozdobit a využít dle fantazie (polepit sušenými květy, 

pomalovat, darovat mamince…). 

Výsledky:  

1) Papír se vyrábí ze dřeva. 

2) Mnoho věcí kolem nás je vyrobeno z papíru (pexeso a další jiné hry) 

3) Šetřením - kreslením na obě strany papíru pomáháme šetřit přírodu. 

4) Starý a použitý papír můžeme odvést do sběru a nebo si z něho vyrobit papír 

nový.   

 

 

3.7 Příroda a umění 

 

3.7.1 Dešťové obrázky 

(námět odpozorovaný z praxe) 

Cíle:  

1) Získávat základní informace o vodě. 

2) Uvědomit si nasávání vody papírem a její následné vysychání či odkapávání. 

3) Zjistit reakci barvy na vodu. 

4) Uvědomit si, co způsobuje míchání barev, jejich vzájemné prostupování. 

Pomůcky a materiály: 

barevné fixy, vodové barvy, čtvrtky o velikostech A4 a A2, šňůra a kolíčky na prádlo, 

štětce 

 

 



49

 

Motivace:  

1) Povídání o tančících dešťových vílách a jejich obrázcích.  

2) Motivací může být aktuální deštivé počasí, které nás nepustí na procházku. 

Postup s čtvrtkou A4: 

1) Na čtvrtku nakreslíme fixy libovolné obrysy obrázků. 

2) Obrázky učitelka či děti pověsí na prádelní šňůru ve školní zahradě. 

3) Děti pak pozorují z okna, co se s obrázkem děje při dešti. 

4) Sluncem usušené obrázky zatížíme, narovnáme a vystavíme na místě tomu 

určeném. 

Postup s čtvrtkou A2: 

1) Učitelka děti rozdělí do skupinek o 3 – 5 dětech. 

2) Každá skupinka namaluje na čtvrtku vodovými barvami společný obrázek 

rozkvetlé louky. 

3) Obrázek necháme uschnout a poté položíme do školní zahrady na trávu. 

4) Rozkvetlou louku necháme na dešti a pak pozorujeme a povídáme si o tom,        

co se na louce změnilo.  

Výsledky:  

1) Původní nakreslený obrázek fixou zůstal, ale barva z fixy se oddělila                   

a prostoupila čtvrtkou do spodní části obrázku. 

2) Barvy na rozkvetlé louce se rozpily a navzájem se promíchaly. 

3) Smícháním barev vznikly barvy další. 

4) Papír vsakuje vodu. 

5) Slunce vodu ze čtvrtky odpařuje. 

Obměna:  

 Děti budou nadšené, když jim dovolíme sledovat obrázky zblízka na dešti 

v pláštěnce. Děti pobíhají venku rády i v dešti. 
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Fotodokumentace: 

 

      
 

obr. 7 – Dešťové obrázky                             obr. 8 – Dešťové obrázky 

 

3.7.2 Malíři 

(námět odpozorovaný z praxe) 

Cíle:  

1) Vnímat barvy přírody kolem nás. 

2) Uvědomit si, že dříve si lidé museli hledat barvy v přírodě. 

Pomůcky a materiály: 

čtvrtka formátu A4, přírodniny nalezené při pobytu na školní záhradě 

Motivace: 

1) Motivací může být vycházka a samotný pobyt na školní zahradě ve spojení 

s výtvarnou aktivitou, které se venku moc často neodehrávají. 

2) Pohybová hra: „Pan čáp ztratil čepičku“, kdy hledáme barvy místo na oblečení 

v okolní přírodě. 

Postup: 

1) Pro tuto činnost zvolíme slunný teplý den, kdy se hned po svačině vydáme 

s dětmi na vycházku, při které si všímáme zejména barev v okolí. 

2) Při vycházce se s dětmi zamýšlíme nad tím, jaké asi v minulosti využívali lidé 

barvy. 

3) Po příchodu na školní zahradu si zahrajeme Pohybovou hru „Pan čáp ztratil 

čepičku“ ve změněné formě.  
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4) Poté mají děti možnost si vzít čtvrtku a namalovat na ni obrázek tak, jak jim 

příroda dovolí (kreslit listem trávy, pískem, blátem, hlínou, vodou v kaluži, 

barevnými květy a plody rostlin….). 

5) Vyhotovené obrázky pak vyvěsí učitelka na nástěnku a společně s dětmi 

porovnává a vzpomíná na přírodniny, které dítě ke kresbě využilo. 

Výsledky:  

1) Příroda má mnoho barev, se kterými se může i malovat. 

2) Přírodniny zanechávají jinou stopu po jejich namočení. 

Upozornění: 

Je nezbytné, aby pedagog upozornil na zákaz využívání živých tvorů k malbě. 
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II.   Praktická část 

 

4. Cíl praktické části 

 

Cílem praktické části diplomové práce je ověřit několik experimentů z Receptáře 

pokusů (vytvořeného v teoretické části) v praxi a reflektovat jejich průběh a výsledky. 

Dalším cílem praktické části je vytvořit vlastní dotazníkové šetření zaměřené                

na využívání didaktické metody pokusu v mateřských školách a zrealizované šetření 

posléze vyhodnotit.  

 

5.   Metody využité v praktické části  

 

 Při vlastní realizaci experimentů využiji především metodu pokusu, pozorování 

pedagogického procesu, rozhovor, vycházku, vyprávění, praktickou ukázku                       

a pěstitelské činnosti. 

 Jednou z hlavních metod praktické části je anonymní dotazník.  

 

6.   Ověření pokusů v praxi 

 
 Receptář pokusů obsahuje celkem 25 návrhů na realizaci experimentů v mateřské 

škole. Celkem 10 z uvedených pokusů jsem uskutečnila, zdokumentovala a vyhodnotila. 

Tyto aktivity jsem realizovala v Mateřské škole v Kostomlatech nad Labem ve třídě 

s nejstaršími dětmi a to 5 – 7 letými. 
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6.1  Velikonoční osení – realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání: 

Aktivita probíhala v běžné třídě v koutku s názvem „Pokusy, objevy“ 

Počet dětí:  

Aktivity se účastnilo všech 24 přítomných dětí. 

Doba realizace: 

Realizace pokusu probíhala začátkem měsíce března a to v průběhu celého týdne. Čas 

realizace nebyl předem stanoven, děti sázely osení během celého dne. 

Motivace: 

Motivací pro děti  byla probouzející se příroda, kterou jsme každý den pozorovaly při 

pobytu venku a také přicházející Velikonoce. Osení jsme pěstovali nejen pro náš pokus 

ve třech nádobách, ale také jako dárek pro maminku, což bylo pro děti asi největší 

motivací. 

Realizace:  

Realizace pokusu navázala na zjištění stávajících znalostí dětí o růstu ze semínka: 

- zrním se živí ptáci a slepice 

- zasazenou pšenici musíme každý den zalévat 

- bez slunce semínka nevyklíčí a nevyrostou z nich rostliny 

Všechny děti se zapojily do sázení osení, protože věděly, že výsledek si odnesou domů 

jako dárek pro maminku. Děti si svou misku pečlivě  hlídaly a každý den se k ní vracely, 

aby ji mohly zalít a porovnat růst obilí s ostatními dětmi. Děti nezapomínaly ani na náš 

pokus, který byl umístěn tak, aby k němu mohly kdykoli přistoupit a podívat se               

na změny růstu u jednotlivých misek. K pokusu měly děti volný přístup, docházely 

k němu samostatně, ale i ve skupinkách a o rozdílech si společně povídaly. Většinou 

obrátilo pozornost ostatních dětí k pokusu jedno dítě, které se rádo věnuje zahrádce – 

svým nadšením k němu přilákalo i ostatní. Závěry z pokusu vyvozovaly děti samostatně 

v průběhu celého 14 denního pozorování. Navíc si děti všimly i náklonu osení                  

za sluncem.    
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Hodnocení: 

Hodnocení probíhalo po celé dva týdny a to nejen učitelkou, ale i samotnými dětmi. 

Velké hodnocení pokusu jsme po 14 dnech realizovali v herně na koberci, kde jsme 

shrnuli vše, co jsme na osení vypozorovali.  Pozitivním hodnocením byla pro děti               

i velká pochvala od maminek za darované osení. 

Fotodokumentace:  

 

                
 

obr. 9 – Velikonoční osení                                    obr. 10 – Velikonoční osení 

 

 

6.2  Kořeny rostlin - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání:  

Experiment byl realizován ve třídě v koutku „Pokusy, objevy“. 

Počet dětí:  

Experiment byl dlouhodobějšího rázu, proto se ho částečně účastnilo všech                       

28 zapsaných dětí. 

Doba realizace:  

Vložení rostlin do sklenice s vodou se odehrálo již v předposledním dubnovém týdnu           

a vsazování rostlin do květináče v prvním květnovém týdnu v dopoledních hodinách. 
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Motivace:  

Hlavní motivací pro děti bylo přicházející období, kdy budou slavit svátek všechny 

maminky a každé dítě by rádo svou maminku obdarovalo.  

Realizace: 

Samotné pozorování růstu kořínků rostliny s názvem scindapsus děti příliš nezaujal,         

na sklenici s rostlinami se přišly podívat pouze na mé vybídnutí. Mnohem atraktivnější 

byly pro děti konkrétní činnosti: výroba přáníčka, polepování květináče ubrouskovou 

technikou a nejvíce pak samotné sázení rostlin.  

Hodnocení:  

Tento pokus jsme zhodnotili ve čtvrtek 6. května, což byl den, kdy šly některé děti před 

Dnem matek naposledy do MŠ. Děti si navzájem prohlédly a porovnaly své dárky pro 

maminky a společně jsme si zopakovali postup výroby dárku (zejména pěstování 

rostliny). Na závěr jsme si zopakovali básně a písničky vztahující se ke Dni matek                

a připomenutím si významu tohoto dne. 

Fotodokumentace: 

 

         
 

obr. 11 – Kořeny rostlin                              obr. 12 – Kořeny rostlin 
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6.3  Žížaly - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání: 

Potřeby pro pokus jsme nasbírali při vycházce do okolí mateřské školy. Samotný pokus 

jsme však pozorovali v herně v koutku „Pokusy, objevy“. 

Počet dětí:  

Na pokusu se podílely všechny přítomné děti – někdo sbíral žížaly, jiný listy a další děti 

dávaly do nádoby hlínu. V průběhu pozorování počet dětí logicky (dle jejich zájmu) 

kolísal. Většinou jsme se ale u pokusu sešli všichni před pohybovou chvilkou                

a zopakovali jsme průběh pokusu i pro děti, které ve školce předchozí den nebyly 

přítomné.  

Doba realizace: 

Pokus byl realizován v měsíci dubnu. Žížalí farmu měly děti možnost pozorovat celé          

3 týdny. 

Motivace: 

Tento pokus byl motivován zejména vycházkou po dešti, kdy si děti všimly,                  

že na chodnících potkáváme hodně žížal. Sběr žížal znamenal pro děti záchranu jejich 

života. 

Realizace: 

Sbírání žížal nedělalo dětem problémy, pouze některé holčičky se žížal štítily. 

Z vycházky jsme šly na školní zahradu, kde jsme žížalí farmu připravili a vložili              

do ní žížaly. Pokus děti po celou jeho dobu lákal, zajímalo je, co všechno se v nádobě 

bude dít. Děti se na pokus chodily dívat každý den i samostatně, zajímavé pro ně bylo 

hlavně mizení listů  a změna povrchu zeminy. Některé děti si pokus i namalovaly. 

Hodnocení: 

Experiment jsme opět hodnotili a pozorovali jak samostatně, tak kolektivně                   

před pohybovou aktivitou. Pokud jsem na experiment sama hned ráno neupozornila, 

děti mi ho vždy připomněly. Celkové hodnocení a rekapitulaci zjištěných informací 

jsme realizovali na školní zahradě, když jsme žížaly vypouštěli zpět do volné přírody.   
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Fotodokumentace: 

 

          
 

obr. 13 – Žížaly                                         obr. 14 – Žížaly 

 

 

6.4  Odpadky - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání: 

Experiment byl realizován na školní zahradě. 

Počet dětí:  

Počáteční fáze pokusu se účastnilo pouze 12 z 23 dětí, protože pro děti bylo lákavější 

dovádění a vlastní hry na školní zahradě. Všechny děti se však k pokusu přišly alespoň 

na chvilku podívat. 

Doba realizace: 

K realizaci tohoto pokusu byly potřeba pouze 2 dny – jeden den pro vložení předmětů      

do země a druhý den pro odkrytí předmětů. Mezi těmito dvěma dny proběhl ale celý 

měsíc, kdy jsme si pokus podle obrázků v zemi na zahradě připomínaly. Pokus probíhal 

v měsících duben až květen. 

Motivace: 

Aktivizujícím prvkem činností byla oslava Dne Země – což bylo i hlavním tématem 

týdne. 
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Realizace: 

Den Země jsme s dětmi oslavili úklidem okolí naší školky, kdy každé dítě dostalo sáček 

s nímž sbíralo odpadky a házelo je do odpadkového koše. Poté jsme se s dětmi společně 

zamýšleli nad tím, co by se s odhozenými odpadky stalo, kdybychom je neuklidili. 

Povědomí o tom, co se stane s odpady měla pouze polovina dětí a z tohoto důvodu jsme 

si to přímo vyzkoušeli na školní zahradě. Když jsme se po měsíci vydali opět k pokusu 

a odkryli ho, tak byly některé děti zklamané, protože čekaly, že z rajčete už bude malá 

rostlinka nového rajčete. Z jablka děti očekávaly již základ stromu.  

Hodnocení: 

Hodnocení probíhalo až na závěr aktivity, když jsme s dětmi zeminu odkryli a uviděli 

předměty, ovoce a zeleninu. Děti si uvědomily, že neuváženým odhazováním odpadků 

můžeme přírodě uškodit. Tato činnost vyvrcholila pracovním listem, kde měly děti 

škrtnout předměty, které do přírody nepatří. Obrázky mohli vyhodnotit i rodiče, kteří si 

pracovní listy prohlíželi na nástěnce v šatně. 

Fotodokumentace:  

 

                
 

obr. 15 – Odpadky                                             obr. 16 – Odpadky 
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obr. 17 – Odpadky                                     obr. 18 – Odpadky 

 

 

6.5  Co plave - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání: 

Pokus byl realizován opět v koutku „Pokusy, objevy“. 

Počet dětí:  

Experimentace se zúčastnilo celkem 18 dětí. 3 děti byly pouhými pozorovateli. 

Doba realizace: 

Pokus byl realizován na začátku května. Aktivita je náročnější na udržení pořádku, 

proto jsme ji realizovali v odpoledních hodinách po spaní, když bylo ve školce méně 

dětí. Druhý den ráno se u pokusu vystřídaly děti, které ve školce předchozí odpoledne 

nebyly.  

Motivace: 

Motivací byla pro děti vycházka, na které jsme sbírali přírodniny a samotná příprava 

pokusu. Předměty a přírodniny, které jsem v koutku „Pokusy, objevy“ připravovala, děti 

přilákaly natolik, že přišly samy. Děti nejvíc zbystřily, když jsem do třídy přinesla vodu, 

která pro ně byla hodně lákavá. 
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Realizace: 

Realizaci pokusu jsem musela zorganizovat tak, aby se střídaly vždy dvě děti. Hlavním 

úkolem bylo vyplnit tabulku. Dětem se na experimentu líbila zejména práce s vodou, 

kterou jim dospělí často zakazují. Při experimentaci s vodou děti zkoušely i jiné 

varianty (např.: naplňovaly kelímek ostatními přírodninami; do papíru zabalily 

kamínek; dávaly do vody další předměty ze svého okolí…). 

Hodnocení: 

Pokus jsem nejprve zhodnotila s každou dvojicí zvlášť a druhý den kolektivně se všemi 

dětmi v kroužku na koberci. Hodnocení vycházelo zejména z tabulky. 

Fotodokumentace:  

 

         
 

obr. 19 – Co plave                                            obr. 20 – Co plave 

 

 

6.6  Sněhulák - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání: 

Stavění sněhuláka probíhalo na školní zahradě a jeho následné tání ve třídě.  

Počet dětí:  

Aktivity se účastnilo všech 16 přítomných dětí. 

Doba realizace: 

Pokus jsme s dětmi pozorovali 2 dny v měsíci únoru. 
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Motivace: 

Aktivizující byl pro děti samotný sníh, se kterým si velmi rády hrají a zkoumají ho. 

Zvědavost dětí jsem rovněž podnítila, když jsem napomenula několik dětí přistižených 

při ochutnávání sněhu a zeptala se jich, jestli vůbec ví, co si přitom dávají do pusy. 

Realizace: 

Hrátky se sněhem jsou u dětí velmi oblíbené, ale vytvořit malého sněhuláka dalo dětem 

práci. O to větší radost měly, když si ho pak mohly přinést přímo do třídy. Sněhulák        

se roztával velmi pomalu, ale už za pár hodin viděly děti kolem sněhuláka vodu a její 

nečistoty. Děti si brzy uvědomily, že z ochutnávání sněhu by mohly být i nemocné. 

Hodnocení: 

Děti věděly, že se sněhulák rozpustí, ale netušily, že v něm bude tolik nečistot. Špína  

ve vodě děti zaskočila a samy situaci zhodnotily svými úšklebky a pohoršujícími slovy 

nad nepořádkem ve vodě. Po úplném rozpuštění sněhuláka jsme aktivitu zhodnotili        

i kolektivně nad nádobou se špinavou vodou. 

Fotodokumentace: 

 

           
  

obr. 21 – Sněhulák                                            obr. 22 – Sněhulák  
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6.7  Želatinový medvídek - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání: 

Experiment byl realizován ve třídě. 

Počet dětí:  

Krátkého pozorování se účastnily všechny přítomné děti – 23. 

Doba realizace: 

Realizace proběhla v měsíci únoru a trvala 2 dny. 

Motivace: 

Pokus byl motivován oslavou narozenin. Většina dětí přinese při svých narozeninách 

pytlík bonbónů, které pak za hezká přání rozdá dětem. Pokaždé se najdou děti, kterým 

jedna sladkost nestačí. Z tohoto důvodu jsem se na tuto situaci předem připravila a pak 

už ji jen využila.  

Realizace: 

Při pokusu děti pozorně poslouchaly, nemohly pochopit, proč dávám medvídka                

do vody. Na otázku: „Co se s medvídkem ve vodě stane?“, odpovídaly všechny děti,           

že nic. Děti nemohly uvěřit, že by se bonbón mohl nějak změnit. Výsledky experimentu 

jsem dětem předem neprozrazovala, nechaly jsme pokus v koutku „Pokusy a objevy“ 

přes celou noc. Druhý den se děti nestačily divit a nad sklenicí s vodou se téměř všichni 

mračily a nevěřícně kroutily hlavou. V konečné fázi si v ranním kroužku děti uvědomily 

výsledky pokusu, které jsou nastíněny u této aktivity v Receptáři aktivit. Pro přesnější 

představu uvádím několik výroků dětí, které jsem při společném rozhovoru rovnou 

zapisovala: 

• „Medvídek je větší.“ 

• „Bonbón je plný vody.“ 

• „Bonbón nasáknul vodu a zvětšil se.“ 

• „Změnil barvu, je světlejší a větší.“ 

• „Je mokrý  a měkký.“ 

• „Medvídek se rozpadá.“ 

• „Je slizký, průsvitný.“    
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Hodnocení: 

Děti zhodnotily experiment svými poznatky. Zvětšení medvídka se jim nelíbilo zejména 

při srovnání s tím, co se s bonbónem stane v jejich bříšku. Děti si samy uvědomily,             

že pro jejich tělo stačí jeden bonbón denně. Některé děti pokus uchvátil natolik, že si ho 

chtěly vyzkoušet i doma. Jeden chlapec dokonce další týden povídal, že ho realizoval 

doma a rodičům ukázal jako kouzlo. 

Fotodokumentace:  

 

 
 

obr. 23 – Želatinový medvídek 

 

 

6.8  Šiška - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání: 

Vysvětlení pokusu a jeho realizace probíhala v herně na koberci, kdy děti seděly 

v kruhu a poslouchaly vyprávění o „mamince šišce“. 

Počet dětí:  

Aktivity se účastnilo 12 dětí z celkového počtu 15. 

Doba realizace: 

Šišku jsme s dětmi pozorovali v měsíci květnu a to po 2 dny. Vysvětlení pokusu 

probíhalo v odpoledních hodinách po spaní. 
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Motivace: 

Pokus se šiškou jsem neměla v plánu s dětmi realizovat, k jeho zařazení mě motivoval 

až postřeh jednoho chlapce při pokusu s názvem „Co plave“. Chlapec si všiml, že se 

šiška zmenšila při dlouhodobějším namáčení do vody a zajímalo ho, co se s ní stalo, 

proto jsem přistoupila i k tomuto experimentu. Hlavní motivací byl tedy předcházející 

pokus. 

Následující motivací bylo pro ostatní děti vyprávění o „mamince šišce“, která chrání svá 

semínka před vlhkem a deštěm.  

Realizace: 

Při poslechu vyprávění byly děti aktivní, stále se hlásily a chtěly povídat o své 

mamince. K šišce se pak děti v odpoledních hodinách ještě vracely a vzájemně si 

povídaly, co se s ní stalo. Druhý den děti bez mého pokynu seznámily ostatní přítomné 

kamarády s tímto pokusem, já už jsem jejich výklad pouze doplnila, aby byl ucelený. 

Hodnocení: 

Děti rády poslouchaly o šišce, kterou jsem stále přirovnávala k jejich maminkám, které 

se o ně také tak pečlivě  starají. Některé děti nám dokonce povídaly o tom, co pro ně 

dělá jejich maminka. Děti tímto vyprávěním nezískaly pouze povědomí o šišce, jejich 

semínkách, ale také o důležitosti jejich maminky.  

Fotodokumentace:  

 

                     
 
obr. 24 – Šiška                                            obr. 25 – Šiška 
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6.9 Předpověď počasí - realizace  

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání:  

Přístroj na předpověď počasí jsme si představili na školní zahradě. 

Počet dětí:   

Pokus vyslechla pouze necelá polovina - 9 dětí, hry v zahradě byly pro děti lákavější. 

Doba realizace:  

Pokus proběhl v měsíci květnu a to hned po realizaci pokusu šiška. 

Motivace:  

Motivací k tomuto pokusu byl zejména předchozí zrealizovaný pokus s názvem                 

„Šiška“. 

Realizace 

Představení pokusu proběhlo na školní zahradě, kde jsou děti nejraději. Přesto pokus 

naplno zaujal 9 dětí, které ho i po vysvětlení chvíli pozorovaly. Ostatní děti                      

se s experimentem seznámily až v průběhu týdne a to především díky dětem, které při 

jeho představování pečlivě  naslouchaly. Pokus se stal trvalou součástí školní zahrady 

(okenního parapetu) jako „ukazatel“ počasí 

Hodnocení:  

Děti si velmi oblíbily každodenní sledování přístroje na předpovídání počasí, 

pozorujeme ho vždy před vycházkou. 

Fotodokumentace: 

 

         
 

obr. 26 – Předpověď počasí                            obr. 27 – Předpověď počasí 
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6.10  Malíři - realizace 

(základní popis pokusu viz receptář pokusů) 

Místo konání:  

Pokus jsme realizovaly při pobytu na školní zahradě, kde je velké množství přírodních 

materiálů pro malování. 

Počet dětí:  

Aktivity se účastnilo 9 dětí z 12, ostatní si hrály na písku. 

Doba realizace:  

Experiment jsme realizovali v odpoledních hodinách v posledním týdnu měsíce května. 

Motivace: 

Do činnosti byly děti vtaženy povídáním o indiánech a o jejich malůvkách na obličeji, 

které si museli vyrábět. 

Realizace: 

Nejprve jsem děti nechala samostatně hledat přírodní barvy na školní zahradě. Teprve 

až když dětem došla inspirace, začala jsem jim pomáhat vytvářet další barvy                

(voda + hlína = bláto…). Děti přestávala činnost bavit, když přestaly mít své nápady       

a myslely si, že již vše zkusily. Zájem dětí obnovilo bláto a smůla za stromů, které jsou 

pro ně většinou rodiči zakazované. 

Hodnocení: 

Hodnocení pokusu proběhlo jednotlivě pochvalou za namalovaný obrázek. Hromadné 

hodnocení jsem s dětmi zrealizovala až druhý den po vystavení obrázků. Děti si 

navzájem sdělovaly, co k malbě využily. V závěru si každé dítě vybralo jeden obrázek, 

který se mu líbil nejvíce a řekl ostatním dětem, co ho na obrázku zaujalo. 
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Fotodokumentace: 

 

          
 

obr. 28 – Malíři                                                obr. 29 – Malíři  

   

 

6.11 Reflexe zrealizovaných pokusů 

 

 Metoda pokusu je pro děti velmi lákavá a zajímavá. Nejvíce se dětem líbí 

experimenty, jejichž výsledkem je hmotný produkt, který si posléze mohou odnést 

domů. Velikonoční osení a květinu ke Dni matek děti předávaly svým rodičům nejen 

s velkou radostí, ale také i s opatrností a s určitou zodpovědností za květinu. Po dobu 

pokusu, kdy se děti pečlivě  staraly o svou květinu, získávaly nejen základní znalosti           

o rostlině, ale také si k ní vytvořily vztah.    

 Velmi přitažlivé je pro děti i sledování živých tvorů. Pozorování žížaly pod lupou si 

žádné z dětí nenechalo ujít. Nad změnami v nádobě, které byly patrné již po 7 dnech 

děti kroutily nevěřícně hlavou. Po tomto experimentu byly pro děti žížaly velkými 

zahradníky, kteří musí zvládnout v zemi spoustu práce. Jednu z holčiček dokonce 

napadlo pomoci mamince s květinami doma tím, že jí do květináčů dá žížaly – aby se 

maminčiným květinám lépe dařilo. 

 Pokus s odpadky děti zajímal zejména v jeho počátku a závěru, když do něho byly 

prakticky zapojeny.  
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 Pokusy s vodou jsou pro děti obzvlášť lákavé a nejvíce ty, na které si mohou 

sáhnout. Činnost s ledovým tajícím sněhulákem a vkládání předmětů do vody jsou toho 

zářným příkladem. Při zkoumání plavajících a potápějících se předmětů byla vidět 

spolupráce mezi dětmi, způsob jejich komunikace, vzájemné domlouvání, vyměňování 

si názorů, řešení různých situací. V tomto experimentu se mi osvědčilo ponechat děti 

alespoň chvilku v činnosti samotné a jen z povzdálí pozorovat. Děti se tak více 

odvážily, experimentovat i s jinými předměty a vymýšlely různé kombinace.  

 Zaujaté byly děti i experimenty s jim blízkou tématikou jako např. „želatinoví 

medvídci“ a nebo „maminka šiška“. Přestože to jsou jen převážně pozorovací aktivity, 

jsou pro děti zajímavé právě tématem.  

 Malování přírodninami se dětem líbilo, nad každým objeveným odstínem jásaly. 

Nejvíce si děti oblíbily bláto, které po sobě zanechávalo hodně viditelnou stopu. Smůlu 

ze stromů využívaly děti nejen jako barvu, ale sloužila jim také jako lepidlo. 

 Všechny cíle vytyčené v experimentech jsme splnili. Myslím si, že práce s pokusy je 

pro děti přínosná, prožitkem z praktické činnosti si zapamatují nejvíce. Dle mého 

názoru je možné využívat pokusy v MŠ v hojné míře, protože nám mnohé nabízí sama 

příroda. Vhodné je využívat experimenty v nejrůznějších projektech. 
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7.   Dotazníkové šetření 

 

7.1  Cíle a hypotézy dotazníkového šetření 

 

 Cílem šetření je zjistit prostřednictvím dotazníku, zda je v mateřských školách 

využívána metoda pokusu se zaměřením na environmentální výchovu a jak často. Dále 

bylo cílem šetření získat informace o tom, jak pedagogové chápou pojem pokus, co dle 

jejich názoru pokus u dětí rozvíjí a z jakých zdrojů čerpají náměty pro svou práci. 

 

 Pro dotazníkové šetření jsem si předem stanovila pět hypotéz: 

 

H1: Předpokládáme, že pokusy nejsou využívány v environmentální výchově     

  v mateřských školách příliš často. (Ověřováno otázkou č. 1, 2.) 

 

H2: Předpokládáme, že chápání pojmu pokus (experiment) nebude u všech pedagogů 

  jednotné.(Ověřováno otázkou č. 3.) 

 

H3: Předpokládáme, že učitelky dovedou formulovat přínos metody pokusů pro děti  

  předškolního věku.(Ověřováno otázkou č. 4.)  

 

H4: Předpokládáme, že učitelé čerpají náměty pro realizaci pokusů minimálně               

  ze dvou různých zdrojů a to zejména z literatury (předpokládáme tak vzhledem   

  k tomu, že literatura je v tomto ohledu nejobsáhlejší). (Ověřováno otázkou č. 5.) 

 

H5: Předpokládáme, že pozitivní a negativní důvody pro užívání (neužívání) pokusů  

  budou v rovnováze. (Ověřováno otázkou č. 6.) 

 

 

 

 



70

 

7.2  Charakteristika dotazníku a užité metody 

  

  Za účelem získání požadovaných údajů byl vytvořen anonymní dotazník (viz příloha 

č. 3) určený pedagogům mateřských škol. Vznikl sestavením šesti jednoduchých otázek 

zaměřených na zjišťování údajů týkajících se využívání pokusů týkajících                       

se environmentální výchovy v mateřských školách. 

 Charakter otázek je smíšený, vedle navržených odpovědí jsou i otevřené otázky 

s odpověďmi volnými. Většina otázek nabízí několik variant odpovědí, u některých 

mohli respondenti volit libovolné množství. Otázky (č. 1, č. 3, č. 4, č. 6) poskytují 

prostor pro individuální doplnění odpovědi. 

 

 Při vyhodnocování získaných údajů bylo využito absolutní a relativní četnosti. 

V zájmu přiblížení dotazníkového šetření širší veřejnosti byly tyto odborné termíny 

nahrazeny pojmem počet (učitelů, pokusů…) a symbolem %. Pro větší přehlednost byly 

výsledky šetření doplněny tabulkami a grafy. 

 

7.3  Průběh šetření a popis zkoumaného vzorku 

 

 Cílovou skupinou – respondenty – byli pedagogové mateřských škol. Převážná část 

formulářů ankety byla předána učitelům osobně, některé však zprostředkovaně. Ze 100 

rozdaných dotazníků se jich ke zpracování vrátilo 70 %.   

 Na šetření se podílelo celkem 70 učitelů mateřských škol. Část zkoumaného vzorku 

tvořili pedagogové městských, část učitelé venkovských škol. Jednalo se o učitele 

různých věkových kategorií a odlišného počtu let pedagogické praxe. 
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7.4  Výsledky šetření a jejich komentář 

 

H1:  Předpokládáme, že pokusy nejsou využívány v environmentální výchově 

v mateřských školách příliš často.  

Zjišťováno otázkami č. 1, č. 2. 

Výsledek zpracovává tabulka č. 1., č. 2. a graf č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Frekvence užívání jednotlivých metod v environmentální výchově 

 

Metody uvedené v dotazníku Počet pedagogů % 

pozorování  41 58,6 
pokus (experiment) 31 44,3 
rozhovor 30 42,9 
názorná ukázka, obrázky 14 20 
knihy, encyklopedie 12 17,1 
prožitkové učení 11 15,7 
praktická ukázka 9 12,9 
manipulace s předměty 9 12,9 
vyprávění 9 12,9 
hra 8 11,4 
příklad 5 7.1 
exkurze, výlety 5 7,1 
popis 4 5,7 
vycházky 4 5,7 
vysvětlení, objasnění 3 4,3 
předčítání  2 2,9 
motivace 2 2,9 
video, DVD, počítač 2 2,9 
teorie 1 1,4 
individuální činnosti 1 1,4 
skupinové činnosti 1 1,4 
přednášky 1 1,4 
pracovní listy 1 1,4 
dramatizace 1 1,4 
hodnocení 1 1,4 
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Tabulka č. 2: Frekvence využívání pokusů  v mateřských školách 

 

Frekvence využívání pokusů  Počet pedagogů 

velmi často (přibližně 20 pokusů za rok) 10 

často (přibližně 15 pokusů za rok) 39 

málokdy (přibližně 5 pokusů za rok) 19 

vůbec je nevyužívám 2 

 

 

Graf č. 1: Frekvence využívání pokusů v mateřských školách znázorněna v procentech 
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Komentář: Z tabulky č. 1 vyplývá, že nejčastěji jsou v environmentální výchově 

využívány  hned tři metody. Nejvyšší procento 58,6 % respondentů pracuje s metodou 

pozorování, 44,3 % využívá ve své práci experiment a třetí oblíbenou metodou v oblasti 

Dítě a svět je rozhovor uvedený 42,9 % dotazovaných. Experiment je tedy mezi 

pedagogy MŠ druhou nejčastěji využívanou metodou k dosažení výchovně 

vzdělávacích cílů v environmentální oblasti.  

 Tabulka č. 2 a z ní následně vytvořený graf č. 1 ukazují, že experimenty jsou 

v předškolním vzdělávání využívány hojně. 56 % dotazovaných uvedlo, že je využívá 

„často“, 14 % dokonce „velmi často“. 27 % respondentů zvolilo třetí možnost – 

„málokdy“. Varianta „vůbec je nevyužívám“ zazněla pouze ve 3 % dotazníků. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že hypotéza H1 se nepotvrdila. 
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H2:  Předpokládáme, že chápání pojmu pokus (experiment) nebude u všech 

pedagogů jednotné. 

Zjišťováno otázkou č. 3. 

Výsledek zpracovává tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Vyjádření chápání pojmu pokus 

 

 Chápání pojmu pokus dotázanými respondenty Počet 
pedagogů 

1 Získávání nových poznatků vlastní zkušeností. 16 
2 Ověření teoretických znalostí v praxi. 13 
3 Respondenti vysvětlili chápání pokusu formou ukázky konkrétních 

experimentů – tání vody, růst ze semínka… 
11 

4 Praxe místo teorie. 3 
5 „Ukázka.“ 3 
6 „Děti zkouší něco nového, nepoznaného a mají možnost seznámit se 

s výsledkem své práce a porovnat své představy se skutečným 
výsledkem.“ 

2 

7 „Pokusy.“ 2 
8 „Manipulace, názorné poznání všemi smysly.“ 2 
9 „Zkoušíme a čekáme, co z toho bude.“ 1 
10 „Samostatná iniciativa dětí.“ 1 
11 „Určení předběžné hypotézy, kterou experiment potvrdí či nepotvrdí.“ 1 
12 „Veškeré manipulační činnosti.“ 1 
13 „Činnost, která by měla mít předem daný cíl.“ 1 
14 „Pokus je metoda, kdy učitel upraví podmínky, v nichž má probíhat 

určitý děj nebo jev. Vede otázkami děti k tomu, aby si uvědomovaly 
vzhled předmětů před pokusem, úpravu podmínek pro pokus a výsledek 
pokusu.“ 

1 

15 „Činnost, při které bychom měli objasnit nějaký jev.“ 1 
16 „Pozitivní činnosti zaměřené na otázky tříděného odpadu.“ 1 
17 „Činnost (věc), o které nevím přesně, co mohu očekávat a jaký mám 

čekat výsledek.“ 
1 

18 „Získávání nových vědomostí, zkušeností.“ 1 
19 „Přímé pozorování konkrétní situace, praktická realizace učitelkou           

a dětmi dle možností.“ 
1 

20 „Zjistit vlastnosti či stanovisko k určitému tématu, vyzkoušet a zjistit 
vlastnosti, vztahy…“ 

1 

21 „Záměrné navozené situace.“ 1 
22 „Když vytvářím situaci (práci) k tomu, abych zjistila „něco“ nebo nic, 

důležitý je proces.“ 
1 

23 „Činnost, ve které přijde dítě do přímého kontaktu se zkoumaným.“ 1 
24 „Představujeme dětem činnost na základě fyzikálních, 

chemických…vlastností materiálu.“ 
1 
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Komentář: Dotazovaní respondenti uvedli 24 odlišných způsobů chápání pojmu pokus, 

v uvozovkách jsou uvedeny přímé opisy definic pojmu experiment dle dotazovaných. 

Tabulka nám ukazuje, že se respondenti shodovali nejvíce v prvních třech uvedených 

chápáních pojmu pokus. Nejvíce pedagogů uvedlo, že pokus je zkoumání nového          

a získávání poznatků vlastní zkušeností.   

Hypotéza H2 se potvrdila, což vychází z uvedených 24 různých způsobů chápání 

pojmu pokus.  

 

 

H3:   Předpokládáme, že učitelky dovedou formulovat přínos metody pokusů pro 

děti předškolního věku. 

Zjišťováno otázkou č. 4. 

Výsledek zpracovává graf č. 2. 

 

Graf č. 2 : Přínos využívání pokusů v MŠ 
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Komentář: Z grafu č. 2 je zřejmé, že učitelky mateřských škol jsou schopny formulovat 

přínos využívání pokusů pro předškolní dítě. Mezi tři nejčastěji uvedené přínosy patří 

logické myšlení a uvažování – uvedeno 33 krát, kooperace a spolupráce – zmíněna 20 

respondenty a koncentrace – zaznamenána celkem 17 pedagogy.  

3. hypotéza se potvrdila. 

 

 

H4:   Předpokládáme, že učitelé čerpají náměty pro realizaci pokusů minimálně         

ze dvou různých zdrojů a to zejména z literatury (předpokládáme tak vzhledem 

k tomu, že literatura je v tomto ohledu nejobsáhlejší).  

Zjišťováno otázkou č. 5. 

Výsledek zpracovávají grafy č. 3 a č. 4. 

 

Graf č. 3 : Množství zdrojů využívaných pedagogy pro práci s pokusy 
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Graf č. 4 : Míra využívání jednotlivých zdrojů námětů 
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Komentář:  V případě grafu č. 2 bylo bráno v potaz pouze 68 z celkového počtu 70 

dotazníků. Ve zbývajících dvou případech totiž respondenti pokusy vůbec nevyužívají a 

tuto otázku tudíž ani nevyplňovali.  

 Graf č. 2 nám ukazuje, že 7 % dotazovaných učitelů postačuje čerpat náměty pro 

experimenty pouze z 1 zdroje. Nejvíce - 42 % je však zastoupeno respondenty, kteří 

čerpají ze 3 zdrojů. 12 % dotazovaných využívá pro svou práci dokonce všech 5 

uvedených zdrojů.  

 Z grafu č. 3 vyplývá, že nejčastěji využívanými zdroji námětů pro realizaci 

experimentů jsou odborná literatura a časopisy. Tuto možnost zvolilo při vyplňování 61 

dotazovaných učitelů, což je 87 %. Nejmenší část učitelů čerpá náměty získané ze svého 

studia.  

Hypotéza H4 je pravdivá jen z poloviny. Nepotvrdilo se, že učitelé čerpají náměty 

pro realizaci pokusů minimálně ze dvou různých zdrojů. Potvrdila se však druhá 

část hypotézy, že nejčastěji využívaným zdrojem čerpání pokusů je literatura. 
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H5:  Předpokládáme, že pozitivní a negativní důvody pro užívání (neužívání) 

pokusů budou v rovnováze. 

Zjišťováno otázkou č. 6. 

Výsledek zpracovávají tabulky č. 4 a č. 5. 

 

Tabulka č. 4 : 10 důvodů, proč učitelé využívají pokusy v MŠ 

 

Důvod Počet 

pedagogů 

jsou snadno realizovatelné 31 

dostatek pomůcek 19 

jsou u dětí oblíbené 65 

jsou snadno využitelné pro skupinovou práci 51 

 

Jiné důvody (volné odpovědi učitelů): 

Při pokusu si děti více zapamatují, konkrétnost a vlastní zkušenost je 

vždy nejlepší metoda. 

6 

„Prožitek má větší kvalitu než teorie.“ 1 

„Pokusy mají velký význam pro děti v oblasti chápání světa a přírody 

vůbec.“ 

1 

„Teorie – ne vždy je přijatelná myšlení – pokusy umožní dětem vidět, 

sáhnout si, pochopit.“  

1 

„Poskytují dětem ucelený pohled na problém, jsou pro ně fascinující.“ 1 
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Tabulka č. 5 : 7 důvodů, proč učitelé nevyužívají pokusy v MŠ 

 

Důvod Počet 

pedagogů 

jsou obtížně realizovatelné 4 

nedostatek pomůcek 8 

nejsou u dětí oblíbené 0 

jsou obtížně využitelné pro skupinovou práci 2 

 

Jiné důvody (volné odpovědi učitelů): 

„Nedostatek času pro realizaci pokusů, ale jsou u dětí úspěšné.“ 1 

„Neužívám pokusů z důvodu nedostatečné praxe a zkušeností.“ 1 

„V současné době se věnuji práci s dětmi ve věku 3 let, proto tuto 

metodu nevyužívám.“ 

1 

 

 

Komentář: Z porovnání tabulek č. 4 a č. 5 převládá více kladných důvodů užívání 

pokusů v MŠ.  V otázce č. 6 je v 70 dotaznících zaškrtnuto celkem 180 odpovědí, 

z čehož pouze 17 vyjádření je negativních. Volných odpovědí je zapsáno pouze 13. 

Nejvíce – 65 krát užitým kladným důvodem využívání pokusů je jeho oblíbenost u dětí. 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že nejvíce pedagogů nevyužívá pokusy v MŠ z důvodu 

nedostatku pokusů, což uvedlo 8 dotazovaných. 

5. hypotéza se nepotvrdila, kladné odpovědi tvoří převahu nad zápornými. 
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7.5  Shrnutí výsledků 

 
 
 Cílem šetření bylo zjistit, zda je v mateřských školách využívána metoda pokusu          

se zaměřením na environmentální výchovu a v jaké frekvenci, dozvědět se, jak 

pedagogové chápou pojem pokus a jeho přínos pro děti, zjistit z jakých zdrojů čerpají 

náměty pro práci s pokusy a důvody jejich využívání či nevyužívání při práci 

s předškolními dětmi. 

 Z vyhodnocení dotazníků vyplývá, že pedagogičtí pracovníci MŠ využívají metodu 

pokusu v hojné míře. Oproti původní hypotéze jsem dospěla k závěru, že 56 % učitelů 

zařazuje experimenty ve své práci často a dalších 14 % dotazovaných dokonce velmi 

často.  

 Hypotéza H2 se potvrdila, protože v 68 dotaznících jsem nalezla 24 odlišných 

možností chápání pojmu pokus. Nejvíce pedagogů si vykládá pojem pokus jako  

získávání nových poznatků na základě vlastních zkušeností.  

 Přínos využívání experimentů spatřuje nejvíce pedagogů v rozvoji  logického 

myšlení a uvažování dětí – tento názor sdílí celkem 33 respondentů. Druhým nejčastěji 

uváděným přínosem je schopnost spolupráce (20 osob) a třetím rozvoj koncentrace       

(17 osob). Pedagogové dovedou formulovat přínos využívání pokusů pro děti. 

 Výsledky šetření potvrzují hypotézu, že pedagogové MŠ čerpají nejčastěji náměty 

pro práci s pokusy z literatury a časopisů, což uvádí 61 respondentů. Není však pravdou, 

že učitelé čerpají minimálně ze dvou zdrojů, protože 7 % dotazovaných čerpá pouze 

z jednoho zdroje. 

 Šetření také prokázalo, že u většiny pedagogů převažují důvody k využívání pokusů 

v MŠ. V 70 dotaznících se objevilo pouze 17 důvodů k nevyužívání pokusů 

v předškolních zařízeních. 
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Diskuse 

 
 Teoretickou část diplomové práce jsem vypracovala na základě informací, které 

jsem načerpala zejména v knihovně Pedagogické fakulty UK, Katedry biologie              

a environmentálních studií UK a v knihovně, kterou máme v mateřské škole. Obtíže 

jsem měla nejvíce při hledání titulů, v nichž by byla obsažena klasifikace didaktických 

metod v mateřské škole a bližší charakteristika pokusu. 

 Součástí teoretické práce je Receptář pokusů. Experimenty zde uvedené jsem 

čerpala převážně z dětské knihovny v Nymburku, z literatury v mateřské škole a dále 

také z vlastní pedagogické praxe. Jednotlivé pokusy jsem vybírala tak, aby byly 

zaměřeny na environmentální výchovu. Experimenty jsem rozdělila do 5 základních 

podoblastí, dle zaměření pozorovaného tématu (fauna, flóra, počasí, voda, znečištění 

prostředí). Práce s knihami plnými pokusů byla přínosná i pro mě, protože jsem zde 

načerpala velkou inspiraci pro svou další práci s experimenty. 

 Některé pokusy z Receptáře jsem zrealizovala v mateřské škole Kostomlaty          

nad Labem s dětmi nejstaršího oddělení. Průběh pokusů jsem zdokumentovala                        

a vyhodnotila. Při realizaci pokusů jsem dospěla ke zjištění, že metoda pokusu je pro 

děti velmi lákavá, zejména když děti objevují samostatně bez dospělé osoby – ta stojí 

jen opodál, dítě získává informace svou vlastní činností. 

 Pro děti byly ale velmi lákavé i dlouhodobější experimenty, které měly více ráz 

pozorovací. Děti se k pozorování pokusu aktivovaly navzájem. 

 Stěžejní díl této práce představuje dotazník na téma - Využívání pokusů v mateřské 

škole, kterého se zúčastnilo celkem 70 pedagogů předškolních zařízení. Dotazníkové 

šetření mnohé hypotézy potvrdilo, ale některé i vyvrátilo, což předkládám ve výsledcích 

šetření, kde dotazníky vyhodnocuji a zaznamenávám do tabulek a grafů. 

  Na základě této diplomové práce jsem došla k závěru, že pokusy jsou oblíbené      

nejen u dětí, ale také u pedagogů předškolních zařízení. 
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Závěr  

 

 Prostřednictvím této diplomové práce jsem se snažila čtenářům přiblížit 

problematiku využívání pokusů zaměřených na environmentální výchovu v mateřských 

školách. 

 

� V první části teoretické oblasti se zabývám charakteristikou environmentální 

výchovy, jejím začleněním v RVP PV, jejími cíli, formami a metodami.  

� V druhé části teorie zaznamenávám charakteristiku pojmu pokus, příklady 

klasifikace didaktických metod, metody se zaměřením na pokus a představuji 

experimentaci z pohledu předškolního vzdělávání. 

� Receptář pokusů je klasifikován do 5 základních oblastí a didakticky zpracovává 

řadu experimentů zaměřených na environmentální výchovu v předškolním 

zařízení. 

� Část experimentů jsem realizovala v MŠ Kostomlaty nad Labem, jejich průběh 

jsem zaznamenala, vyhodnotila a zdokumentovala. 

� V praktické části jsem vytvořila anonymní dotazník, se stěžejním cílem – zjistit 

zda učitelé MŠ využívají pokusy a v jaké frekvenci. Výsledky dotazníkového 

šetření jsem vyhodnotila a zaznamenala do tabulek a grafů. 

� Předem vytčené cíle diplomové práce byly splněny. 

� Dvě hypotézy stanovené v dotazníkovém šetření byly potvrzeny, dvě naopak 

vyvráceny a jedna z hypotéz byla potvrzena jen částečně, což dokládám v části 

s názvem „Shrnutí výsledků“. 

 

 Mým skromným přáním je, aby tato diplomová práce, která pro mě byla ohromným 

přínosem, obohatila i její budoucí čtenáře a to nejen po stránce teoretické, ale především 

z hlediska praktického. Věřím, že tato práce poslouží učitelům mateřských a základních 

škol jako zdroj inspirace pro jejich práci s dětmi.  

   

 

 



82

 

Seznam použité literatury 

 

1. BĚLINOVÁ, L.; HABIŇÁKOVÁ, E.; JÍROVÁ, M. a kol. Metodika výchovné práce 

v jeslích a mateřských školách. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986,        

s. 195. 

 

2. BUREŠOVÁ, K. Nápady pro mrňata a škvrňata : 5 x 2 tucty námětů k poznávání 

přírody v každém ročním období. 2. Kněžice : Chaloupky, středisko pro vzdělávání 

a výchovu v přírodě, 2003, s. 20. Dostupné na WWW: <http://www.medakubik.cz>. 

 

3. ČTVRTEK, V. Pohádky z mechu a kapradí. Praha : Novinář, 1970, s. 95. 

 

4. HEWITTOVÁ, S. Zábavné pokusy v přírodě. Havlíčkův Brod : Fragment, 2002, 

s.112. ISBN 80-7200-641-X. 

 

5. HRUBÍN, F. Dvakrát sedm pohádek. Praha : Albatros, 1990, s. 50. 

 

6. CHALUPOVÁ, P.; MACHART, J.; MARTÍNEK, P. a kol. Ekologická výchova       

v mateřských školách. Pardubice : Ekocentrum Paleta, 2002, s. 52. 

 

7. JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekolístky : Metodické listy Svatojánské koleje. Praha : 

Svatojánská kolej , 2004, s. 176. 

 

8. KALHOUS, Z.; OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002, s. 447. 

ISBN 80-7178-253-X. 

 

9. KOŽÍŠEK, J. Polámal se mraveneček. Praha : SiD & NERo, 2000. 

 

10. KREKELER, H.; BASTIAN, M. R. Pokusy a kouzla. Praha : Knižní klub, 2002,        

s. 127. ISBN 80-242-0789-3. 

 



83

 

11. LACEYOVÁ, M. Pojďte s námi do přírody. Bratislava : Perfekt, 2008, s. 48.      

ISBN 978-80-8046-386-1. 

 

12. LUKEŠOVÁ, M. Holčička a déšť. Praha : Albatros, 1974, s. 30. 

 

13. LORBEER, G.; KEEHNE, S.; CLEMMENSEN, D. Biologické pokusy pro děti : 

Náměty a návody pro zajímavé vyučování. Praha : Portál, 1998, s. 197.                

ISBN 80-7178-165-7. 

 

14. MACHART, J. Příroda v programech MŠ. Informatorium, 2001, r. VIII, č.8, s.15. 

ISSN 1210-7506. 

 

15. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido - edice pedagogické 

literatury, 2003, s. 219. ISBN 80-7315-039-5. 

 

16. MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975, 

s. 324. 

 

17. OPRAVILOVÁ , E.; HAVLÍNOVÁ, M.; BLÁHOVÁ, A. a kol. Rámcový program 

pro předškolní vzdělávání. Praha : Tauris, 2005, s. 48. 

 

18. OPRAVILOVÁ, E.; KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice 

s úvodem do pedagogiky. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005,      

s. 87. ISBN 80-7290-251-2. 

 

19. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 

2009, s. 395. ISBN 978-80-7367-647-6. 

 

20. SEKORA, O. Knížka Ferdy Mravence. Praha : Albatros, 1972, s. 180. 

 



84

 

21. SKÝBOVÁ, J. Vybrané kapitoly z didaktiky přírodovědné části prvouky                    

a přírodovědy pro učitelství prvního stupně. Praha : Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, 2007, s. 84. ISBN 978-80-7290-319-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85

 

Seznam obrázků  

 

obr. 1 – Violka vonná                                         

obr. 2 – Violka vonná 

obr. 3 – Smetanka lékařská 

obr. 4 – Kořeny rostlin (voděnka) 

obr. 5 – Mravenčí rallye                                    

obr. 6 – Mravenčí rallye 

obr. 7 – Dešťové obrázky                              

obr. 8 – Dešťové obrázky 

obr. 9 – Velikonoční osení                                     

obr. 10 – Velikonoční osení 

obr. 11 – Kořeny rostlin                                       

obr. 12 – Kořeny rostlin 

obr. 13 – Žížaly                                          

obr. 14 – Žížaly 

obr. 15 – Odpadky                                              

obr. 16 – Odpadky 

obr. 17 – Odpadky                                      

obr. 18 – Odpadky 

obr. 19 – Co plave                                             

obr. 20 – Co plave 

obr. 21 – Sněhulák                                             

obr. 22 – Sněhulák  

obr. 23 – Želatinový medvídek 

obr. 24 – Šiška                                             

obr. 25 – Šiška 

obr. 26 – Předpověď počasí                             

obr. 27 – Předpověď počasí 

obr. 28 – Malíři 

obr. 29 – Malíři 



86

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1:  Jdi ke Katce a uč se od ní! 

Příloha č. 2:  Holčička a déšť  

Příloha č. 3:  Dotazník 

 

 



Příloha č. 1:  Jdi ke Katce a uč se od ní! 

 

Jdi ke Katce a uč se od ní! 

(Jančaříková 2003) 

 

 Byla jednou jedna malá holčička. Jmenovala se Katka a byla nešikovná. Každý 

den se jí něco nepovedlo. Nedávno upustila maminčin oblíbený hrneček, když ho nesla 

na stůl. Ráno při snídani rozlila kakao. Své panence Madlence ostříhala vlásky, protože 

si myslela, že jí zase narostou, tak jako narostou holčičkám, když je stříhá maminka. No 

prostě – už jste někdy viděli takovou popletu a nešiku? Naštěstí měla hodného tatínka. 

Tatínek jí vždycky, když plakala, že něco pokazila, řekl: „Neplakej, Katko, to se přece 

dá spravit.“ Kakao utřel hadrem, panence účes zarovnal. 

 Jenže Katka dobře věděla, že ten rozbitý hrneček už nikdo nespraví, a tak 

plakala dál. 

 Tatínek jí řekl: „Přece bys neplakala kvůli jednomu hrnečku. Vždyť na světě je 

hrnečků dost.“ 

 A tak Katka plakat přestala. Alespoň do té doby, než provedla něco dalšího. 

 

 

Příloha č. 2:  Holčička a déšť  

 

Holčička a déšť 

(Lukešová 1974) 

 

Holčička jde a jde. Ulice je prázdná. Ani slunce nezasvítí.  

Chtěla bych někoho potkat, myslí si holčička. 

A jak jde a jde, myslí si čím dál víc: chtěla bych někoho potkat. 

A jak si to myslí a myslí, najednou – kap! Holčička potkala déšť. 

Byl to teprve malý déšť. Holčička mu nastavila dlaň.  

Déšť se po ní zkusil proběhnout: kap kap kap. 

„Pojď za mnou,“ řekla mu holčička. „Pojď za mnou až k našemu domu.“ 



Déšť už už chtěl vklouznout do vrat za holčičkou, ale vrata se za ní zavřela a nepustila 

ho dovnitř. Dešti to přišlo líto a rozplakal se. 

Běhá okolo domu, ťuká na okna, bubnuje na střechu - - - „holčičko! Holčičko!“ 

Vrrr, vrzla vrata. Ze vrat se vybatolil deštník. Pospíchá ulicí.  

„Jsi tam, holčičko? Jsi tam?“ ptá se déšť.  

„Jedeš!“ řekl dešti pán a utřel si rukávem kapku. 

Déšť běhá od deštníku k deštníku. „Jsi tam, holčičko? Jsi tam?“ 

Smutně prší. Motýl nechce déšť ani vidět. Včela nechce déšť ani vidět.  

Déšť hledá holčičku na dvorku. „Kvo kvo kvo kvo kvo,“ honem honem zahání kvočna 

kuřata. Kočka utíká domů do síně. 

„Neviděl jsi holčičku ty, velký pse?“ 

Velký pes je nejspíš hluchý. Otřepe se – ještě a ještě – pak se ožene po dešti: blaf!           

A šourá se k boudě. 

Najednou hop a hop! Dvě nohy v holínkách duply rovnou do kaluže. Jeden prstíček 

čeká nastavený: „Dešti! Dešti!“ V pláštěnce je holčička! 

„Utíkáme, chceš, dešti? Ty utíkej za mnou a já za tebou.“ 

To si vesele prší, to si prší! Husy natahují krky: víc víc víc. 

Žížala potkala plže. Kachny si dávají záležet: tak tak tak tak, otiskují do bláta kachní 

cápoty.  

Vrabci se koupou v louži. Frrr! Poplašili se.  

Za mrakem vykouklo ubrečené sluníčko a spadlo mezi ně. 

Žabátko se kouká na holčičku a diví se: holčička má místo očí jezírka!  

Všechno vidí najednou modře, fialově, žlutě, zeleně a ještě všelijak – jako když za duhy 

barevně prší na stromy na kytky na žábu na holčičku.  

Holčička hloubí žabátku tůňku. „Déšť je hodný. Je jenom mokrý, žabátko, víš? Já ho 

mám ráda.“ Prší šťastně a tichounce. Holčička našla cestou domů duhového šneka.



Příloha č. 3: Dotazník  
 
       Dobrý den, jmenuji se Markéta Borecká, jsem studentkou Katedry primární 
pedagogiky Karlovy univerzity v Praze a touto cestou bych Vás chtěla požádat o 
vyplnění níže uvedeného dotazníku. Získané údaje budou podkladem k napsání 
mé diplomové práce zaměřené na environmentální výchovu v mateřské škole. 
       Za Vaši laskavost a Váš čas strávený nad tímto dotazníkem Vám předem 
děkuji. 
 
 
 
Dotazník 
 
Správnou variantu označte křížkem! 
 
 
1) Jaké metody nejčastěji využíváte k dosažení výchovně vzdělávacích cílů 

v environmentální oblasti?    
 
     ( uveďte ) :  
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
 
 
 
2) Jak často využíváte ve své práci metodu pokusu (experimentu)? 
 
 
    velmi často                                     (přibližně 20 pokusů za rok) 
    často                                               (přibližně 15 pokusů za rok) 
    málokdy                                         (přibližně 5 pokusů za rok) 
    vůbec je nevyužívám                      při volbě této varianty přejděte k otázce č.6 
 
 
3)  Vysvětlete Vaše chápání pojmu pokus (experiment). 
 
     ( uveďte ) :  
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 



4) Které schopnosti či dovednosti podle Vašeho názoru realizace pokusů 
pomáhá u dětí rozvíjet? 

 
     ( uveďte ) :  
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
 
 
5) Odkud čerpáte náměty k pokusům pro práci s dětmi (můžete zaškrtnout více 

možností)?                                           
 
 
     z odborné literatury, časopisů 
     z televize, internetu 
     od kolegyň  
     náměty načerpané v průběhu studia  
     vymýšlím si své vlastní pokusy 
 
 
6) Označte důvody, proč užíváte / neužíváte pokusy v mateřské škole.                                                   
 
 
     jsou snadno realizovatelné                     jsou obtížně realizovatelné 
    dostatek pomůcek                                   nedostatek pomůcek 
     jsou u dětí oblíbené                               nejsou u dětí oblíbené 
     
     jsou snadno využitelné                          jsou obtížně využitelné 
     pro skupinovou práci                             pro skupinovou práci 
 
    jiné důvody (uveďte) :  
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 
 
 




