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Abstrakt: 

Tato kvalifikační práce se zabývá vlivem modelování a prostorového utváření na rozvoj 

fantazie a vnímání prostoru u předškolních dětí. Teoreticky jsou uchopovány vývojové 

zvláštnosti dětí, způsob myšlení a význam fantazie a jejího rozvoje v předškolním věku. 

Didaktický projekt byl řešen zjištěním z praxe: polostrukturované interview s učitelkami o 

jimi uplatňovaných způsobech realizace výtvarných činností; a vypracováním vlastního 

výtvarného projektu s inovativními postupy oproti zjištěným v praxi. Výsledkem projektu 

je popis jeho realizovatelnosti ve vztahu ke zjištění v praxi.  

Klíčová slova:  

fantazie, prostorová představivost, modelování 

 

Abstract: 

Thesis deals with the effect of art activities: modeling and spatial shaping. Selected art 

activities have an impact on the imagination and perception of space, under the 

assumption. There is the theory developed for preschool children of ways of thinking and 

imagination. The didactic project examines the practice - semi-structured interviews with 

teachers about how the implementation of selected art activities. It developed a new 

didactic project that focuses on a different procedure which is used in practice. The result 

is a description of the project's feasibility in relation to the findings in practice. 
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Úvod 
 

Téma bakalářské práce zabývající se rozvojem fantazie a prostorové tvorby předškolních 

dětí jsem si vybrala proto, že mě fascinuje potenciál předškolního věku, jeho obrovské 

možnosti a nekonvenčnost. Technika realizace, modelování a vůbec prostorová tvorba je 

mi osobně velmi blízká i v soukromém životě a jsem přesvědčena, že dětem otvírá mnohé 

možnosti, kterých je škoda nevyužít.  

Za léta studia předškolní pedagogiky, nevyjímaje střední školu, jsem se na pedagogických 

praxích setkala s různými styly vedení, také s používáním různých didaktických postupů. 

Zejména v poslední době mi připadaly způsoby práce ve výtvarné výchově pro potřeby 

dětí nedostačující, nebo málo motivující. Proto jsem se rozhodla tuto oblast na úrovni 

bakalářské práce prozkoumat a vytvořit projekt, který by měl děti více obohacovat a 

rozvíjet, než běžné přístupy. Nechala jsem se inspirovat některými, pro mě průkopníky 

v způsobech vedení tvořivého procesu, kterých si nesmírně za jejich práci vážím a zároveň 

za ní děkuji.  

Bakalářská práce pojednává o působení výtvarných činností, konkrétně modelování a 

prostorového utváření, na rozvoj fantazie a vnímání prostoru u předškolních dětí. Popisuje 

vývojové zvláštnosti dětí, způsob myšlení a význam fantazie a jejího rozvoje 

v předškolním věku. Teoretická část navazuje na praktickou část. 

Praktická část je rozdělena do dvou fází. První je zaměřena na rozhovor s několika 

učitelkami o jimi uplatňovaných způsobech realizace výtvarných činností. V druhé fázi se 

zaměřuji na podrobné vypracování výtvarného projektu se zaměřením na rozvoj fantazie a 

prostorového vnímání s použitím méně běžných způsobů práce. Praktická část obsahuje 

podrobný popis realizace s návrhem možného vylepšení. 

V přílohách je uváděna fotodokumentace. 

Cílem práce v teoretické části je souhrnně rozebrat důležitost fantazie a prostorové 

představivosti v předškolním věku. Tato teorie je pak v praktické části využita jako pilíř při 

tvorbě samotného projektu. Ten se mimo jiné především opírá o věkové zvláštnosti 

předškolních dětí a jejich potřeby. Samotnému popisu projektu předchází souhrn 

rozhovorů s učitelkami mateřských škol o způsobech práce ve výtvarné výchově. Projekt 

se opírá také o fakta vyplývající z těchto rozhovorů. 
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1 Prostorová orientace a fantazie 

1.1 Chápání prostoru v předškolním věku 
 

Pro orientaci v prostoru je charakteristická egocentrická perspektiva. Děti neumí rozlišovat 

prostorové vztahy. Přeceňují rozměr předmětů, které jsou k nim blíž oproti předmětům, 

které jsou jim vzdálené. Bližší předměty se jim zdají velké a ty vzdálené malé. 

Děti předškolního věku neodhadují dobře prostorové vztahy. Mohou posuzovat také podle 

toho, jak se jim předměty jeví. Pokud mají odhadnout vzdálenost mezi dvěma předměty, 

stejná vzdálenost se jim zdá rozdílná, pokud je mezi nimi ještě nějaká věc. Vzdálenost se 

jim v tom případě zdá menší. Nemají problémy s rozlišováním polohy nahoře a dole. 

Obtížnější je to s rozlišováním pravé a levé strany. Dítě v tomto věku ještě nedozrálo do 

takové vývojové úrovně, aby mu toto rozlišování nedělalo problém. (Vágnerová 2005) 

1.1.1 Rozvoj orientace v prostoru u předškolního dítěte 
 

Velký vliv na rozvoj pravo-levé orientace má také vyhranění laterality dítěte. To znamená, 

mechanismy biologického zrání. Laterální poloha je z hlediska pozorovatele proměnlivá, 

vzhledem k vnímaným objektům je méně přesně fixována. Například, když se dítě otočí o 

180 stupňů, je všechno naopak. Co bylo vpravo je vlevo a naopak. (Vágnerová 2005) 

   Zejména pro rozvoj pravo-levé orientace je nezbytné, aby dítě od učitelky dostalo 

naprosto přesné informace a instrukce. Například: sedni si na židli vpravo, je nepřesná 

informace. Vpravo od dítěte, nebo vpravo od učitelky? Správná informace by byla: sedni si 

na židli, která je vpravo od tebe. 

Ve výtvarném projevu se vnímání prostoru projevuje například v transparentnosti 

zobrazovaného. Dětská kresba se projevuje tzv. röntgenovým viděním. Dítě nezajímá, že 

ve skutečnosti není vidět brambory v hrnci, nebo člověka v domě. Zobrazuje skutečnost, 

lidi a předměty tak, jak je vidí ve své představě. Nic nezůstává zatajeno. 

Podle některých autorů si děti nejlépe rozvíjí prostorovou orientaci a vůbec vnímání 

prostoru modelováním. Nejdříve by se děti měly setkat s jednodušším materiálem, jako je 

hlína, například s pískem. Prozkoumat jeho vlastnosti.  

Pro modelování je dětem vhodné předkládat měkké materiály, jako je hlína (sochařská, 

modelářská), modelína, jíl…  
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Orientaci v prostoru a rozvoj vnímání prostoru podpoří instalace dětských výtvorů do 

prostoru třídy. Učí se tím také k citu pro kompozici. 

Učení prostřednictvím manipulace s předměty je v tomto věku velmi typická. „Zkušenost 

s okolním světem během předškolního věku tedy nesmírně vzrůstá – úměrně s tím se 

obohacují a zpřesňují pojmy a dítě si získává spolehlivější, hodnotnější materiál pro 

myšlenkovou práci.“ (Koch, Matějček 1960, s. 291)  

1.2 Charakteristika fantazie a fantazijních představ 
  

 „Představa je reprodukovaný obraz předmětu, založený na naší předešlé zkušenosti“  

(Rubinstein 1967, s. 311) 

Avšak ne všechny představy jsou pouhým vybavením dříve vnímaného. Krom vnímání a 

následných představ jednoduchých jednotlivin, rozlišujeme komplexní představy zaměřené 

buď do minulosti (vzpomínky), nebo do budoucnosti (denní snění). Zcela specifickým 

druhem představ jsou fantazijní představy. Patří k nim také sny. Fantazijní představy jsou 

opravdovými obrazovými novotvary. 

Jak uvádí odborná literatura, vznikají fantazijní představy v době snížené činnosti smyslů, 

během spánku, v monotónním prostředí, v uvolněné atmosféře. Z toho vyplývá, že 

fantazijní představy a jejich vytváření jsou spontánní myšlenkovou činností. 

Představy a fantazijní představy mají několik specifických funkcí. Jednou z nich je účelné 

doplňování vjemů či percepcí řízené činnosti (např. jak se vyvine určitý děj, atp.). 

Představy umožňují také návrat do minulosti prostřednictvím vzpomínek a naopak 

umožňují plánování v budoucnosti. To znamená, že nám umožňují odpoutat se od 

přítomnosti a přijímat možné alternativy stávajícího. 

Pokud budeme fantazijní představy spojovat také s fantazií, pak nevznikají spontánně na 

výše uvedené situace, ale jsou produktem tvořivosti a mají speciální funkci. (Nakonečný 

1998) 

Prostřednictvím fantazie je umožňováno splnění přání. To co nám/dětem není dovolováno 

v reálném světě, si jednoduše představíme jako alternativní realitu. Předškolní děti mají 

často problém vyrovnat se s tím, co je v jejich životě skutečné. Proto jsou jejich představy 

o tom „jak by to mohlo být“ velmi živé. Děti jim postupně uvěří. Právě fantazie 

předškolním dětem často pomáhá pochopit okolní svět. Tuto tendenci nazýváme 
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magičnost. (Vágnerová 2000) Součástí magičnosti je také antropomorfizmus a 

arteficializmus. 

Fantazie se projevuje téměř ve všech činnostech dítěte. Například ve hře, kreslení, 

modelování, vyprávění… 

Podíl fantazie je zřejmý u předškolních dětí i u tzv. nepravdivých lží, tj. konfabulací 

(smyšlenek). Jde o kombinaci vzpomínek a fantazie. Na rozdíl od tzv. pravé lži je dítě o 

pravdivosti své výpovědi přesvědčeno 

1.2.1 Rozvoj fantazie v předškolním věku 
 

„Tvorivosť je vlastnost, ktorú stále viac oceňujeme a ktorá môže umocniť každú ľudskú 

činnosť a dať jej vyšší individuálny a niekedy společenský význam, vo výtvarných 

činnostiach je dominujúca, prevyšuje úlohu napodobenia a zručnosti.“ (Uždil, Šašinková 

1978, s. 58) 

Existuje velké množství definic fantazie a fantazijních představ. Tato vymezení jsou však 

nejednotná. Vymezit tento pojem by bylo proto velmi obšírné a k tomu nemám v této práci 

prostor.  

Z dostupné literatury je však zjevné, že fantazie má v předškolním věku formativní 

význam a zastává stejně důležitou roli jako hra. Zejména námětová hra, která má někdy 

charakter pohádky. 

„Pohádkový děj je zjednodušený a řídí se jednoznačnými pravidly: dobro zvítězí a zlo je 

potrestáno. Skutečnost je zde prezentována jasně a srozumitelně, popřípadě i jako méně 

ohrožující. Pohádkový svět má požadovanou strukturu a řád. Takový svět se dítěti jeví jako 

bezpečný, protože se v něm může snadno orientovat a lze se na něj spolehnout. Pohádky 

pomáhají pochopit fungování skutečného světa, jsou abstrakcí obecných situací a vztahů.“ 

(Vágnerová 2005, s. 186) 

Z citovaného vyplývá význam fantazie v předškolním věku. Děti si vytvářejí v představách 

svůj vlastní svět, který jim pomáhá chápat svět skutečný. Úlohou učitelky potom má být 

podporovat fantazii a poskytovat dětem dostatek kvalitních podnětů. Vnímání předškolních 

dětí se uskutečňuje především smyslovými vjemy a zážitkem. Učí se tím, co je pro ně 

skutečné.  

Proto spojení co nejvíce smyslů a prožitku bude jedním z nejúčinnějších způsobů rozvoje 

dítěte. Například vyprávěním pohádky jako motivační části k prostorovému vytváření 

umožňuje dítěti ponořit se do svých představ a rozvíjet je dál ve své fantazii. Toto mu je 
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pak umožněno demonstrovat ve výtvarné tvorbě. Pokud chceme u dítěte podpořit co 

nejvíce rozvoj prostorového vnímání, je ideální modelování, nebo prostorové vytváření 

obecně. 

Tvořivost souvisí se schopností, která spolu s motivací a charakterem utváří strukturu 

osobnosti člověka. Také souvisí s inteligencí.  

„Tvořivost (creativity) je schopnost, pro niž jsou typické takové duševní procesy, které 

vedou k nápadům, řešením, koncepcím, uměleckým formám, teoriím, či výrobkům, jež jsou 

jedinečné a neotřelé. 

Tvořivé, neboli divergentní myšlení (creative or divergent thinking) je chápáno jako úsilí 

objevit nové vztahy, řešení problému, novou metodu, teorii, či umělecké dílo.“  

(Perný 2004, s. 9) 

V pedagogickém slovníku je tvořivost definována s malými odlišnostmi. Také ji označuje 

za psychickou schopnost, která je ovlivněna fantazií, inspirací a intuicí. Řešení, která 

produkuje, jsou nejen správná, ale i nová. Tvořivost má několik etap. Přípravu, dozrání 

nápadu, „osvícení“, kontrolu, opracování. 

O správném řešení v souvislosti s tvořivostí nejde mluvit, pokud ji uvažujeme v souvislosti 

s výtvarným projevem. O správném řešení lze mluvit například v souvislosti 

s matematickým úkolem. 

Tvořivost podporuje potřeba seberealizace, zvídavost, vysoká inteligence. Naopak ji tlumí 

direktivní přístup dospělé autority, stereotyp a také konformita. 

Tvořivé myšlení je specifická forma myšlení, která si vyžaduje velkou míru vnitřní 

motivovanosti, vytrvalost, houževnatost, smysl pro nekonvenčnost a touhu po nových 

řešeních, testování a zkoumání nových možností. 

Tvůrčí myšlení není jen záležitostí vloh a nadání, ale i schopností a jejich rozvíjení. Pro 

uplatnění tvořivého myšlení ve výtvarném projevu je důležité, aby se současně rozvíjel 

smysl pro estetično a krásno. Aby se pomalu utvářel vkus. Tady je na bedrech učitelky, aby 

dětem ukázala, co je hezké, co se k čemu hodí, co ne a proč. Než si dítě ve školním věku 

vytvoří svůj styl a vkus, je na učitelce mateřské školy, aby se dětem pokusila dát základ 

pro cit v určování hezkého a estetického. 

   „I. Lokšová a J. Lokša uvádějí ve své publikaci Pozornost, motivace a relaxace a 

tvořivost dětí ve škole charakterizují tvořivost jako vytváření pro subjekt nebo určitou 

skupinu nových, užitečných řešení a produktů, a to při úlohách, které jsou spíš 



13 

 

heuristického (divergentního), než algoritmického (konvergentního) typu. Uvádějí přitom 

dvě úrovně tvořivosti 

- reprodukční, kde je hlavní důraz kladen na plánované dosahování identických 

produktů 

- produktivní, při níž vznikají nové, progresivní, od dosud existujících odlišné 

produkty, postup, řešení“ (Perný 2004, s. 10) 

Důležitá pro rozvoj dětské tvořivosti je tvořivost, fantazie a otevřenost učitelky. Tady se 

chápe fantazie jako psychický proces, kterého produktem jsou nová řešení a možnosti, 

které může (a měla by) nabídnout dětem. Tvůrčí myšlení však není výsadou jen nadaných 

jedinců. Není nutné podávat mimořádné výsledky. Základem pro tvořivé učení je navození 

vhodných podmínek. Je potřeba brát v potaz zejména individuální rozdíly dětí. Ústředním 

činitelem činnosti je učitelka, která by měla znát mechanizmy a zásady rozvíjení tvořivosti 

dětí. 

2 Myšlení a myšlenkové operace v předškolním věku 

2.1 Charakteristika předškolního věku 
 

„Typickým znakem myšlení předškolních dětí je útržkovitost, nekoordinovanost a 

nepropojenost, chybí mu komplexní přístup. Děti už umí správně vyřešit mnohé úkoly 

dílčího charakteru, avšak nedovedou do svých úvah zahrnout víc aspektů, znalostí, či 

různorodé pohledy. Jejich uvažování je zúžené, zaměřené jen na jednu oblast.“ 

 (Vágnerová 2005, s. 182) 

Pokud bychom se drželi „piagetovského“ rozdělení do vývojových období, problémová 

skupina, kterou se dále zabývám, spadá do období názorného myšlení. Jedním ze 

zajímavých znaků myšlení předškolního dítěte je, že transdukce je nahrazena názorným 

závěrem. Je demonstrován v následujícím pokuse: dvě naprosto stejné sklenice označeny 

jako A a A2 naplníme stejným počtem kuliček. Dítě samo plní sklenice a to tak, že do 

jedné vkládá kuličku levou a do druhé pravou rukou. Plní je paralelně. Potom vysypeme 

obsah sklenice A2 do sklenice B, která je jiného tvaru i velikosti. 4 – 5leté dítě už není 

přesvědčeno o ekvivalenci obou počtů. Bude-li sklenice B vyšší a užší než sklenice A, 

bude tvrdit, že je v ní kuliček víc. (Smidt 1978) 

„Okolnost, že děti nejsou schopny utvořit pojem konstantního množství při konstantním 

množství prvků – tedy provést sjednocení objektů téže třídy formou grupování – souvisí 
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s tím, že se při myšlenkových operacích příliš váží na perceptivní vlastnosti. Názorné 

zvláštnosti předmětu přecházejí jako premisy do závěrů.“ (Schmid 1978, s. 126)  

Názorné myšlení opírající se o představy, je podle výše uvedeného autora strnulé a málo 

reverzibilní.   

Každá problémová situace je dána jako soustava vztahů mezi nějakými kognitivními 

prvky, v nichž něco nefunguje tak, jak bychom chtěli. Myšlení spočívá v restrukturaci 

situace. Je založeno na pochopení vztahů mezi jednotlivostmi v struktuře problémové 

situace, na přetvoření nežádoucí struktury v strukturu žádoucí. Myšlení tak vychází 

z reprezentace skutečnosti ve vjemech, představách a pojmech (základní kognitivní 

prvky, ve kterých je obsaženo poznání). (Nakonečný 2003) 

Nezbytné pro celistvé vnímání skutečnosti a řešení problémů jsou myšlenkové operace. 

Základními myšlenkovými operacemi jsou párové procesy analýzy a syntézy, abstrakce a 

zobecňování, srovnávání a třídění. Umožňují nám poznat problém a řešit jej, přičemž 

problémy vystupují v názorné rovině. 

Právě úroveň rozvoje myšlenkových operací, krom dalších atributů, ovlivňuje moji práci 

v dětské skupině. Ukazuje mi, kam zaměřit pozornost při vymýšlení činností. Správné 

určení vývojové úrovně může mít vliv na odhad dosažených výsledků v konkrétní práci. Je 

proto nezbytné znát úroveň myšlení, úroveň vnímání skutečnosti, představ o skutečnosti a 

schopnosti představit si popisovaný objekt. 

Prostředky myšlení k řešení problémů nazýváme reálnými nebo symbolickými nástroji, čili 

operátory (Nakonečný 2003). 

Pokud je dále neanalyzujeme, jsou jimi vjemy, představy a pojmy. 

K řešení úloh v praktické části mé práce děti využijí zejména divergentní, rozbíhavé 

myšlení. U konvergentního myšlení nemusí jít vždy o mechanickou aplikaci určitého 

vzorce řešení, probíhá ale většinou v souladu s určitými pravidly a problém směřuje 

k jedinému řešení. Zatímco divergentní, nebo také tzv. „tvůrčí myšlení“ je charakteristické 

objevnou a obecně hodnotnou originalitou. Toto myšlení bude potřebné pro řešení 

zadaných výtvarných úkolů, zároveň se budu pokoušet o rozvoj tohoto myšlení. Podle 

mého názoru by to mělo pomoci k rozvoji fantazie, která se v předškolním věku rozvíjí 

velmi prudce. 

Současně s myšlením se v první řadě rozvíjí řeč. Od tří let začíná dítě vytvářet postupně 

složitější a rozvitější věty a řeč se postupně zbavuje agramatismů. Rozvíjí se zejména na 
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základě nápodoby osob, které jsou dítěti mluvním vzorem. Dále je rozvoj řeči závislý 

zejména na sluchovém vnímání a také na dalších smyslech. 

„Myšlení a slovo nejsou navzájem spojeny hned od počátku. Tato souvislost vzniká, mění 

se a narůstá v průběhu vývoje myšlení a slova.“ (Vygotskij 1956, s. 245) 

Mezi 4. – 5. rokem dítě začíná analyzovat a rozlišovat slova ve větě. Učí se vnímat rytmus 

slov. Postupně začíná vnímat, jaké písmeno je na začátku a jaké na konci věty, poté dokáže 

rozebrat střed slova. Protože řeč se rozvíjí současně s myšlením, rozvíjí se analýza a 

syntéza nejen v řeči, ale i jako myšlenková operace. V praktické části se snažím podpořit 

akceleraci rozvoje myšlenkových operací. Prostorová tvorba zajisté značnou mírou 

přispívá rozvoji představ, rozvoji fantazie a při zadání správného úkolu a s výběrem 

vhodného materiálu výrazně podpoří také rozvoj analytického a následné syntetického 

myšlení. 

Nelze rozvíjet pouze představivost a fantazii, jedním ze znaků vývoje je jednotnost a 

plynulost. To znamená, že nejde od sebe oddělit ve vývoji jednotlivé složky osobnosti, ani 

myšlení. 

Vývojovou charakteristikou předškolního věku zůstává, že nadále činí dětem potíže 

rozlišování prostorových vztahů. Předměty vepředu se mu zdají být větší, než skutečně 

jsou. Naopak vzdálené předměty označuje jako malé. Nedokáže dobře pochopit princip 

horizontu. Pojmy nahoře a dole diferencuje dobře. Vpravo a vlevo až koncem předškolního 

období. (Molnár 2009) 

„Poznávání je v tomto věku zaměřeno na nejbližší svět a pravidla, která v něm platí. Mění 

se způsob, jakým dítě poznává, ale nejde o zásadní, kvalitativní proměnu poznávacích 

strategií. Piaget (1970) označil tuto fázi kognitivního vývoje podle typického způsobu 

uvažování předškolních dětí jako období názorného, intuitivního myšlení. Myšlení 

předškolního dítěte ještě nerespektuje zákony logiky, a je tudíž nepřesné, má mnohá 

omezení. Case (1998), vycházející z Piagetova učení, považuje za nejvýznamnější rozvoj 

porozumění souvislostem a vztahům na různé úrovni (mezi objekty, symboly i pojmy).“ 

(Vágnerová: 2005, s. 174) 
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3 Výtvarné tvoření/vytváření v předškolním věku 

3.1 Význam prostorové tvorby v mateřské škole 
 

Pro správnou a smysluplnou podporu dětského výtvarného projevu je nezbytné respektovat 

jeho fyziologické a psychomotorické dispozice. Nejdříve dítě ovládá svou paži od ramene, 

pak loket a až nakonec zápěstí a prsty. Proto je potřebné, abychom zejména malým dětem 

nabízeli veliké formáty. Takovéto výtvarné prostředky by měli dítěti umožňovat snadnou 

manipulaci, která je neomezuje ve výrazu ani v pohybu. 

„Místo předkládání šablon je hodnotnější nabídnout dítěti podporu v jeho vlastních 

výtvarných záměrech a být nápomocen při jejich realizaci. Při výtvarné tvorbě je totiž 

především důležité, aby dítě cítilo podporu, povzbuzení a podporu, povzbuzení a důvěru při 

tvoření s dospělým. Dítě pracuje s dospělým, učí se říct si o pomoc a také jí přijmout. 

Hlavní význam dětského výtvarného projevu spočívá zejména v procesu tvorby.“ 

(Kirchnerová, Rubešová 2009, s. 5) 

„Nejraději z kulatých tvarů mám svůj míč a pak hned jahodové knedlíky… Nejchytřejší 

z kulatých tvarů je dospělá hlava… Nejzázračnější tvary jsou malá semínka, jedno si 

pamatuje, že má být smrk, a druhé, že bude třeba jabloň… Nejraději hladím vodu a kotě… 

Když se bojím, jsem jako pichlavá koule, asi jako ježek nebo kaktus… Dům je jako 

obrovský hezký nebo ošklivý kabát pro hodně lidí… Člověk na sebe ušil kalhoty, ale i 

židli… Věž ukazuje tam, kde to člověk ještě nepoznal… V sochařské hlíně je uschováno 

hodně soch… Michelangelo vysekal z kamene rozzlobeného Davida, Goliáše už nestihl… 

Sochař nosí své sochy v hlavě…“ (Cikánová 1995, s. 7) 

I takto poetické a tvořivé dovedou být děti jen o něco málo starší, než jsou svěřeny nám, 

učitelkám mateřských škol. Mohou být takto tvořivé jen děti, které dostaly „do vínku 

jakýsi dar“? Děti, které mají vrozené nadáni? Nemyslím si, že je to úplně tak. Velmi 

důležité je tvořivé vedení. Právě když vidím takto rozvíjené školní děti, stává se to pro mě 

výzvou začít mnohem dřív. Dát dětem šanci a otevřít jim co nejvíce dveří. Často se 

v mateřských školách setkávám s podobnými způsoby práce ve výtvarných i jiných 

činnostech. Ne všechny jsou vždy tvořivé. Navíc se stávají stereotypními, opakujícími se 

jen s drobnými obměnami. Děti jsou pak zvyklé pracovat stejným způsobem a ztrácí 

zájem. Nejčastější techniky jsou v plošném vyjadřování kresba a malba. Existuje obrovská 

škála výtvarných technik, které jsou velmi jednoduché a dětem dostupné, přesto se 

používají minimálně.  



17 

 

Není nutné používat složité techniky náročné na čas i finance. Postačí obyčejné předměty, 

jako například kousek provázku, nebo sklíčka, obyčejný papír, tempery… Vše, co děti 

běžně používají, se dá uplatnit v tvořivém procesu. 

Také pokud jde o prostorovou tvorbu, nejčastěji v mateřských školách vidím používání 

modelíny na tvoření drobných plastik nejčastěji se zvířecím motivem. Pro rozvoj vnímání 

prostoru a vůbec fantazie je vhodné použít víc materiálu, aby si děti mohly vytvořit větší 

objekty. O to se pokusím v praktické části mé práce.  

Dítě se od svého narození po dlouhou dobu setkává s obrovským množstvím nových tvarů 

a povrchů, zkoumá jejich vlastnosti. Hmat je nesmírně důležitý pro rozvoj vnímání světa 

kolem. Také pro další rozvoj smyslového vnímání a myšlenkových procesů a operací.  

To se velmi úzce váže snad k nejúčinnějšímu způsobu učení se a tím je zážitkové učení, 

jak uvádí dostupná literatura. Dnes mají děti však stále méně příležitostí přijít do kontaktu 

se světem kolem sebe. Všechny informace jsou jim zprostředkovány prostřednictvím 

obrazovky televize. Ta je mimo jiné také plošná, takže brání dětem v rozvoji prostorové 

představivosti a prostorových vztahů. Proto bychom měli dětem dávat mnohem víc 

podnětů k prozkoumávání „kouzelného“ světa kolem a jeho možností.  

„Domníváme se, že člověk zůstane celým člověkem tehdy, pokud není už v dětství 

zanedbána péče o to, čím by měl být pro tento svět vybaven, to znamená vrchovatou měrou 

rozumu i citu, fantazií, zvídavostí všech svých neunavitelných smyslů. Výtvarná výchova ve 

zmíněné péči hraje nezastupitelnou úlohu.“ (Cikánová 1995, s. 7) 

Protože výtvarný projev je pro dítě srovnatelnou potřebou jako hra. 

„… protože výtvarný projev považujeme za dobré kouzlo, které dětem pomáhá duševně 

růst a citlivě se dotýkat tajemství ukrytých ve světě kolem nich i v nich samotných.“ 

(Slavíková, Slavík, Hazuková 2003, s. 10) 

Jednou z podstatných výhod modelování je, že dává dětem možnost vnímat svět, svoje 

výtvory ve třech rozměrech. Existuje nespočet možností a námětů pro modelování. Proto 

bychom je měli dětem odhalovat a nabídnout. Velmi důležitý je zde rozvoj hmatu, který 

dítěti zprostředkovává poznávání vlastností materiálů (jejich teplotu, tvar, povrch, 

materiál…). 

Velmi důležité je, aby měly děti před samotným modelováním možnost seznámit se 

s materiálem, ohmatat si jej, přivonět si k němu, chvilku si s ním „jen tak hrát“. 
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3.2 Osobnost učitele 
 

Jen v nemnoha profesích jsou charakteristiky osobnosti zúčastněných tak důležité, jako je 

tomu v učitelské práci. Požadavky na osobnost vyučujících začaly být vymezovány od dob 

vzniku institucionální výchovy vůbec.  

Již v 19. století si byla pedagogická veřejnost vědoma toho, jak důležitá je v této profesi 

motivace k povolání, talent a kognitivní vybavenost. 

Otázkou osobnostních znaků učitelů se pedagogické disciplíny zaobírají podle dostupné 

literatury neustále. Otázkou zůstává, jaký vliv má osobnost kantora na edukační proces. 

Podle výzkumů v této oblast se však ukazuje, že osobnost učitele má nízký vliv dokonce i 

na výchovnou stránku výchovně – vzdělávacího procesu. „Osobnost učitele sama o sobě 

není významně silným determinujícím faktorem určujícím výsledky edukačních procesů, 

nýbrž rozhodující jsou aktivity této osobnosti.“ (Průcha 2002, s. 194) 

Mnohem důležitější je tedy Učitelovo pedagogické myšlení (Průcha 2002). To se vyvíjí 

zároveň s narůstající praxí učitele. Obecně se dá říci, že zahrnuje profesní ideje a ideály, 

postoje, předsudky, cíle, priority, očekávání. Tyto vytváří základ jeho jednání a směřování, 

ale také výchovný a vzdělávací styl. Obsahově je jeho konání orientováno na samotný 

edukační proces, metodické postupy směřování k cíly.  

V osobnosti učitele se projevují ochranné mechanizmy podobně jako v lidské osobnosti 

obecně. Například úspěchy svěřenců připisuje své profesionalitě a svým pedagogickým 

kvalitám, kdežto neúspěchy samotným žákům. Toto pociťování zodpovědnosti za výsledky 

žáků slábne s narůstajícím věkem žáků. Z toho vyplývá, že největší zodpovědnost 

zpravidla pociťují učitelky mateřských škol a prvních ročníků základních škol. I když 

v mateřských školách by nás měl pravděpodobně zajímat spíše proces dosahování 

vytýčených cílů. Jedině ten totiž může postihnout průběh vývoje dítěte. V průběhu činnosti 

může učitelka pozorovat prožitek dítěte a jeho úroveň vnímání, podle jeho spontánních a 

momentálních reakcí. S ohledem na nízkou úroveň vyjadřovacích schopností nedokáže 

předškolní dítě natolik komentovat výsledek své práce, aby se mohla učitelka spolehnout 

pouze na tento komentář a svůj výklad. A musí být zejména účastná a připravená 

nabídnout dítěti nová řešení, která ho posunou dále ve vývoji. 

 



19 

 

3.3 Výukové metody rozvíjející tvořivost 
 

Metodu je možné velmi obecně vysvětlit jako způsob, postup k dosažení určeného cíle. 

„Jedná se o koordinovaný systém činností učitele (lektora) a studentů, který je zaměřen na 

dosažení výchovně vzdělávacích cílů za dodržení didaktických zásad.“ 

(http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-2009/vyucovaci-metody.pdf) 

Volba vyučovací metody zaleží od charakteru konkrétní činnosti a konkrétních 

didaktických úloh. Výběr metod také ovlivňuje volba pomůcek a prostředků výtvarné 

činnosti a osobnost a styl učitele. Každá použitá metoda však musí splňovat určitá kriteria, 

má-li splnit očekávané požadavky. K tomu pomáhá respektování kritérií správného 

výběru výukových metod: 

• zákonitosti výchovně vzdělávacího procesu a z nich vyplývající vyučovací zásady, 

• cíle a úkoly výuky, 

• obsah a metody dané vědy (oboru) vůbec a daného vyučovacího předmětu (tématu) 

zvlášť, 

• učební možnosti studentů, jejich předpoklady: 

• věkové (psychické a fyzické), 

• úroveň jejich připravenosti (vzdělávací a výchovné), 

• zvláštnosti třídního kolektivu, 

• zvláštnosti vnějších podmínek (geografických, pracovního prostředí, vybavení 

školy, organizační forma vyučování aj.), 

• předpoklady samých učitelů: 

• předcházející zkušenosti, 

• úroveň teoretické i praktické přípravy, 

• schopnost zvládnout určité metody, resp. Prostředky, 

• úroveň metodického mistrovství, 

• osobní vlastnosti 

Volba metod výchovně-vzdělávací práce v konkrétních činnostech má velmi významný 

formativní dopad na děti. Myslím si, že používané metody jsou projevem osobnosti a 

zkušeností učitele.  

Také každá činnost si vyžaduje využití jiných metod a postupů práce. 

 

http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-2009/vyucovaci-metody.pdf�
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3.3.1 Heuristické metody 
 

Pro heuristickou výuku je typická metoda problémové výuky. Je zřejmé, že problémová 

výuka je časově náročnější. Také je náročná na přípravu učitele. Avšak poznatky a 

schopnosti, které si prostřednictvím těchto metod děti osvojí, jsou v paměti ukotveny 

mnohem pevněji, než pouhým memorováním. 

HEUREKA – našel jsem, objevil jsem 

Podstatou je, že děti samy objevují dosud nepoznané skutečnosti, co je v podstatě analogií 

vědeckého bádání. Připomíná návrat k autentickému poznávání světa člověkem. 

„Např. Sokrates, řecký filosof (469-399), mistr ve vedení rozhovoru, jehož podstata 

spočívala v odhalování nových skutečností na základě logického z dřívějších poznatků 

vhodně kladenými otázkami (vyvozovací, rozhovor), dokázal přivést nevzdělaného otroka 

k odvození Pythagorovy věty.“ (http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-2009/vyucovaci-

metody.pdf) 

Tvořivé napětí se dá přivodit tvořivou otázkou. Stává se impulsem zvídavému pátrání, 

intenzivní aktivitě a odhodláním dopátrat se skutečnosti. 

Schopnost klást otevřené otázky navozující tvořivé myšlení je důležitou vlastností, kterou 

by měl učitel disponovat. Kreativita pedagoga rozvíjí tvořivost, aktivitu a samostatnost u 

dětí. Kreativní pedagog se nespokojí s tradičními, ověřenými metodami. Snaží se neustále 

hledat nové, lepší způsoby práce. Je neautoritativní, podněcuje u dětí iniciativu, podporuje 

u nich rozvoj divergentního myšlení. Kromě rozvoje základních poznávacích procesů jsou 

heuristické metody taky velmi významné pro rozvoj citových a volních vlastností (úspěšné 

dotažení procesu tvorby do zdárného konce znamená pozitivní citový prožitek). 

   

 Některé další heretické metody: 

- Odložený úsudek 

- Brainstorming 

- Brainwriting 

- Metoda 365 

- Funkční asociace 

- Sineklika apod. 

- Delfská metoda 

 

http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-2009/vyucovaci-metody.pdf�
http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-2009/vyucovaci-metody.pdf�
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3.4 Metodické postupy ve výtvarné výchově 
 

V této podkapitole se budu věnovat zejména doporučovaným a nejúčinnějším postupům 

práce v prostorové tvorbě dětí. Jsou však jako jakési obecné zásady tvořivé práce s dětmi 

uplatnitelné i v ostatních oblastech dětského vytváření. 

Učitelka se má v tvořivém procesu soustředit na to podstatné. Na zprostředkování dojmů a 

zážitků, obohacování a vyjasňování dětských představ, na oživení již získaných informací. 

Nemá nutit děti jen napodobovat, naopak motivovat k tvořivému chování. Důležitým 

úkolem učitelky je také citlivě posuzovat aktivitu dítěte. Oceněním povzbuzuje a rozvíjí 

tvořivý proces. V průběhu tvorby sleduje a respektuje individuální přístupy dětí k řešení. 

Tyto odlišnosti se projevují zejména v haptické a vizuální schopnosti vyhledávat a 

porovnávat různé tvary, později odhadovat rozměry. Také v problémových situacích a 

jejich řešeních. Dá se říci, že se zde uplatní i mravní stránka, když se má dítě učit 

schopnosti stát za svým názorem nebo rozhodnutím, obhájit ho. Jednoduše přijít se svou 

představou k cíly.  

Děti se také učí zacházet s novým materiálem, nebo se známým materiálem dosud 

neznámým způsobem. (Uždil, Šašinková 1978) 

Velmi vhodné pro předškolní děti je pracovat s přírodním materiálem, který je dětem velmi 

blízký. Děti velmi rády shromažďují například kamínky různých tvarů, velikostí a barev. 

Skládají je vedle sebe. Tato jejich „sběratelská vášeň“ se dá využít nejen ve výtvarných 

činnostech, ale také v rozvoji předmatematických schopností. 

Dá se kombinovat s běžným výtvarným materiálem, vymýšlet pro přírodniny novou 

funkci. Je vhodné vytvářet různé koláže, pro rozvoj cítění kompozice.  

Pokud zůstaneme s přírodním materiálem venku, je možnost konstruování na různá témata 

kompozic v písku, s použitím větví, listí, jehličí, kamenů… 

 

Některé zásady pro modelování s předškolními dětmi: 

1. Experimentování s modelovací hmotou. Přitom dochází k seznámení se 

s vlastnostmi hmoty. Dále děti v této fázi poznávají modelovací možnosti těchto 

vlastností, 

2. vést děti k úmyslnému modelování hmoty vytahováním, krouživým pohybem, 

plácáním, vymačkáváním, 
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3. Seznamovat děti se stále novými způsoby práce, samostatně pracovat s hmotou, 

zvládnout vymodelovat základní tvary, vést děti k stále preciznějšímu provedení – 

uhlazování spojů, slepování tvarů, postupně se snažit naznačit detaily, 

4. poznávat tvárné vlastnosti modelovací hlíny, naučit děti vnímat různé struktury 

povrchu, otiskování různých předmětů do plátu hlíny. Například věci denní 

potřeby, se kterými děti přicházejí neustále do kontaktu, nebo přírodniny, 

5. vytvářet plastiky hloubením ze základních tvarů, například vytlačováním kuličky 

do tvaru misky. (Kasalová 2009) 

Kromě toho, že prostorová tvorba velmi výrazně napomáhá rozvoji prostorové 

představivosti a fantazie obecně, výrazně pomáhá i k sebevyjádření dětem, které mají 

problém s kreslením, nebo malováním. 

„Pro děti předškolního a raného školního věku je výtvarný projev podobně důležitý, 

přirozený a samozřejmý jako řeč nebo hra. Úlohou výtvarné výchovy je, aby zachovala 

tuto přirozenost, ale obohatila ji a zhodnotila v souvislostech kulturního a společenského 

vývoje, do něhož dítě vrůstá. Výtvarná výchova plní svou úlohu rozmanitými způsoby. Tak 

vznikají různá pojetí výtvarné výchovy, která i přes odlišné prostředky a cíle mohou být 

rovnocenná.“ (Slavíková, Slavík, Hazuková 2003, s. 10)     

4 Vliv prostorové tvorby na rozvoj dítěte 

4.1 Osobnost v obecném pojetí 
 

Osobnost každého dítěte je snad vedle věkových osobitostí nejvýznamnějším 

determinantem pro práci každé učitelky. Laicky by se dal pojem osobnost vyjádřit jako 

souhrn vlastností, schopností a postojů, které charakterizují jednotlivé osoby. Samozřejmě 

je pod vlivem výchovy a širšího sociálního prostředí, které ho ovlivňuje a do určité míry 

mění. Každý z nás by definoval osobnost trochu jinak v závislosti na svých vlastních 

prioritách, úhlech pohledu. 

Do psychologie byl pojem osobnost zaveden počátkem minulého století. Bylo potřeba 

vysvětlit, proč různí lidé reagují odlišně na stejné situace. Mezi situaci a reakci bylo 

potřeba vložit ještě další element. 

 „Osobnost je zde chápána jako celek dispozic, které spolu se situací determinují obsah a 

průběh psychických procesů, které jsou tak chápány jako reakce individua na určitou 



23 

 

situaci. … Pojem osobnosti vyjadřuje vnitřní organizaci duševního života člověka, 

skutečnost, že je jednotou dílčích funkcí, že tedy funguje jako jednotný celek 

interindividuálně odlišných dispozic a jako takový vytváří smysluplné souvislosti s vnějšími 

projevy, tj. s chováním člověka. Osobnost je chápána jako tzv. hypotetický konstrukt: je to 

termín, který vyjadřuje existující fenomén, jenž ovšem není plně pozorovatelný, je však 

odvozován z toho, co je pozorováno, má heuristickou hodnotu.“ (Molnár 2009, s. 9) 

Každý ze směrů psychologie však pojem osobnosti vykládá odlišně, proto v psychologii 

nedošlo k jednotné definici tohoto fenoménu. Dnes existuje asi patnáct reprezentativních 

pojetí osobnosti. Proto se objevují i různé definice tohoto pojmu. Například Říčan definuje 

osobnost jako individuum chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým 

prostředím. 

   Psychologie osobnosti se zabývá těmito tématy: 

- geneze a utváření osobnosti, 

- struktura osobnosti, 

- dynamika osobnosti 

Je téměř jasné, že člověk není hotovou osobností od narození. Osobnost jedince se utváří 

v interakci s prostředím, s podněty, které ho obklopují a dále pak v řešení každodenních i 

životně důležitých situacích. Zejména se začíná utvářet s uvědomováním si vlastního „já“. 

Osobnost se tedy intenzivně rozvíjí v předškolním věku, kdy si dítě začíná uvědomovat 

svoji existenci. S nástupem období egocentrismu se osobnost utváří a rozvíjí velmi 

intenzivně. Především se dítě v tomto období zajímá o vše, co ho obklopuje. Proto je 

mimořádně důležité, aby smysly a potřeby dítěte byly vhodně a prospěšně stimulovány. 

Stimulovány tak, aby v součinnosti s vrozenými biologickými činiteli zkušenost dítě 

posouvala ve vývoji kupředu. 

   Osobnost jedince má své vnitřní uspořádání. Toto uspořádání nazýváme strukturou 

osobnosti. Nejčastějšími rysy osobnosti jsou temperament, schopnosti, postoje a motivy. 

4.1.1 Geneze a utváření osobnosti 

  

První známkou vývoje osobnosti je vytvoření vědomí já v sociální souvislosti. Tomu předchází 

vytvoření tělového já, které je zážitkovým vydělením se z okolního světa.  Avšak vytvoření 

sociálního já je dlouhodobý proces 
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S ohledem na zákonitosti vývoje lidské osobnosti jsem se snažila vytvořit plán s činnostmi 

podporujícími také tento proces. Prostorová tvorba pomáhá dítěti uvědomit si sebe sama v prostoru 

třídy, zahrady. Také mu pomáhá uvědomit si postupně své místo v dětské skupině.  

Důležitým aspektem ovlivňujícím vývoj dětské osobnosti (a nedílně chápání prostoru kolem sebe 

jako oddělené skutečnosti od své osoby) je prožitek. Dítě si nejdříve ohmatá materiál, dívá se na 

něj, může si k němu přivonět a zkoumat jeho vlastnosti, přizpůsobovat jeho tvar. Navíc pak svojí 

plastiku může instalovat do prostoru třídy a tak si jej uvědomovat. 

Z pohledu učitele dětský výtvarný projev není hodnotitelný ve smyslu hezký – ošklivý a 

v konečném důsledku logicky ani pravdivý – nepravdivý. Protože i učitel, stejně jako dítě má na 

skutečnost jen svůj subjektivní názor s ohledem na svoje zkušenosti a vědomosti. Učitel by měl být 

„jenom“ zprostředkovatelem možností. 

Podle Reykowskeho (1967) zahrnuje proces utváření osobnosti člověka jako učení se způsobu 

uspokojování potřeb, tak i získávání potřeb nových. (Nakonečný 2003) 

Jde zejména o proces instrumentálního učení. Tyto potřeby jsou následně asociovány emocemi a 

kognitivními klíči. Ego-vztažné potřeby jsou nejnaléhavějšími a týkají se hodnoty jáství jedince. 

Reykovski uvádí, že trvalejší charakteristiky osobnosti se utvářejí také pod vlivem úsporného 

opakování určitých zkušeností. To má vliv zejména na předškolní dítě, které ještě nemá vyvinuté 

kritické myšlení, a proto často podléhá určitým způsobem interpretované skutečnosti a opakujícím 

se vzorcům chování. Velmi formativní vliv mají zkušenosti související se silným emocionálním 

vzrušením. 

Ve výtvarných činnostech by se také mělo dařit odbourávat naučené vzorce chování. Zejména tzv. 

„naučená bezmocnost, neschopnost“. Co je vlastně projevem nedostatečné sebedůvěry a 

sebevědomí pod vlivem okolí? Pokud osoby v nejbližším sociálním prostředí neustále hodnotí 

projevy dítěte jako špatné, nebo nedostačující, dítě se velmi snadno samo začne jako vnímat 

neschopné. V důsledku negativního sebepojetí se postupně začne stávat „problémovým“. Výtvarný 

projev by mu měl, pod dobrým vedením kantora, pomoci zlomit tuto představu na základě 

opakovaných pozitivních zkušeností se svým projevem 

 

4.2 Rozvoj osobnosti 
 

„Moderní pedagogika dobře ví, že výchova je především utvářením osobnosti. Pedagog 

nejen předkládá a vysvětluje, ale je také živým příkladem, „modelem“ osobnosti. Je třeba, 

aby od něj děti „odkoukaly“ zaujetí pro jeho obor a pro vzdělanost vůbec. Působí však i na 

složité procesy vytváření žádoucích životních rolí, tvořivého a samostatného růstu dětské 

osobnosti.“ (Říčan 1982, s.18) 
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Modelování a prostorové vytváření vůbec nelze hodnotit pouze z hlediska rozvoje 

tvořivého procesu a rozvoje prostorového cítění. Možnost rozhodování, svobodného 

použití už zdánlivě nepotřebného materiálu, být kladně hodnocen, oceněn druhými, jsou 

důležité vlastnosti pro utváření osobnosti dítěte. 

U předškolních dětí je možno velmi často pozorovat velkou proměnlivost citů a nálad. Je 

to vývojově přirozený projev. Citové pohnutky mají povrchní charakter, to je příčinou 

jejich krátkého trvání.  

Dítě se vzruší mnohem snadněji než dospělý. Jeho impulsy nejsou korigovány, proto 

dochází k „citovým výbuchům“. U dospělého by podobný projev znamenal mnohem 

silnější citový prožitek než je tomu u předškolního dítěte. Reakce dítěte se spojuje 

s vývojovou neschopností kontrolovat a regulovat nával momentálních projevů, proto je 

projeví naplno. Jde o vývojovou charakteristiku. (Říčan, P.: 1982) 

V kladném slova smyslu se dá tento znak využít ve výtvarných činnostech jako motivační 

prvek. Velmi silný citový náboj přiměje dítě k soustředěnosti, pokud je učitelem správně 

využit v motivaci na činnost. 

„Dětský temperament je tedy – zhruba řečeno – extravertní, a to asi do puberty. Děti 

snadno a rády navazují kamarádské vztahy a tráví čas v kolektivu, převažuje veselá 

nálada, realistické zaměření na vnější svět, bez pohledu do vlastního nitra.“ (Říčan 1982, 

s. 77) 

Z výše uvedených důvodů by učitelka neměla všechny velmi extravertní a extravagantní 

projevy považovat za neúspěch výchovy. Naopak přistupovat s porozuměním a využít je 

ve prospěch dítěte i celého edukačního procesu. Taky by neměla tlumit jeho výtvarné 

projevy a experiment. Často se stává, že si i starší dítě (například pětileté) uneseno třeba 

barvou, místo čtvrtky papíru pomaluje svou dlaň a chce po sobě zanechat stopu. Není 

potřeba přistupovat k dítěti káravě a za toto dítě trestat. Dítě přece nikomu neublížilo. 

Jednou z cest je posunout čin dítěte a nabídnout mu možnosti s pomalovanou rukou. 

Otisknout ji několikrát na papír, vzít do ruky třeba kámen, nebo pozorovat, co se děje 

s barvou pod proudem vody a nechat si od dítěte vyprávět.  

Pokud děti mají k dispozici například přikrývky, látky, rády se do nich zamotávají, vytváří 

si svůj svět princezen a dračích doupat.  Pro rozvoj osobnosti dítěte je žádoucí, aby 

učitelka vycítila a rozpoznala moment, kdy je dítě v tvořivém fantazijním procesu a jeho 

třeba hlučné projevy nechala proběhnout a neposadila jej za trest na židli. Protože v tu 

chvíli dítě nemá být proč trestáno. 
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Často se potkávám na praxích v mateřských školách v průběhu let studia, že zejména ve 

volné hře bývají často kárány a trestány stejné děti. Většinou chlapci, kteří neposedí, ale 

zároveň si samy nedokážou najít hru, která by uvolnila napětí, které se v nich kumuluje. 

Sezení na židli takovému dítěti nepomůže. Je vhodné nabídnout dítěti činnost, ve které 

bude možná potřebovat mírné vedení. Ve kterém však uvolní napětí z nenaplněné potřeby 

hry. 

 

4.3 Rozvoj vnímání prostoru a fantazie 
 

Jak už jsem zmínila výše, fantazie má pro předškolní věk velký formativní a vývojový 

význam. Je součástí jeho utváření představ o skutečnosti. Zejména v oblastech, kterým 

nerozumí, nebo s nimi nemá zkušenost. 

Rozvojem tvůrčí a fantazie u dětí se pedagog může vyhnout, alespoň ve výtvarné výchově, 

duševní lenosti. Tato je spojena s dnešním moderním světem, kde jsou dostupné veškeré 

informace, zábava i odpočinek a dítě se nemusí o nic snažit. Je potřeba dát volné dětské 

fantazii dostatek prostoru. (Zdeněk a kol. 1987) 

„Někdy děti v tomto věku silně přehánějí svoje zážitky, vytahují se, bájí a vplétají 

pohádkové motivy nebo vlastní fantasijní výtvory nejen do svých her, ale i do svých 

vyprávění. Vychovatele často dráždí nebo trápí tento zjev. Vidí v něm lež, která je hodna 

usvědčení, vyvracení a trestu. V bájivé fantasii předškolního dítěte však ještě velkou 

většinou není úmyslu klamat a podvádět, takže není ani morálního přestupku, který by se 

měl trestat.“ (Koch, Matějček, 1960, s. 292) 

Tyto projevy musíme brát jako projevy nevyspělé mentality dítěte. A naopak dítěti 

napomáhat. Vyslechnout ho a laskavě ho upozornit a vysvětlit mu, kde se jeho vyprávění 

liší od skutečnosti a tudíž je vnímat jako pohádku. 

Předškolní věk je se svým mohutným rozvojem fantazie typickým také potřebou a oblibou 

pohádek. Děti velmi rády přechází do světa princezen, draků a čarodějů a lehce se 

přenesou i přes nelogické momenty a dokážou si pohádku představit jako skutečnost. 

Tímto rysem by měly být ovlivněny i náměty výtvarných činností a dále rozvíjeny 

v samotném procesu tvorby. Učitelka by měla být připravena téma rozvíjet v procesu 

tvorby předem, ale také nechat děti, aby jí v tom „pomáhaly“. Spočívá to ve velmi citlivém 

vnímání nápadů dětí a podchytit každý nápad, který se dítě odhodlá vyslovit a pokusit se 

ho rozvinout a zrealizovat.  
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Poskytneme tak dítěti možnost nejen rozvoje v samotné činnosti, ale také mu dopřejeme 

pocit úspěchu a ujištění se v tom, že je dítě významnou a rovnocennou součástí kolektivu. 

Také, že je v prostředí třídy mezi dětmi s paní učitelkou v bezpečí. To mu dává prostor pro 

další rozvoj. 

„Je pravděpodobné, že naše fantazie nebude už nikdy později v našem životě tak živá, 

neotřelá a tvořivá jako v tomto věku předškolním. To jen někteří umělci si dovedou uchovat 

v náležité tvůrčí svěžesti do pozdního věku“ (Matějček 2005, s. 153) 

S využitím silného fantazijního náboje je učitelovi umožněno rozvíjet u dítěte vnímání 

prostoru a prostorovou tvorbu. Nebo také prostřednictvím prostorové tvorby s využitím 

fantazie rozvíjet vnímání prostoru. 

Děti v předškolním věku často a rády lezou do prostor, kam se můžou schovat. Vytváří si 

bunkry a domečky. Podporovat je v tom, znamená vytvářet základ pro prostorovou tvorbu. 

Z deky se rázem stane chobotnice a v okamžiku zase pirátská loď.  Stačí přidat pár 

provázků a ještě kormidlo a je na světě další zrealizovaná dětská představa, která vede 

k později nekonvenčnímu myšlení a nalézání originálních řešení.  

Modelováním se nemusí myslet jen vytváření z hlíny nebo jiné modelovací hmoty. Jako 

výtvarný materiál se mohou lehce posloužit i věci denní potřeby. 

„Při hrách malých věcí dochází mimoděk i k proměnám věcí. Z hrnců lze přece postavit 

dům, sestavit podivné zvíře. Z obrácené broušené vázy může vzniknout ledový hrad, vězení 

pro zakletou princeznu. Z peřin lze sestavit báječné hnízdo, ale můžeme na nich také letět 

jako na mracích, z obrácené lenošky je výborná palubní deska pilota, na níž je sneseno 

několik budíků…“ (Cikánová 1995, s. 81) 

Zároveň si touto cestou dítě utváří ony představy o prostoru. Tvorba ho nutí přemýšlet o 

tom, co se kam vejde, tedy co je větší a menší, kam se ještě můžeme posunout, co kde 

podepřít, aby to celé drželo. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 Teoretická východiska praktické části 

5.1 Stanovené cíle 
 

• Na základě kvalitativního výzkumu s použitím otevřeného rozhovoru jako 

výzkumné metody zjistit metodické postupy používané učitelkami několika 

pražských mateřských škol. 

• S využitím poznatků z těchto rozhovorů vytvořit dvoutýdenní projekt podporující 

rozvoj prostorové představivosti a fantazie modelováním a prostorovým 

vytvářením. 

• Čerpat z dostupné literatury o způsobech realizace výtvarných činností inspirace 

k vytvoření vlastního projektu. 

• Dokumentovat průběh všech činností, rozvíjet plán projektu pro další realizace na 

základě postřehů z konkrétní skupiny dětí. 

• Zhodnotit efektivitu realizovaného projektu, navrhnout řešení na základě nabytých 

zkušeností pro další efektivnější realizaci projektu. 

 

5.2 Výzkumné otázky 
 

Jakým způsobem jsou zpravidla realizovány výtvarné činnosti v mateřské škole a do jaké 

míry jsou využity s ohledem na vývojové potřeby dítěte? 

 

Jak často jsou využívány materiály k prostorové tvorbě a jaké typy námětů jsou učitelkami 

voleny?  

 

Jakým způsobem ovlivní vnímání prostoru a rozvoj fantazie v pozorované dětské skupině 

použití inovativního způsobu tvorby a nabízených činností? 

 

Jakým směrem by se měly ubírat výtvarné činnosti pro co nejefektivnější a nejvšestrannější 

rozvoj dítěte? 
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6 Vyhodnocení první fáze praktické části 
 

Realizovala jsem čtyři otevřené rozhovory s učitelkami pražských mateřských škol. Jejich 

znění uvádím v přílohách. 

Vedla jsem otevřený rozhovor, ve kterém měly učitelky volně odpovídat na otázku, jakými 

způsoby a postupy realizují výtvarné činnosti. Podporné otázky zpřesňovaly odpovědi 

učitelek. Byly to otázky typu: jaký materiál učitelky používají, jaké náměty, co je 

obvyklým cílem ve výtvarných činnostech. 

Z těchto rozhovorů vyplývá, že učitelky upřednostňují plošnou tvorbu a námětem těchto 

činností bývají nejčastěji sezónní činnosti. Na jaře kreslení, malování jarních motivů, 

výroba sezónních symbolů. Velice často učitelky používají šablony. Výtvarná výchova se 

tak mění v pracovní výchovu, kde si děti procvičují správné držení tužky, nebo štětce, učí 

se obkreslovat, nebo stříhat. 

Mizí však tvůrčí činnost a rozvoj fantazie. Přitom fantazie, jak dokazuje dostupná 

literatura, je jedním z pilířů vývoje v předškolním věku.  

Také z odpovědí vyplývá, že existují prostředky, které u dětí rozvíjí prostorovou 

představivost mnohem efektivněji, než prostředky, které jsou respondentkami běžně 

využívány. 

Na základě poznatků z uvedených rozhovorů, jsem vytvořila projekt, který bude realizován 

v sedmi blocích. Projekt je podrobně rozpracován v druhé fázi praktické části. Inspirovala 

jsem se publikacemi a způsobem práce Karly Cikánové, PaedDr. Vladimíry Slavíkové, 

Doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc. a PaedDr. Heleny Hazukové, CSc.. 

Námět, používané prostředky, metody i celkový obsah jsem přizpůsobila konkrétní skupině 

dětí a také osobnímu stylu práce s dětmi. 
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7 Využití teoretických východisek pro realizaci projektu 
 

Projekt jsem vypracovala s ohledem na potřeby konkrétní dětské skupiny. Realizace jim 

byla také neustále přizpůsobována podle aktuálních situací a potřeb skupiny. 

Pracovala jsem s dětmi 5 – 6letými většinou v počtu 7 – 10 dětí. Projekt byl realizován 

v mateřské škole pro děti se speciálními potřebami. Mateřskou školu navštěvují také zcela 

zdravé děti. Ve skupině, se kterou jsem pracovala, byly mentálně zdravé všechny děti. 

Znevýhodněním u několika z nich byla tupozrakost. 

Z dostupné literatury o vývoji dítěte je zřejmé, že hra je přirozenou potřebou předškolního 

dítěte. Proto je nezbytné, aby i řízené činnosti byly této potřebě přizpůsobeny. Vývoj dítěte 

v tomto období je velmi prudký, proto se jednotlivé fáze velmi odlišují. Ve věkové 

kategorii dětí, se kterými ve svém projektu pracuji, jsou děti mezi pěti a šesti lety. Pro toto 

období je pro rozvoj prostorového vnímání a vůbec pro rozvoj schopnosti vytvářet. Pro 

tento rozvoj je nezbytné, aby učitel byl jakýmsi mostem mezi dětským potenciálem a 

světem možností realizace dětských představ. Aby otevíral dveře nepoznaného. Mnohdy 

stačí jen ukázat možnosti materiálů, které děti zdánlivě znají.  

„V tomto veku najlepšie poslúžia rôzne druhy stavebníc, vonku zas piesok, kamene, vetvy, 

ihličie, drievka,odrezky, hobliny, plechovice apod. Nadväzuje sa tu na prirodzenú potrebu 

detí zbierať tvarovo zaujímavé veci.Úlohou učiteľky je vzbudzovať záujem detí o hru, 

rozvíjať ich tvorivé myslenie, aktivitu, uvádzať ich do kolektívneho štýlu práce.“  (Uždil, 

Šašinková, 1978, s. 42) 

Pokud tedy bude k dětské tvorbě přistupováno hravým způsobem, děti budou tento proces 

vnímat přirozeně a budou mít minimální potíže soustředit se. 

Důležitým krokem pro vytvoření plodné atmosféry a prostředí dětem příjemného, je 

vhodná motivace. Dítě předškolního věku nachází uspokojení v pohádkách a příběhu. 

Proto zejména v motivačních částech svých lekcí používám úvodní, motivační metody a 

z nich pak dále motivační vyprávění. (Opírám se o dělení výukových a výchovných metod 

podle L. Mojžíška 1975) Toto vyprávění má být názorné a emotivní, dokonce až 

sugestivní. Má ve skupině vytvářet atmosféru zvědavosti, ochoty dozvídat se zajímavé 

informace. Touhu po zážitku. 

V motivační části velmi často používám metody demonstrační neboli také metody 

názorného předvádění. Jde o přiblížení obsahu následující činnosti dětem efektivněji než 

jen slovně. „Učitel předvádí, ukazuje žákům objekty, s nimiž se mají seznámit.“ (Mojžíšek, 
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1975, s. 100) Tato metoda se v projektu objevuje ve většině fází. Je však nezbytné, aby 

byla spojena s některou ze slovních metod, například výkladem, nebo výše uvedeným 

vyprávěním. Dítě si tak může vytvořit mnohosmyslné představy o právě poznávaném jevu. 

Dítě se pomalu učí směřovat své vnímání k objektivitě. 

Ve fázi samotných realizací činnosti používám demonstraci statických trojrozměrných 

pomůcek (v mém případě většinou materiálů). 

Nezbytné jsou manipulační metody, ne však ve smyslu pracovní výchovy, ale ve smyslu 

objevování možností materiálů prostřednictvím manipulace s nimi. Ve významu 

smyslového vnímání materiálu, osobní zkušenosti a experimentu. 

Všechny činnosti se záměrně podobají dětem velmi blízkým námětovým hrám. (Pojďme se 

zahrát na kouzelnou krajinu, na zlatého draka…) Jako hračka tady slouží výtvarný 

materiál.  

Na elementární úrovni používám metody heuristické povahy, o kterých Mojžíšek píše také 

jako o metodách experimentálních. V mém případě nejde o použití metody jako 

deduktivního vyselektování jediné správné odpovědi, jak je tomu u pravé sokratovské 

metody (která je pedagogice známá už tisíciletí). Naopak jde o nalezení vlastního 

originálního řešení. Ve výtvarném a vůbec uměleckém tvoření nelze určit jediné správné 

řešení úkolu či situace. V tomto případě jde spíše o to, naučit děti myslet samostatně a 

nekonvenčně. 

 Zejména procesem vytváření samotnými dětmi se prolíná didaktický princip 

individuálního přístupu (definován už Komenským). Pomáhá také při teoretickém 

zdůvodnění diagnostiky osobnosti a schopností dítěte. 

Způsob jak individuálně a zároveň efektivně přistupovat k dětem je popsán v dostupné 

literatuře. „…Vyhledávat přirozenou (ne tedy jen mechanickou) rovnováhu duševních 

funkcí ve výkonu samém, ale i v tom, jak je práce dlouhodobě plánována (poměr fantazijní, 

představivé, vnímací a konstrukční složky. Neuzavírat dětskou činnost do ohrádek 

pracovních okruhů víc, než jak je nezbytně nutné. Lépe pochopit a zdůvodnit si, co náleží 

do oblasti závazných dovedností (a do jejich vzájemné vazby), a co naopak může být 

získáno v tvořivé, invenční práci.“ (Uždil 1988, s. 133)  

Pedagogickou diagnózu si zabezpečím prostřednictvím zpětné vazby v závěrech 

jednotlivých činností, kde je používána metoda rozhovoru a hodnocení. Zpětnou vazbu 

poskytuji dětem já a taktéž děti mě, prostřednictvím svých pocitů a názorů. Metoda 

hodnocení se neobjevuje jen v závěrečných částech, ale je zařazena do všech fází činností. 
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Zejména metoda pozitivního hodnocení ve smyslu pochvaly a povzbuzení. Působí zároveň 

motivačně. 

8 Realizace projektu 

8.1 Lekce č. 1 
 

Věková skupina: 5 – 6leté děti 

Časová dotace: 15 – 20 minut 

Námět:  Co nám poví kameny 

Cíl: Děti se posunou v rozvoji fantazie – budou umět vyhledávat 

významy v náhodných tvarech (Slavík, J.: 2003), děti si rozvinou 

taktilní vnímání, vyjadřovací schopnosti 

Specifické cíle: Děti budou umět artikulovat své představy o kamenech, budou umět 

hmatem rozlišit některé vlastnosti povrchu kamene a budou je umět 

správně pojmenovat 

Úloha: „Děti, vezměte si do rukou kámen, který chcete a povídejte o tom, 

jaký je a co vám připomíná. Nabarvěte svůj kámen temperovými 

barvami, které si vyberete, a pak jej zabalte do papíru. Až kámen 

zase rozbalíte, povídejte o tom, co vám otisk připomíná, případně 

čím by mohl být. Můžete jej také dokreslit nebo domalovat.“ 

Pomůcky: Větší kameny (průměr cca 15 cm) různých tvarů, měkký papír, 

štětce, temperové barvy, nádoby na vodu, voda, igelitové ubrusy, 

barevné tužky, fixy 

Organizace: Celá činnost je organizována u stolků ve skupinkách po 5 – 6 dětech, 

kde mají děti už připraveny všechny pomůcky. Ostatní děti si hrají 

na koberci. Volím skupinovou formu práce pro lepší kooperaci dětí a 

vytvoření klidné atmosféry, což je ve velké skupině obtížnější. 

Kameny jsou připravené na jednom stole, děti si tam vyberou, které 

se jim líbí. 

Motivace:  (metoda motivačního vyprávění 2 – 3 minuty) 

Bylo jednou pár kamarádů. Ale nebyly to děti. Byly to kameny. 

Každý z těch kamenů měl nějaký tvar a byl nějak veliký. Tím se od 
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sebe odlišovaly. Všechny měly podobnou barvu a to se jim nelíbilo. 

Přály by si být jako duha. Jeden zelený jako tráva kolem, jiný modrý 

jak obloha vysoko nad zemí, žlutý a oranžový jako slunce. My si 

s těmito kameny zahrajeme a uvidíme, zda jim můžeme nějak 

pomoci 

Hlavní část:  (10 – 15 minut) 

Děti si nejdříve podle pokynů vyberou kámen, který se jim líbí. 

(metoda slovní instrukce) Sedneme si spolu kolem stolu, já mám 

v ruce také jeden kámen (metoda názorného předvádění). Děti 

přirozeně napodobují moje pohyby (metoda nápodoby, přímého 

působení). Dotýkáme se povrchu kamene, ptám se dětí, jaké mají 

pocity, jak ten kámen vlastně „vidí“ naše prsty. (explorační metoda - 

metoda manipulace s materiálem) Kladu otevřené otázky. (3 - 5 

minut) 

Vrátím se s dětmi v rozhovoru k motivační části a připomenu, že 

kameny toužily být barevné, jako příroda kolem nich. Nabídnu 

dětem barevnou paletu, aby si vybraly barvy podle svého pocitu a 

vkusu. Dbám jen na správný úchop štětce a správnou techniku 

nanášení barvy. Zbytek nechám na spontánních výtvarných 

projevech dětí. (metoda experimentu s materiálem) 

Potom kameny zabalí do měkkého papíru. Jde o pracovní činnost, 

takže děti mohou napodobovat, jak to dělám já. Když papír zkopíruje 

tvar kamene, rozbalíme papír a můžeme diskutovat o tom, co nám 

vzniklé tvary připomínají. (8 – 10 minut) 

Závěr činnosti:  (3 – 5 minut) 

Zrekapituluji dětem celou činnost, je tu prostor pro krátkou diskusi. 

Zhodnotím průběh činnosti, každému dítěti se snažím poděkovat a 

povzbudit ho v další činnosti (metoda individuálního přístupu, 

zpětné vazby, metoda rozhovoru a hodnocení) 
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Realizace 1. činnosti 

 

Změnila se na popud vedoucí učitelky organizace v motivační části. Děti jsem motivovala 

v kruhu na koberci, kde jsem jim ukázala kameny a vyprávěla krátkou motivační pohádku. 

Metoda hromadné práce byla v tomto případě vhodnější, než jak jsem plánovala. Děti byly 

soustředěnější v kruhu, protože tam kromě kamenů nedominovaly žádné jiné pomůcky, 

které by dětem napovídaly, co bude následovat. Mohly se tak lépe soustředit na obsah 

sdělovaného. Součástí motivace se tak stala i část hlavní části, kde děti hovořili o 

vlastnostech kamenů. Bylo lepším řešením navázat na zpětnou vazbu od dětí přímo 

v motivačním kruhu, než kdybych tuto část nechala až k pracovním stolkům.  

Děti odpovídaly méně samostatně, než jsem čekala. Nedokázaly bez nápovědy odpovědět 

na otázku: „Jaký je kámen, který držíš v ruce?“ Otázka nebyla položena správně, protože 

dítěti se nabízí příliš široká škála odpovědí. Dítě neví, kterou z nich chci slyšet. Zeptala 

jsem se znova: „Jaký je tvůj kámen na povrchu, když ho pohladíš? Je studený, nebo teplý? 

Hladký nebo drsný? Když ho zmáčkneš, je tvrdý nebo měkký? Proč se kámen nehýbe?“ U 

uzavřených otázek reagovaly děti mnohem lépe, rychleji a správně.  Otevřené otázky jsem 

používala jen u zdravých předškolních dětí. 

Kromě výše uvedených skutečností realizace motivace proběhla podle plánu. 

V hlavní části byly předškolní děti odděleny od mladších dětí. V zájmu nutnosti práce i 

s menšími dětmi jsem činnost s nimi realizovala dodatečně. Předmětem mého zájmu byly 

však zejména pěti a šestileté děti. 

Děti pochopily mé instrukce, s pomůckami pracovaly bez problémů. Jejich realizace úkolu 

odpovídala věkovým zvláštnostem. Barevné kameny se jim líbily a byly překvapeny, když 

jsem jim řekla, aby kameny zabalily do papíru, který mají podložený pod kamenem. Tato 

instrukce v motivaci zmíněna nebyla. Přesto bych to neměnila ani v případné další 

realizace s jinou skupinou. Pro pozorování byl zajímavý moment překvapení, kdy děti 

měly postupovat jinak než obvykle a z jejich pohledu „zničit“ svůj výtvor. Nechaly se však 

celkem lehce motivovat. Protože mi v motivaci uvěřily, že si kameny mezi sebou povídají, 

uvěřily, že mohou mít kameny svůj svět. Řekla jsem: „Představte si děti, že by kamenům 

byla zima. Pak bychom je takhle zabalili do papíru a pořádně papír zmačkali v dlaních…“, 

zabalím svůj kámen do papíru. Děti zatím s nedůvěrou napodobují moje pohyby rukou. 

„Navíc, po rozbalení nám vznikne velmi zajímavá věc. Zkuste to a uvidíte samy.“ Tím 

jsem děti přesvědčila. Po rozbalení papíru jsem se dětí ptala, co jim vzniklé barevné skvrny 
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připomínají. Byly zaskočeny mou otázkou, nevěděly, co mají odpovídat. Pětiletá Sandra to 

komentovala slovy: „To je přece machule.“ Snažila jsem se je navodit, aby v machuli 

viděly i jiné významy. Zkoušeli jsme obrázky různě otáčet. K mému překvapení jim stačila 

jen nepatrná pomoc ve smyslu: „A co, kdyby se z machule stalo strašidlo? Podívej, tady 

má hlavu, nos a ruce…“ děti reagovaly okamžitě: „Nebo by to mohl být strom. Tady má 

korunu s listím a tady kmen.“, „Já mám zase princeznu. Jen bych jí potřebovala dokreslit 

jednu nohu a ruce.“ Děti samy, bez mé instrukce vyjádřily potřebu představu dokreslit. 

Tady se však projevilo úskalí mokrého papíru. Museli jsme nechat výtvory nejdřív 

uschnout, čímž děti ztratily zájem nebo jejich zájem ochabl. 

V příští realizaci bych v části, kde mají děti zabalit kámen do papíru, děti předem 

instruovala, že až papír opětovně rozbalíme, kámen na něm zanechá stopu, která může 

připomínat různé věci, jako když se například díváme na mraky a vyprávíme o tom, co 

nám připomínají. Děti tak budou vědět, jaký význam má právě vykonávaná činnost. Bude 

mít pro ně smysl. Také je tento přístup bližší jejich konkrétnímu myšlení. Požadovala jsem 

po nich abstrakci, které nebyly schopné. Činnost ale nebyla tak složitá, proto bylo možné 

zjednat částečnou nápravu ještě v jejím průběhu. 

Dětem se nakonec líbily zejména barevné kameny. Nedokázaly pochopit, že na papíře je 

vlastně rozložená plocha kamene. A už vůbec by to nedokázaly takhle pojmenovat. To 

byla příliš složitá abstrakce, kterou děti v tomto věku s ohledem na vývojové zvláštnosti 

nejsou schopny pojmout. S tím jsem měla ve svém plánování počítat. 

Děti si z činnosti odnesly možnost jiného úhlu pohledu na první pohled nesmyslných tvarů. 

Pochopily, že z machulí se dají vytvořit bytosti nebo konkrétní věci.  
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8.2 Lekce č. 2 
 

Věková skupina: 5-6leté děti 

Časová dotace: 25 – 30 minut 

Námět:  I papír si umí hrát 

Cíl: Děti budou umět manipulovat s nabízeným materiálem netradičním 

způsobem, budou umět barevně esteticky dotvořit a podtrhnout 

vzniklý objekt, budou umět popsat své dojmy ze svého výtvoru i 

výtvoru kamaráda 

Specifické cíle: Děti budou umět experimentovat s tvarem papíru (natrháváním, 

mačkáním, skládáním…), dostanou odvahu dál s výtvorem 

experimentovat, například přilepením na podložku, otisknutím 

papírového objektu na rovný papír… Děti budou umět zpětně slovně 

popsat, co a jak s papírem dělaly a co jim vzniklo. Podobným 

způsobem budou umět popsat, jak podle toho, co viděly a samy 

vyzkoušely, postupoval kamarád.    

Úlohy: „Děti, vezměte si ze stolu jakýkoliv papír a chvilku si ho prohlížejte 

a zkoušejte, jaký je. Povídejte o tom, co se s ním dá všechno dělat. 

Můžete jej mačkat a zase narovnávat, trhat, skládat z něj harmoniku, 

nebo něco jiného. Nabarvěte si čtvrtku papíru nějakou vodovou 

barvou a přitiskněte na ní váš výtvor a popište, co vzniklo. Na jinou 

čtvrtku papíru výtvor přilepte a domalujte jej barvami podle toho, jak 

se vám to líbí. Popište výtvor kamaráda, který sedí vedle vás po vaší 

pravé ruce. 

Organizace: Se skupinou 10 – 12 dětí experimentujeme s papírem v kruhu na 

koberci. Ve chvíli, kdy mají děti začít používat barvy, vodu a 

lepidlo, rozdělí se ke dvěma stolkům. U obou stolků sedí děti 

v půlkruhu, aby na mě viděli, když to bude potřeba. 

Pomůcky: Novinový, kancelářský, příklepový papír, čtvrtky, barevné papíry, 

vodové barvy, štětce, nůžky, lepidla, igelitové ubrusy 

Motivace: (metoda motivačního vyprávění, statická demonstrace předmětů 4 – 

5 minut) 
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Včera, když jsem se ze školky vrátila domů, v pokoji na mě čekala 

hromada pomačkaných a potrhaných papírů. Řekla jsem si, že 

musím ten nepořádek hned uklidit. Začala jsem tedy papíry sbírat a 

házet do velkého igelitového pytle. V tom jsem ale uslyšela pláč: 

„Pusť nás ven! Proč se k nám tak hrubě chováš? Nejdřív nás tak 

nehezky házíš po celém pokoji a teď si s námi ani nezahraješ…“ To 

si naříkaly papíry… Řekla jsem si, že bych si klidně mohla hrát 

s papírem. Ale nevím, jaké hry si papír rád hraje. Papíry mi to ale 

ukázaly a já to teď ukážu vám. Je to velká zábava.  

Hlavní část:  (17 – 20 minut) 

Už během motivace držím v rukou měkký (například novinový) 

papír a jen si s ním hraju, třeba ho mačkám. (Metoda demonstrační) 

Vyzvu děti, aby si do rukou také vzaly papír a zkoušely, co všechno 

se s ním dá dělat (manipulační metody – experiment). Pokud to bude 

potřeba, budu dětem napovídat (zásada individuálního přístupu). 

Vyzvu je, aby průběžně komentovaly, co dělají a co papír vše „umí“. 

Jak se chová, když ho stlačím a zase pustím, jestli když ho zmačkaný 

narovnám, je úplně stejný, jako předtím, nebo se změnil a jak. 

Otočíme pomačkaný a posléze narovnaný papír oproti oknu a 

povídáme o tom, co světlo s papírem dělá (Metoda experimentu). 

Dále je nechám tvořit bez nutnosti komentáře. Úlohou bude, aby děti 

vytvořily zatím neexistující bytost, která ještě nemá ani jméno. 

Mohou ji pomalovat, stříhat, … Vše co je napadne, že se dá 

s papírem vymyslet (manipulační metoda, metoda experimentu 

s materiálem, cca 10 - 15 minut). 

Když je většina dětí hotových, děti začnou výše zmíněným 

způsobem popisovat své pocity a dojmy z výtvoru kamaráda. 

(metoda rozhovoru, cca 5 minut) 

Závěr:  Hlavní část v této fázi plynule přechází do závěru. Zrekapitulujeme 

s dětmi celou dnešní činnost. (metoda rozhovoru a hodnocení) 

Výtvory děti položí na místo, které se jim zdá pro ně dobré, aby na 

ně viděly a měly s nimi kontakt. 
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Realizace 2. lekce 

 

Poučena předešlou realizací činnosti jsem se rozhodla plán činnosti lehce pozměnit.  

Motivace proběhla podle plánu, děti zaujala kopa různých papírů. Z předešlé zkušenosti 

z rozhovoru o kamenech, o vlastnostech papíru hovořilyř mnohem rozvinutěji, než o 

kamenech. Přisuzuji to taky častějším kontaktem s papírem, než s kamenem.  

Činnost jsme realizovali u stolečků ve skupinkách po čtyřech dětech.  

Usoudila jsem, že obtiskovat znovu materiál na papír, by bylo už zbytečné a také předešlý 

úkol s kameny byl pro děti příliš abstraktní.  

Po krátkých hrách a experimentech s papíry u stolků jsme společně s dětmi usoudili, že 

bychom si mohli z papíru vytvořit nějakou příšerku, nebo pohádkovou bytost. Děti měly 

představu, jak by jejich postavička měla vypadat, realizace jim však dělala problém. 

U této činnosti je vhodné pracovat s malou skupinkou dětí, protože vyžadují značný 

individuální přístup a velmi citlivé zasahování do procesu jejich tvorby. Každý zásah jsem 

se snažila formulovat jako nabídku, kterou dítě může přijmout, nebo navrhnout jiné řešení. 

Tato kooperace se ukázala jako velmi účinná, děti neustále rozvíjely své nápady a celou 

dobu pracovaly soustředěně. 

Pro mne to však bylo velmi náročné, spolupracovat individuálně s každým dítětem a 

zároveň se věnovat více dětem najednou. Tady bych navrhovala spolupráci více učitelek, 

nebo mnohem názornější nabídku možností práce ještě před zahájením samotného 

tvořivého procesu.  

Děti měly ze svých výtvorů radost. Navíc byly tak konkrétní a plastické, že by bylo 

kontraproduktivní otiskovat je na další zabarvený papír a dětem by to zničilo prožitek, 

protože by si své uskutečněné představy zničily. 

Vznikla chobotnice, princezna (těch bylo víc), víla, kocour v botách, lokomotiva…. 

Podcenila jsem časovou dotaci této činnosti. Samotné tvoření zabralo dětem asi 30 minut. 

Nezbylo nám, vzhledem k denním rutinám, dostatek času na reflexi a zpětnou vazbu. 

S dětmi jsem jen rychle opět v kruhu na koberci zrekapitulovala náplň činnosti. Děti však 

neměly dostatek prostoru pro své vlastní postřehy a komentáře, jak to bylo plánováno. 

Zvolené techniky, pomůcky i organizace prostoru byly pro tuto činnost vyhovující. Děti 

pochopily bez problémů zadání. 
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8.3 Lekce č. 3 
 

Věková skupina: 5 – 6leté děti 

Časová dotace: 25 – 30 minut 

Námět: Je to bláto, nebo jiné kouzlo? 

Cíl: Děti prozkoumají a vyzkouší vlastnosti výtvarného materiálu – 

keramické hlíny. Naučí se základům technologie správného 

zacházení s keramickou hlínou jako výtvarným materiálem. (Slavík 

2003) 

Specifické cíle:  Děti budou vědět, jaké vlastnosti má keramická hlína, budou umět 

otiskovat běžné předměty do keramické hlíny, začnou si uvědomovat 

nejen věcnou, ale i estetickou a uměleckou hodnotu obyčejných věcí. 

Děti si osvojí techniku vytahování tvarů z hlíny a tvorbu tvarů 

slepováním. 

Úlohy: „Děti, vezměte si do ruky připravenou hrudku hlíny a mačkejte ji 

v dlaních. Popište, jaké má vlastnosti. Co vám připomíná? Udělejte 

nejdřív váleček a pak placku. Otiskujte připravené předměty do této 

placky. Vezměte si další hrudku hlíny a vytahujte z ní tvary. Slepujte 

tvary z menších kousků hlíny.“ 

Pomůcky: Modelářská hlína, misky s vodou, modelářské špachtličky, igelit, 

obyčejné předměty (malý míček, autíčko, přezka z pásku, zip, velký 

mosazný klíč, tužka, provázek, kamínky, list ze stromu) 

Organizace: Pracuji se skupinou 4 – 5 dětí, pomůcky mám připravené na velkém 

igelitovém ubrusu na koberci. Děti mají oblečení, které si mohou 

ušpinit. 

Motivace: (metoda motivačního vyprávění, 3 – 5 minut) 

Nejraději se procházím po duze a ráda piju živou vodu ze studánky u 

sedmi trpaslíků. A tam se mi taky jednou stalo, že jsem šlápla do 

b láta.  Přilepilo  se mi n a b o tu  a tak  jsem si h o  z čarovného lesa 

přinesla domů na podrážce. Když jsem si doma chtěla botu očistit, 

hlína, co byla dřív jen blátem, mi utekla do pokoje a chtěla si se 

mnou hrát na schovávanou. Ale byl to nerovný boj. Protože hlína se 

umí měnit v předměty a já ji tam nemohla poznat. Pak jsme se ale 
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skamarádily. Proto jsem si dnes s sebou hlínu přinesla, abych Vám 

ukázala, co všechno tato čarovná věc dokáže a jak se chová. 

Hlavní část:  (15 – 20 minut) 

Děti sedí kolem mě v kroužku na igelitu. Mají před sebou malé 

podstavce, po krátké motivační části je vyzvu, aby si vzaly do ruky 

kousek připravené hlíny (metoda statické demonstrace materiálu). 

Nejdříve si jí převalují v rukách, různě ji mačkají, rozdělují a zase 

spojují, zjišťují experimentálně, jaké má vlastnosti. Svoje zjištění 

sdělují verbálně (manipulační metoda, metoda experimentu). 

Potom zkouší z hroudy vytahovat části hlíny, dělat jakési výběžky 

připomínající ježka. Pak si rozdělí hlínu na několik částí (špachtlí, 

nebo rukou). Z jednotlivých částí zkouší slepit postavičku, nebo 

zvíře. Techniku vytahování i slepování částí jim názorně ukážu 

(princip individuálního přístupu). 

Pak si děti vytvoří v dlaních kulovitý tvar, který potom rozmáčknou 

do placky. Na stole jsou připravené předměty, které začnou do 

placky otiskovat. Můžou i víckrát za sebou stejný předmět. 

Srovnáváme potom otisk s originálem (metoda rozhovoru).  

Všechny předměty si necháme zaschnout a rozmístíme je po třídě. 

Závěr:   (Metoda rozhovoru a hodnocení, 3 – 5 minut) 

V závěru zhodnotíme průběh celé činnosti a zrekapitulujeme spolu 

s dětmi, co jsme dělali a vytvářeli. Děti se pokusí říct, co se naučily a 

dozvěděly. 
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Realizace 3. lekce 

 

Časová dotace v této části byla přiměřená. Děti hlínu jako výtvarný materiál znají. 

Nepracují s ní však tím způsobem, jako to bylo v našem případě.  

Organizace také proběhla podle plánu. Děti měly na stole připravenou modelovací hmotu i 

ostatní pomůcky. 

Rozhodla jsem se ale prohodit sled činností. Místo původně plánovaného vytahování a 

slepování tvarů z hlíny jsme začaly otiskováním obyčejných věcí do hlíny. Udělala jsem 

tak proto, že jsem si uvědomila, že je zapotřebí uplatnit zásadu postupování od 

jednoduchého k složitému. A také proto, že dětem nebyla jasná úloha obyčejných věcí na 

stole mezi výtvarným materiálem. Začaly jsme si tedy o funkcích těchto věcí povídat. Děti 

odpovídaly bez problémů. Tázavé pohledy neutichly. Děti po předcházejících 

zkušenostech práce se mnou čekaly, co bude úkolem a nedovedly to odhadnout. 

Byly velmi překvapeny, když jsem jim ukázala, co budeme s předměty dělat. Nejdříve 

otiskovaly každý předmět jen jednou a bály se předměty překrývat. Jako u první činnosti 

s kameny, stačilo jim jen naznačit další možnosti tím, že jsem otiskla klíč několikrát vedle 

sebe. Zalíbilo se jim to a pak už experimentovaly bez dalších instrukcí. Ukazovaly mi, co 

udělá šiška, když se poválí po hlíně, nebo slánka z obou konců, atd. Nejoblíbenějším se 

stal tvar klíče. 

Zejména děvčata byly překvapeny, za co je chválím. Konkrétně za to, že moje pochvala 

přijde ve chvíli, kdy si s materiálem „jen“ hrají, něco třeba vznikne náhodně a oni pak 

dokážou vymyslet funkci pro tento výtvor. Od paní učitelek by to bylo označeno za 

nesmysl. 

Více nekonvenční jsou v této skupině chlapci.  

Při realizaci další části, kdy děti vytvářeli postavičky technikou vytahování, bylo potřeba 

zadat dětem, co konkrétně mají udělat. Když jsem to blíže nespecifikovala, řekla jsem jen, 

ať vytvoří, co chtějí způsobem vytahování částí z celku, dívaly se tázavě a po velmi krátké 

chvíli začal jejich zájem upadat. Co nejpohotověji jsem děti instruovala, aby udělali tímto 

způsobem ježka. Okamžitě si vytvořily konkrétní představu a opět začaly tvořit.  

Techniku zvládly víceméně s použitím metody nápodoby. Tvořila jsem svého ježka 

společně s dětmi. 
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Závěr činnosti proběhl podle plánu, děti bez problémů zrekapitulovali, co vytvářely. 

Nebylo pro ně už ale podstatné, jak vytahovali ježky, spíše jim přišlo vtipné, že otiskovali 

do hlíny třeba slánku, nebo klíč. Stanovené cíle byly splněny. 

 

8.4 Lekce č. 4 
 

Věková skupina: 5 – 6leté děti 

Časová dotace: 30 – 35 minut 

Námět:  Zlatí draci nejsou ledajací 

Cíl: Děti si vyzkouší kooperaci ve skupinové práci, budou umět 

spolupracovat za pomoci učitele. Vyzkouší si tvorbu složitějšího 

tvaru z různých materiálů. Budou umět naslouchat a přijímat nápady 

kamaráda ve společném tvořivém procesu. 

Specifické cíle: Děti budou umět z částí lepenky poskládat hlavu draka. Naučí se, 

jakým způsobem se dají jednotlivé části spojit. Budou se umět 

domluvit za pomoci učitele na rozdělení úkolů v společné práci. 

Prozkoumají možnosti kombinací různých materiálů běžně 

používaných předmětů a výtvarných materiálů ve tvorbě výtvarného 

objektu.  

Úlohy: „Děti, vezměte jednotlivé části lepenky a sestavte nejdřív tlamu, 

potom hlavu draka a spojte je k sobě pomocí papírové pásky 

z vnitřní strany hlavy. Nastříhejte krepový papír na tenčí proužky a 

vyzdobte jimi hlavu draka. Z novin vytvarujte uši a přilepte je 

papírovou páskou k hlavě. Kelímky od jogurtu obalte do alobalu a 

přilepte je na vrch hlavy jako čarovné dračí růžky. Do otevřené 

tlamy vlepte jazyk z červeného papíru. Z vaty vytvořte obočí. Celou 

hlavu domalujte tak, jak si představujete zlatého draka. Vyzkoušejte 

si jednotlivě hlavu draka. Jak se drak asi cítí se svou dračí hlavou?“ 

Pomůcky: z lepenky jednoduše připravené části dračí hlavy, víčka od pet lahví, 

dva kelímky od jogurtu, alobal, žlutý, oranžový a červený krepový 

papír, barevné papíry, novinový papír, vata, kloboučnická gumička, 

nůžky, štětce, temperové barvy, fixy, lepidlo na papír, lepidlo 

herkules, papírová páska, kelímky s vodou, igelit, provázek  
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Organizace: všichni předškoláci pracují společně – asi deset dětí. Děti jsou na 

zemi, na igelitovém ubrusu, kde jsou uprostřed připravené všechny 

pomůcky. Dětem rozdělím úkoly, každý dělá část draka, potom je 

budeme společně spojovat. Až budou části spojeny, děti domalují a 

dotvoří výsledný tvar dračí hlavy.  

Motivace:  (Metoda motivačního rozhovoru a vyprávění, 5 minut) 

„Děti, vzpomínáte si na to, jak jsme otiskovaly kamenné kamarády a 

vyráběly si strašidla z různých papírů? Nebo jak jsme vytvářeli 

obrácené předměty v hlíně? Všechny tyto předměty znám z kouzelné 

krajiny, kde tyto bytosti žijí. Je tam spousta zvláštních stromů a ze 

země rostou bonbóny. Víte, jak jsem se do této krajiny dostala? 

Jednou se mi zdálo o zlatém draku a ten mě tam odnesl na zádech. 

Měl krásnou barevnou hlavu, docela veliké uši a oči a někdy chrlil 

oheň. Má velká křídla a je moc hodný. Ale je jenom v mém snu. 

Chtěly byste mít takového draka doopravdy? Já ano. Máme tady vše, 

co potřebujeme, abychom takového draka vykouzlily. Proměním vás 

všechny v malé čaroděje a půjdeme si spolu vytvořit draka.“  

Hlavní část: (25 – 30 minut)  

Začínáme tvořit na igelitu, rozdělím dětem práci (metoda výkladu, 

slovní instrukce). Dvě děti vytváří z novinového papíru uši, dvě děti 

vyrábí růžky, jedno dítě lepí za mé pomoci tlamu draka, další lepí 

hlavu (se spojením těchto dvou částí jim značně pomohu, aby byl 

spoj opravdu pevný, metoda názorného předvádění), další děti 

stříhají praporky z krepového papíru, které použijeme na dozdobení 

dračí hlavy. Nastříhají asi 20 cm dlouhé kousky provázků, ze kterých 

uděláme drakovi hřívu. Děti pak hlavu dotvoří podle svých představ. 

Budu se pokoušet nechat děti, aby si dotvořily hlavu samy. Pokud 

uvidím, že se nedovedou domluvit, zasáhnu (nevím, na jaké úrovni 

společné kooperace konkrétní děti skutečně jsou, metoda 

individuálního přístupu) Pak každý něco přilepí, nebo otiskne prst, 

zanechá svou stopu. Hlavu necháme zaschnout na takovém místě ve 

třídě, které je viditelné ze všech stran. Až hlava zaschne, připevním 

do ní zevnitř gumičku, aby maska dětem dobře seděla na hlavě. Děti 
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si jí mohou zkoušet, ale hrát si s ní zatím nebudeme, protože drak 

ještě není hotov. Ještě nás čeká dlouhá cesta. 

Závěr: (metoda rozhovoru a hodnocení 3 – 5 minut)  

S dětmi si vyměníme zpětnou vazbu. Povím dětem, jak se mi s nimi 

pracovalo, pochválím je za spolupráci a poděkuji za všechny nápady. 

Děti mluví o tom, jak se jim tvořilo, co se jim na procesu tvoření 

dračí hlavy líbilo a co ne. Také co se jim líbí na výsledku. 

 

Realizace 4. lekce 

 

Časová dotace pro tuto činnost byla dostačující ve smyslu schopnosti dětí soustředit se, 

nestihli jsme zrealizovat vše, co bylo na tuto lekci naplánováno. To ale nevidím jako 

výrazný problém. Cíle byly přesto splněny. 

Motivace proběhla podle plánu a byla velmi účinná. Děti se na draka začaly těšit. 

Rozdělily se podle toho, kdo chtěl jakou část dračí hlavy vytvořit. Děti neměly problém 

s přijetím svých úkolů. Nedokážou si však zatím úkoly rozdělit samy. To je ale s ohledem 

na věkové zvláštnosti samozřejmé. 

Byly mírně změněny pomůcky. Protože jsem dětem chtěla prezentovat draka jako zlatého, 

rozhodla jsem se místo obalení rohů draka alobalem, oblepit je kousky zlatého papíru. To 

však byla chyba. Vhodnější by bylo nabídnout dětem zlatý celofán. Je to zajímavější 

materiál, s kterým děti nepřichází do styku jinak, než když si rozbalí čokoládu. Zároveň 

pro ně není technicky náročný.  

Další změna v pomůckách vyplynula z aktuální potřeby dítěte. Viky vymyslela, že hezčí 

než z novinového papíru, by byly hezčí uši z krepového. 

Při samostatné práci neměly děti žádný problém, ve chvíli, kdy měly kooperovat při 

společném malování draka, se vyskytlo „haštěření“ a potřebovaly moje usměrnění více než 

při samostatné činnosti. Také si nedokázaly samy říct, kdy je dračí hlava už hotová.  

Z výsledku byly děti nadšeny a neustále se ujišťovaly, že si draka nikdo nevezme domů, že 

je všech. 

Mou chybou v plánování byla ambice, že si děti ještě v ten den hlavu budou zkoušet. 

Nebylo tomu tak z důvodu, že barvy schly déle, než byly děti schopny myslet na 

předcházející činnost. A také bylo přehnané čekat od dětí, že spojí části dračí hlavy. 
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Navzdory tomu se ve vnímání prostoru posunuly, když si zkoušely, jak bude hlava slepená 

a jak to bude fungovat. 

V zpětné vazbě se rozpoutala diskuze, kdo bude mít dračí hlavu jako první. Děti přišly 

samy na to, že jen hlava není celý drak a že jsme měly udělat ještě další části. Nedokážou 

si uvědomit časové vztahy a délku trvání práce. Touto poznámkou jsem ale navázala na 

přiblížení nejbližší činnosti, kterou budeme spolu realizovat. 

 

8.5 Lekce č. 5 
 

Věková skupina: 5 – 6leté děti 

Časová dotace: 30 – 35 minut 

Námět:  Zlatí draci nejsou ledajací II 

Cíl: Děti budou umět navázat na práci z předcházejících dnů, budou umět 

zrekapitulovat, jakou část práce už máme za sebou, pokusí se 

vydedukovat, co nás ještě před dokončením celého úkolu čeká. 

Budou kooperovat lépe než při poslední společné práci, budou umět 

přijmout přidělenou roli ve společné práci, 

Specifické cíle: děti budou umět co nejpřesněji zrekapitulovat, o čem jsme mluvili 

v předcházející lekci, samy budou povídat o tom, co musíme ještě 

udělat, abychom draka dokončili. Nebudou si skákat do řeči, naopak 

nechají domluvit svého kamaráda, budou umět na elementární úrovni 

pracovat s dekami a různými kusy látek pracovat jako s výtvarným 

materiálem, budou umět esteticky kombinovat látky s dalším 

materiálem (papírem, plastem, lepenkou), budou umět připevnit 

jednotlivé části těla k sobě, budou umět kooperovat natolik, že 

vytvoří ze svých těl jednu živoucí bytost, budou umět promluvit o 

svých pocitech z tvorby a z vytvořené postavy draka. Dokážou 

domyslet, co ještě drakovi chybí a vyslovit to. 

Úlohy: „Vytvoříme společně tělo draka. Svazujte dvě deky k sobě malými 

uzlíky, to bude páteř draka. Zapichujte do těchto uzlíků malé ruličky 

barevného papíru. Budou představovat ostny. Nejdříve si tyto ruličky 

vytvořte. Připínejte drakovi na povrch těla různé šátky. Samy tento 

povrch vytvořte podle svých představ z nabízeného materiálu. Vlezte 
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si pod deku a vyzkoušejte si, jaké to je být v břichu draka. Mluvte 

také o tom, jaké je být drakem. Vytvořte z kusů látek ocas draka. Za 

pomoci učitele upleťte cop, který bude představovat ocas draka. 

Vytvořte křídla draka z igelitu a dřevěných vzpěr. Za mé pomoci 

připevněte křídla k tělu. Vyzdobte celé tělo krepovým papírem, který 

nejdříve nastříháte na tenké proužky. Vyzkoušejte si kostým draka 

v této fázi procesu. Pokuste se vymyslet, co ještě drakovi chybí, aby 

byl hotov.  

Pomůcky: deky, igelit na křídla, dřívka na vyztužení křídel, zavírací špendlíky, 

kelímky od jogurtu, alobal, žlutý, oranžový a červený krepový papír, 

barevné papíry, novinový papír, vata, nůžky, štětce, temperové 

barvy, fixy, lepidlo na papír, lepidlo herkules, papírová lepící páska, 

kelímky s vodou, igelit, provázek  

Organizace: Podobně jako v předcházející části na zemi na igelitu, ale také na 

koberci. Děti rozdělím do dvou menších skupinek. Na koberci 

budeme s dětmi tvořit tělo z dek, na igelitu budeme pracovat 

s barvami. 

Motivace: (Metoda motivačního rozhovoru, 3 – 5 minut)  

„Děti, vzpomínáte na naši dračí hlavu a krajinu, kam nás drak 

odnese? K hlavě patří samozřejmě také tělo. Pojďme ho dokončit. 

Mám tady spoustu dek, které by mohly být královským pláštěm, 

nebo šaty pro princeznu. Nebo také horou, když je takhle naházíme 

na sebe. Ale tentokrát si z nich uděláme tělo našeho zlatého draka.“ 

Hlavní část: (30 minut)  

Část dětí, která pracuje na koberci, si nejdřív pohraje s dekami, 

vyzkouší si jejich vlastnosti (metoda experimentu). Poté s mou 

pomocí vytvoří vlastní tělo draka. Svazují k sobě dvě deky, vytváří 

tak uzlíky, které vytvoří dračí páteř. Pracují společně, usměrňuji je 

dost značně, aby se pak tělo draka nerozpadlo (metoda 

demonstrační). Na dekách jsou značky, kde mají děti vytvořit uzlíky. 

Druhá část dětí vytváří části na dotvoření podoby těla. Stříhají 

proužky krepového papíru, barví a stříhají kelímky, které obalují do 

alobalu, nebo je barví temperovými barvami (manipulační metoda). 
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Děti, které pracují s dekami, budou pravděpodobně hotovy dříve. 

Přesunou se také k igelitu a s mojí pomocí budou vytvářet křídla 

draka. Jedno křídlo bude tvořeno dvěma cípy z dřívek, mezi kterými 

bude natažený průhledný igelit. Křídla i všechny ostatní části k tělu 

zatím připevňuji zavíracími špendlíky, abych neplýtvala časem. 

V době odpočinku dětí tyto části přišiju pevně, aby se při hře 

neoddělovali. 

 Až budou všechny tyto části hotovy a připevněny k tělu, děti si 

kostým draka vyzkouší. Střídají se v nošení dračí hlavy. 

Závěr: (Metoda rozhovoru a hodnocení, 3 - 5 minut)  

Děti opět hovoří o svých zážitcích z tvorby. Navzájem si 

poskytujeme zpětnou vazbu. Děti postupně začínají mluvit v celých 

větách a stále samostatněji s menší potřebou doplňujících otázek. 

 
Realizace 5. lekce 
 

Motivace opět proběhla podle plánu. Jen s tím rozdílem, že děti už si řekly v minulém 

závěru, jak budeme tentokrát pokračovat. Před samotnou činností si to jen zrekapitulovaly. 

Byly překvapeny, že tělo nebude stejně jako hlava z lepenky, ale z dek. Okamžitě je braly 

do ruky a začaly si s ní hrát, motat se do ní. Chvíli jsem je nechala. 

Tato činnost však byla pro děti příliš náročná. Lepenka má určitější tvar a drží, což dětem 

umožňuje lépe si vytvořit představu výsledku. Proto děti důvěřovaly mým pokynům a 

v postupných krocích jsme vytvořily tělo. Nedovedou posoudit, jestli se v průběhu tvorby 

u dětí vytvářela představa, jak bude tělo vypadat, nebo to bylo na konci pro ně 

překvapením. Komentovala jsem každý úkon. Kde bude hlava, ocas, kam přiděláme křídla.  

Pro děti bylo příliš náročné svazovat na dece uzlíky. Proto jsem dětem vytvořila základ těla 

draka, ony dotvářely povrch těla. Společně jsme ho úspěšně vytvořily. 

Kooperovaly o něco lépe než v předcházející činnosti. Ještě stále se občas překřikovaly, 

snažily se už aspoň rozdělit se s materiálem. 

Nakonec drak nebyl natolik využitelný, jak jsem si představovala. Neuvědomila jsem si, že 

děti jsou zhruba stejně vysoké, proto když všichni stojí, hlava je zároveň s tělem. Navíc 

dětem se špatně stojí pod velkou dekou a nemohou se svobodně pohybovat, aby si 

nezničily vše, co na dračím těle vytvořily, navíc nevidí. Toto bylo velmi špatné řešení. Děti 
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měly sice legraci z toho, jaká vznikla pod dekou mačkanice, ale úplně se to minulo v této 

fázi účinku. 

V příští realizaci bych přehodila dračí tělo přes stůl, pod který si děti vlezou jako do 

domečku. Hlava bude položená na stole, nebo jí bude mít na hlavě některé z dětí. Děti, 

pokud jich bude méně, si mohou vylézt na stůl, jako na záda draka, který s nimi odletí do 

čarovné krajiny. 

V zpětné vazbě se mi jen málo daří s dětmi diskutovat o jejich pocitech. V časové dotaci a 

také v schopnosti dětí soustředit se, jsme schopni zrekapitulovat činnost a pochválit 

jednotlivé děti. 

Stanovila jsem příliš vysoké cíle, děti neuměly spojovat jednotlivé části těla k sobě a 

potřebovaly moji asistenci více, než jsem od nich čekala. 

 

8.6 Lekce č. 6 
 

Věková skupina: 5 – 6leté děti 

Časová dotace: 30 – 35 minut 

Námět:  Zlatí draci nejsou ledajací III 

Cíl: Děti budou umět navázat na práci z předcházejících dnů, budou umět 

zrekapitulovat, jakou část práce už máme za sebou, pokusí se 

vydedukovat, co nás ještě před dokončením celého úkolu čeká. 

Budou kooperovat lépe než při poslední společné práci, budou umět 

samostatně pracovat na zadaném úkolu,  

Specifické cíle: Děti budou umět samostatně popsat, jaké části draka jsme už 

sestavily, a samy usoudí, zda mu ještě něco chybí. Pokusí se 

samostatně se domluvit na společném vytvoření předních drápů 

draka. Budou umět diskutovat mezi sebou o možnostech řešení na 

elementární úrovni, budou umět mluvit o prostorových vztazích 

jednotlivých částí dračího těla. 

Úlohy: „Vytvořte na rukavicích přední drápy draka s použitím nabídnutého 

materiálu. Vystřihněte drápky z barevného papíru, ty potom nalepte 

na prsty rukavic. Vyzdobte je dle své fantazie. Z lepenky si vytvořte 

dolní dračí tlapy. Lepenku nabarvěte temperami a také na tlapy 

přilepte drápky. (Na tlapy dětem upevním za zadní strany gumičku, 
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aby si je mohly natáhnout na bačkory) Tlapy si natáhněte na bačkory 

a vyzkoušejte si kostým draka. Hovořte o tom, jaký drak je, kam vás 

odnese a jaké to tam bude.  

Pomůcky: lepenka (připravená na výrobu dračích tlap) alobal, žlutý, oranžový a 

červený krepový papír, barevné papíry, novinový papír, vata, nůžky, 

štětce, temperové barvy, fixy, lepidlo na papír, lepidlo herkules, 

papírová lepící páska, kelímky s vodou, igelit, provázek, sešívačka 

na papír, rukavice, kloboučnická gumička  

Organizace: motivace probíhá v kruhu na koberci, práce s materiálem u stolečků. 

Děti jsou rozděleny ke stolkům ve skupinkách po 4 – 5 dětech.  

Motivace: (Metoda motivačního rozhovoru 3 – 5 minut) 

„Děti, tak už máme kouzelného zlatého draka hotového. Nebo si 

myslíte, že mu ještě něco chybí? Nechybí? Jak se drak odrazí od 

země? Odrazí se nohama. Ale jak, když nemá nohy? Jak si vás 

vyloží na záda, když nemá přední tlapy? Ještě tyto končetiny nám 

chybí, aby nás drak mohl odnést do čarovné krajiny. Pojďme se 

pustit do práce.“ 

Hlavní část:  (20 – 25 minut) 

Nejdřív společně vytvoříme přední drápy draka u jednoho stolu 

(metoda statické demonstrace materiálu). Na rukavice nejdříve děti 

připnou například chomáčky vaty. Udělají je podle svých představ 

(manipulační metoda). Pomohu jim jen v případě, že si nebudou 

umět rady (metoda individuálního přístupu). Děti průběžně 

komentují postup své práce. Neustále mohou mluvit o tom, co je 

napadne. Následně nalepí na prsty drápky. (Mám připraveny 

vystřižené drápky. Ale použijeme je pouze v případě, že budeme mít 

málo času, nebo podle toho, nakolik budou konkrétní děti zručné. 

Pokud nás vystřihování příliš nezdrží, děti si připraví drápky samy) 

Když jsou hotové přední tlapy, usadím děti ke stolečkům, kde si 

samostatně vytvoří dolní tlapy (metoda slovní instrukce). Postupují 

podobně jako u horních, které vytvořili společně. Z lepenky mají 

připravený vyříznutý tvar tlapy. Ten spojí uprostřed papírovou 
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páskou, nabarví, nalepí drápy. K hotovým tlapkám připevním ze 

zadní strany gumičky, aby si je děti mohly natáhnout na bačkory. 

Závěr:   (metoda rozhovoru a hodnocení, 3 – 5 minut) 

Na závěr se znovu sejdeme v kroužku na koberci. Nyní už máme 

zlatého draka hotového. Děti komentují, jak se jim vymýšlelo, jak se 

těší, až je drak vezme do zázračné krajiny. Zrekapitulujeme si celý 

průběh tvorby draka. Naznačím dětem, jak budeme příště 

pokračovat. 

 

Realizace 6. lekce 

 

Motivace proběhla podle plánu. Děti už většinu mých otázek čekaly, odpovídaly bez 

problémů. Motivovat je k činnosti bylo už složitější, jako tomu bylo u předcházejících 

činností. Musela jsem víc improvizovat. Rychle přivykly mému stylu vedení. V příští 

realizaci bych použila jiný způsob, než na který si děti zvykly. Například použitím 

techniky dramatické výchovy, učitele v roli. V roli bytosti z čarovné země, například 

skřítka, který by dětem říkal, že je v čarovné zemi nová úroda bonbónů, které je potřeba 

posbírat.  Při popisování čarovné země bych používala slovního popisu prostorových 

vztahů (vysoko, nízko, níž, než …) s naznačováním vysloveného rukama. 

V hlavní části už děti pracovaly samostatně. V postupu práce však nebyly invenční, 

všechny postupovaly jako nejrychlejší dítě. Připisuji to také tomu, že když si zatím 

nemohly tlapy navléct na bačkory, mohly si vytvořit jen mlhavou představu o tom, jak to 

má ve výsledku vypadat. V příští realizaci bych tlapy dětem předložila už i s nataženou 

gumou. Zjistila jsem, že by dětem při práci nevadila. Byly bychom hotovy dříve a čas jsme 

mohly využít na hru s drakem v prostoru, což by bylo pro splnění cílů mnohem 

efektivnější.  

Navíc realizace této lekce proběhla v pátek, kdy byly už děti velmi unavené a vydržely 

pracovat jen 15 minut. Potom začala být práce jen mechanickým opakováním toho, co 

viděly u ostatních dětí. Do určité míry je tento jev, napodobování jiného dítěte, pro děti 

předškolního věku přirozený. V ostatních činnostech však nebyl tak markantní. Připisuji to 

i tomu, že v předcházejících aktivitách šlo o společně vytvářený objekt a děti tak měly 

méně prostoru „opisovat“. 
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V závěru děti samostatně bez otázek zhodnotily, že drak už je hotový, samy si rozhodly, 

kam draka ve třídě odložíme, diskutovaly o tom, kam se vejde, kde je pro něj naopak méně 

prostoru. Nakonec daly drakovy jméno. Jmenuje se dráček Honza Mráček. 

 

8.7 Lekce č. 7 
 

Věková skupina: 5 – 6leté děti 

Časová dotace: 25 – 30 minut 

Námět:  Se zlatým drakem do kouzelné země 

Cíl: Děti budou umět tvořivě přistupovat k výtvarným i nevýtvarným 

materiálům. Za pomoci učitelky budou umět instalovat do prostoru 

své výtvory, budou umět tvořit podle své fantazie přímo v prostoru. 

Pro výtvarné uplatnění budou umět použít běžně používané věci. 

Specifické cíle: Děti vytvoří za pomoci učitelky v prostoru třídy „čarovnou zemi“.  

Za použití židlí, dek a prostěradel budou umět vytvořit řeky, hory a 

údolí. Z připravených lepenkových krabic a krabiček budou podle 

instrukcí umět vytvořit obydlí pro kouzelná zvířata. Za pomoci 

učitelky se budou pokoušet technicky nenáročně do prostoru 

instalovat svoje dřívější výtvory. Budou umět komentovat svou 

tvořivou činnost. 

Úlohy: „Nejdříve postavte ze židlí kopce a přehoďte přes ně deky, aby to 

vypadalo jako les, když se díváte z dálky. Mezi kopce natáhněte 

modrou deku jako řeku. Je tady spousta krabic a krabiček. Postavte 

z nich v této krajině obydlí pro zázračná zvířata. Do pet lahví 

nastrkejte igelitový sáček, nalijte do něj vodu a zapusťte do něj 

barvu. Sáček zavažte a spusťte jej dolů do láhve. Opakujte to se 

třemi sáčky a zalijte lahev až po povrch vodou a zavřete víčkem. 

Lahve postavte do okna, aby přes ně svítilo slunce. Povídejte o tom, 

co slunce dělá s barvami. Po vytvoření čarovné krajiny si navlékněte 

masku draka. Chovejte se tak, jak se podle vás chová zlatý drak.     

Pomůcky: židličky, stolky, deky, látky, lepenka, krabičky a krabice z lepenky, 

dvoulitrové pet lahve s víčkem, mikrotenové sáčky, provázky, 
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výrobky z minulých lekcí, maska zlatého draka, bonbóny, voda, 

vodové barvy, štětce, igelit,    

Organizace: čarovný les děti tvoří na hrací ploše na koberci, duhu v pet lahvích 

děti vytváří v koupelně u umyvadla, kam si je odvádím po dvou, 

vystřídají se děti, které budou mít zájem. 

Motivace:  (metoda motivačního rozhovoru 3 – 5 minut) 

„Děti, draka máme hotového, ale téměř jsme zapomněly na to 

nejdůležitější. Víte, co to je? Nedali jsme ještě drakovi jméno. Jaké 

mu vymyslíte? (Pokud budou mít s tím děti problém, budu mít 

několik jmen připravených) Dnes by nás drak už mohl vzít do 

čarovné krajiny. Jak myslíte, že by to tam mohlo vypadat? 

Postavíme si to podle svých představ a uvidíme, jaké překvapení tam 

pro nás drak připraví. Pustíme se spolu do toho?“  

Hlavní část: Děti nejdříve s mou pomocí začnou stavět krajinu ze židlí a dek 

(demonstrační metoda). Když budeme mít hotový základ, děti 

vytvoří obydlí pro čarovná zvířata. Materiál mají připravený. Jsou to 

různé krabičky. Děti si je mohou pomalovat, jak chtějí, nebo stavět 

z krabiček tak, jak jsou (metoda experimentu, manipulační metoda). 

Průběžně si děti beru stranou po dvou a tvoříme v koupelně duhové 

lahve (princip individuálního přístupu). Ty potom instalujeme proti 

světlu do oken tak, aby skrz ně svítilo slunce. Povídáme společně o 

tom, co světlo dělá s barvami rozpuštěnými ve vodě (metoda 

rozhovoru, experimentu).  

 Po té se děti s mou pomocí domluví, kdo bude hlava draka, a 

navléknou si masku v prostoru u stolečků za pomoci paní učitelky. 

Já zatím v „čarovné krajině“ schovám na různých místech bonbóny. 

Děti se krajinou „proletí“. Potom si masku draka sundají. Umístíme 

ho na dobře viditelné místo. Vyzvu děti, aby se dobře porozhlédli, 

jestli už nám nezačíná něco růst ze země, jak jsem jim to říkala na 

začátku, že tomu tak bylo v mém snu. 

Závěr:   (metoda rozhovoru a hodnocení, 5 – 7 minut) 

Na závěr si zhodnotíme dnešní lekci i celý proces tvorby draka i 

čarovné krajiny, kterou můžeme také pojmenovat. Poskytnu dětem 
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zpětnou vazbu a poděkuji za spolupráci a hezké zážitky. Děti se 

snaží tlumočit verbálně své pocity z tvorby i celého projektu.  

 

Realizace 7. lekce 

 

Motivace proběhla podle plánu. Děti byly nabuzeny, těšily se zejména na tvoření domečků 

z dek a látek.  

Závěrečná část celého projektu byla nejvíce podle mých představ, i podle plánů. Také se 

v ní podařilo nejvíce splnit stanovené cíle.  

Vyskytly se spíše technické potíže, z důvodu nedomyšlení detailů.  

Děti po celou dobu pracovaly a tvořily se zápalem. Hry v prostoru je obecně velmi baví. 

Také v průběhu jiných činností jsme si často stavěly různé bunkry a domečky, pracovaly 

jsme hodně v prostoru (dokumentaci s komentářem činností uvádím v přílohách). 

Technické potíže se vyskytly při hře s vodou. Dvoulitrové lahve se nevešly do dětských 

umyvadel. Proto děti nemohly vytvářet samostatně. Jednotlivě přicházely k velkému 

umyvadlu, kde jsme lahve plnily společně. Děti tak pozorovaly společně, jak se barva 

rozpouští v čisté vodě. Tuto změnu naplánovaného postupu práce nepovažuji za zápornou. 

S dětmi jsem pracovala individuálně a zároveň jsem použila metodu výkladu a rozhovoru, 

který děti obohatil mnohem více, než kdyby pracovaly samostatně bez komentáře a 

postřehů ostatních dětí. 

Problém se tím ale vyskytl v nedostatečné časové dotaci. Společným tvořením se činnost 

stala náročnější na čas. 

Proto nám v závěru zůstalo málo času na zpětnou vazbu. Stala se z ní jen krátká 

rekapitulace dosavadních činností. V této fázi nedokážu zhodnotit, co mělo pro děti větší 

význam. Zda to, že jsem je nechala dostatečně se vyžít v činnosti, o které jsem v dané 

chvíli věděla, že je baví a čerpají z ní pozitivní zážitky a informace na úkor závěrečné 

reflexe, nebo činnost uměle ukončit dřív, aby měly dostatek prostoru v závěru 

prostřednictvím rekapitulace celého projektu utřídit si myšlenky a zážitky a ukotvit tak 

v nich, co se dozvěděly a co si vyzkoušely. 

V příští realizaci, bych na tuto činnost vyčlenila více času a rozdělila bych ji na dvě části. 

Jedna část, stavění kouzelné krajiny, by probíhala v herně a druhá, duha zavřená v lahvi, 

by byla realizována na zahradě (v případě, že by byl projekt realizován v letním období). N 

a zahradě by děti měly vědra s vodou, naběračky a všechny pomůcky potřebné k realizaci. 
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Navíc by se experiment s barvami a vodou dal dále rozvíjet a děti by mohly být při 

manipulaci s vodou „odvážnější“. 

Celkově považuji cíle za splněné, až na výše popsané potíže. Děti na konci projektu 

reflektovaly zřetelně samostatněji a větším koloritem v mluvě. Neodpovídaly už jen 

jednoslovně, dokázaly své myšlenky rozvinout a přesněji popsat, co bylo potřebné. Do 

značné míry to připisuji opadnutí ostychu ze mě, jako cizí osoby v kolektivu, k přivyknutí 

na můj styl vedení a můj styl otázek.  
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ZÁVĚR 

Studiem uváděné odborné literatury jsem si potvrdila důležitost výtvarných činností 

v předškolním věku. Především svou přirozeností pro tuto věkovou kategorii je ideálním 

prostředkem nejen pro diagnostiku, ale především pro samotný rozvoj dítěte. 

Z mých zkušeností ze školních praxí jsem měla dojem, že do značné míry není potenciál 

výtvarných činností v mateřských školách využit v dostatečné míře. Dalším fenoménem je, 

že se často výtvarná činnost mění v pracovní výchovu, ve které jde především o pohledově 

hezký produkt, o výsledek. Navzdory tomu, že v předškolním věku má význam především 

proces, v našem případě tvořivý proces. Protože právě v tomto procesu se dítě rozvíjí. Pro 

předškolní dítě není výsledný produkt natolik důležitý. Je to také jedním ze znaků potřeby 

předškoláka, a tou potřebou je hra. Ve hře nejde o výsledný efekt, jde o průběh. Tento 

významný znak jsem se snažila přenést do svého projektu. Na konci sice vznikl drak, který 

je hmatatelný a dětem zůstal ve třídě. Mnohem větší důraz jsem však kladla na proces 

tvorby, pozorovala reakce dětí a přizpůsobovala jim další činnosti. 

Potvrdil se mi předpoklad, že na začátku projektu se nám bude pracovat o něco 

těžkopádněji. Děti nejdříve málo rozuměly tomu, co po nich chci, proč mají například 

ohmatávat kámen. Později jsme si na sebe zvykly a naladily se na stejnou vlnu, děti 

spolupracovaly mnohem lépe. Trochu hůř se jim chápalo, že ani jeden z nich si nemůže 

vzít domů hlavu draka. Kladly mi otázky, čí vlastně ten drak je. Nepatří nikomu? Ale ano, 

je vás všech. I tyto děti jsou zvyklé svůj nakreslený obrázek strčit do skřínky a zapomenout 

na něj. S drakem však mohou objevovat stále nové zákoutí své fantazie a představivosti, 

která jak jsme v průběhu projektu zjistily, má ještě velký potenciál a není v podstatě 

omezená.  

S postupujícím časem stačilo dětem napovědět vždy méně a méně, aby projevily své 

nápady. Právě tyto projevy považuji za důkaz významu tvořivých činností, kde je učitelka 

jen zprostředkovatelem bezpočtu možností dětské fantazie. Na otázku „Jak to mám 

udělat?“ jsem se snažila dávat vícero odpovědí, nebo odpovědět otázkou „Jak to má 

vypadat?“ Později se děti jen ujišťovaly otázkami typu „Můžu to udělat takhle?“ 

Ve vnímání prostoru dětem velmi pomáhaly průpravné hry s papírovými cihlami a různým 

jiným materiálem, ze kterého jsme sestavovaly různé domečky a útočiště.  

Projekt, který jsem vytvořila pro tyto děti, jen otevírá velmi široké téma, kterým je rozvoj 

dětské fantazie. Naznačuje, že pojetí výtvarné výchovy učitelkami mateřských škol, není 
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vždy pro děti vždy to nejlepší. Že děti mají mnohem větší potenciál v mnoha oblastech, 

které ale nejsou rozvíjeny. Někdy naopak potlačovány.  

Výtvarný pro mne znamená tvořivý. A děti tvořivé jsou. Potřebují jen vnímavou paní 

učitelku, která jim postupně poodemyká všechny dveře do světa fantazie. 

Děti pak budou připraveny být flexibilní, nekonvenční v myšlení. Budou odvážné a 

sebevědomé, neboť si budou vědomy, že žádný nápad není nesprávný a může přispět 

k vyřešení vážného problému. 

Další práce by se mohla ubírat právě tímto směrem. Totiž prozkoumání akcelerace 

kognitivního vnímání dětí, které byly v předškolním věku vedeny k invenčnímu a 

tvořivému myšlení v porovnání s dětmi, které takto vedeny nebyly. Na uskutečnění by bylo 

potřeba použít zcela jiných metod výzkumu než tomu bylo v této práci. Šlo by o 

dlouhodobé pozorování a využití náročnějších metod, což požadavky na bakalářskou práci 

neumožňují. 

Vypracovaný projekt zjevně dětem pomohl ve schopnosti obšírněji vyjádřit své pocity a 

dojmy. Největší efekt, který jsem pozorovala, byl ve vyjadřování a odvaze dětí vyjadřovat 

sebe sama v společném projektu. Pokládám za velmi vhodný způsob společné skupinové 

práce, z které vznikne společný výtvor. Rozvíjí se řada osobnostních a charakterových 

vlastností, jako přidaná hodnota k rozvíjeným výtvarným dovednostem. 
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Všechny rozhovory s učitelkami, které zde uvádím, jsem dostala buď zprostředkovaně, 

nebo proběhly v průběhu jiné činnosti (vycházka s dětmi v rámci pobytu venku). Proto je 

neuvádím v přesném znění. 

 

Příloha č 1: 

Volný rozhovor s učitelkou MŠ, Praha 4 

Paní učitelka V. K. učí v této mateřské škole již několik let. Výtvarné činnosti se v její 

třídě realizují dle týdenních plánů. Je to jednou týdně, téma je dané vždy na celý týden na 

všechny činnosti. Vzhledem k tomu, že jsou ve třídě dvě učitelky a asistentka, pracují 

s dětmi v menších skupinkách. 

Používají veškerý dostupný materiál. Nejčastěji děti kreslí, nebo malují. Výtvarná činnost 

se zde podobá spíše pracovní výchově, kdy děti dostanou nějakou maketku, nebo šablonu. 

Tu pak obkreslí, neb vybarví. Aby se potom mohly dát na nástěnku do šatny. 

Prostorová tvorba je tady realizována jednou za tři týdny, nebo za měsíc. Děti vytváří 

drobné dekorativní předměty z hlíny. Většinou vykrajují předměty z formiček na pečení. 

Předměty se pak vypálí v peci a děti si je mohou naglazovat. Opět za tři týdny. 

Vyrábí také různé sezónní předměty. Jako vajíčka, zajíčky, v zimě vločky, vánoční 

stromečky atp. 

 

Příloha č. 2 

Volný zprostředkovaný rozhovor s učitelkou MŠ Praha 18 

Pani učitelka pracuje v MŠ více než deset let a její postupy práce se příliš nemění. 

Výtvarnou výchovu realizuje asi jednou týdně, v případě potřeby i méně, nebo více. 

Pracuje s běžnými náměty, kterými jsou nejčastěji roční období a symbolika s nimi 

spojena.  

Prostorová tvorba se tady příliš neobjevuje. A když ano, materiálem je modelína. 

Výtvarným činnostem se věnuje zejména s předškoláky. S Dětmi pracuje frontálně, 5 – 

6leté děti zůstávají u činnosti déle. 
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Příloha č. 3 

Volný zprostředkovaný rozhovor s učitelkou MŠ Praha 5 

Tato paní učitelka má už také dlouholetou praxi v předškolní výchově a vzdělávání. 

Výtvarná výchova je její zálibou. Vymýšlí pro děti projekty, které realizuje v několika 

blocích. Její práce je systematická a promyšlená. I když nejčastější je plošná tvorba, 

realizuje s dětmi výtvarné činnosti i v prostoru za použití různých materiálů. Používá 

v mnoha případech přírodniny. 

Jedním z jejích projektů je pohádkový les Krakonoše. Je to miniatura pohoří a lesa, kam 

děti vlepují jednotlivé postavičky, stromy atp. S dětmi většinou pracuje v malých 

skupinkách. 

 

Příloha č. 4: 

Volný zprostředkovaný rozhovor s učitelkou MŠ Praha 9 

Tady paní učitelka pracuje asi pět let, výtvarným činnostem se s dětmi věnuje se zálibou. 

Výtvarné činnosti s dětmi realizuje jednou týdně. Zaměřuje se nejen na plošnou, ale i 

prostorovou tvorbu. Často malují temperovými barvami na čtvrtky papíru. V letních 

obdobích děti hodně kreslí na chodníky barevnými křídami.  

V prostorové tvorbě k modelování příliš nepoužívá modelínu, protože je podle jejího 

názoru pro děti příliš tuhá. Raději má materiály jako modelářskou hlínu, nebo měkké těsto. 

Náměty pro tvorbu bývají také nejčastěji podle ročních období, nebo svátků v kalendáři. 

Často vyrábí dekorativní předměty. 
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Příloha č. 5: Realizace projektu 

Realizace první lekce projektu: 

a) Děti nejdříve libovolně pomalovaly kameny 

  

bb 

b) Otiskly je na papír a bavily jsme se o tom, co jim otisk připomíná 

 

c) Náhodou vznikl zelený mužíček 
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Realizace druhé lekce projektu: 

d) Děti si nejdříve „osahávaly“ materiál 

 

e) Představu o tom, co budou vytvářet, si zpřesňovaly většinou v průběhu tvorby, 
nakonec ale vznikaly celkem konkrétní postavičky 
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Realizace třetí části projektu 

f) Děti pracovaly s možnostmi obyčejných věcí 

 

g) Experimenty s kompozicí dopadly překvapivě dobře 
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h) V technice vytahování tvarů jsme na začátku. Děti by potřebovaly víc kontaktu 
s tímto materiálem                                                

 

Realizace čtvrté lekce. 

i) Děti měly připravený základ dračí hlavy. Pomohlo to i k přiblížení představ o 
konečné podobě draka 
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j) Každé dítě mělo svůj podíl na vytváření dračí hlavy 

 

k) Společně draka dotvořily 

 

 

 

Realizace páté a šesté lekce  
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l) Tato činnost se pro děti chvílemi zdála příliš náročná, zhostily se však svého úkolu 
jak nejlépe uměly 

 

m) Byla to spolupráce nás všech 
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Realizace sedmé lekce 

n) Instalace předmětů a hraček do „čarovné krajiny“ 
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o) Duha v lahvi – tato činnost děti nejvíce bavila, zároveň nejvíce potřebovaly moji 
asistenci 
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p) „pod ochranou draka“ závěr projektu – děti letí do čarovné země 
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Průpravné hry s konstruováním v prostoru ve volných činnostech 
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	Po krátkých hrách a experimentech s papíry u stolků jsme společně s dětmi usoudili, že bychom si mohli z papíru vytvořit nějakou příšerku, nebo pohádkovou bytost. Děti měly představu, jak by jejich postavička měla vypadat, realizace jim však dělala pr...
	U této činnosti je vhodné pracovat s malou skupinkou dětí, protože vyžadují značný individuální přístup a velmi citlivé zasahování do procesu jejich tvorby. Každý zásah jsem se snažila formulovat jako nabídku, kterou dítě může přijmout, nebo navrhnout...
	Pro mne to však bylo velmi náročné, spolupracovat individuálně s každým dítětem a zároveň se věnovat více dětem najednou. Tady bych navrhovala spolupráci více učitelek, nebo mnohem názornější nabídku možností práce ještě před zahájením samotného tvoři...
	Děti měly ze svých výtvorů radost. Navíc byly tak konkrétní a plastické, že by bylo kontraproduktivní otiskovat je na další zabarvený papír a dětem by to zničilo prožitek, protože by si své uskutečněné představy zničily.
	Vznikla chobotnice, princezna (těch bylo víc), víla, kocour v botách, lokomotiva….
	Podcenila jsem časovou dotaci této činnosti. Samotné tvoření zabralo dětem asi 30 minut. Nezbylo nám, vzhledem k denním rutinám, dostatek času na reflexi a zpětnou vazbu. S dětmi jsem jen rychle opět v kruhu na koberci zrekapitulovala náplň činnosti. ...
	Zvolené techniky, pomůcky i organizace prostoru byly pro tuto činnost vyhovující. Děti pochopily bez problémů zadání.
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	Věková skupina: 5 – 6leté děti
	Časová dotace: 25 – 30 minut
	Námět: Je to bláto, nebo jiné kouzlo?
	Cíl: Děti prozkoumají a vyzkouší vlastnosti výtvarného materiálu – keramické hlíny. Naučí se základům technologie správného zacházení s keramickou hlínou jako výtvarným materiálem. (Slavík 2003)
	Specifické cíle:  Děti budou vědět, jaké vlastnosti má keramická hlína, budou umět otiskovat běžné předměty do keramické hlíny, začnou si uvědomovat nejen věcnou, ale i estetickou a uměleckou hodnotu obyčejných věcí. Děti si osvojí techniku vytahování...
	Úlohy: „Děti, vezměte si do ruky připravenou hrudku hlíny a mačkejte ji v dlaních. Popište, jaké má vlastnosti. Co vám připomíná? Udělejte nejdřív váleček a pak placku. Otiskujte připravené předměty do této placky. Vezměte si další hrudku hlíny a vyta...
	Pomůcky: Modelářská hlína, misky s vodou, modelářské špachtličky, igelit, obyčejné předměty (malý míček, autíčko, přezka z pásku, zip, velký mosazný klíč, tužka, provázek, kamínky, list ze stromu)
	Organizace: Pracuji se skupinou 4 – 5 dětí, pomůcky mám připravené na velkém igelitovém ubrusu na koberci. Děti mají oblečení, které si mohou ušpinit.
	Motivace: (metoda motivačního vyprávění, 3 – 5 minut)
	Nejraději se procházím po duze a ráda piju živou vodu ze studánky u sedmi trpaslíků. A tam se mi taky jednou stalo, že jsem šlápla do bláta. Přilepilo se mi na botu a tak jsem si ho z čarovného lesa přinesla domů na podrážce. Když jsem si doma chtěla ...
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	Děti sedí kolem mě v kroužku na igelitu. Mají před sebou malé podstavce, po krátké motivační části je vyzvu, aby si vzaly do ruky kousek připravené hlíny (metoda statické demonstrace materiálu). Nejdříve si jí převalují v rukách, různě ji mačkají, roz...
	Potom zkouší z hroudy vytahovat části hlíny, dělat jakési výběžky připomínající ježka. Pak si rozdělí hlínu na několik částí (špachtlí, nebo rukou). Z jednotlivých částí zkouší slepit postavičku, nebo zvíře. Techniku vytahování i slepování částí jim n...
	Pak si děti vytvoří v dlaních kulovitý tvar, který potom rozmáčknou do placky. Na stole jsou připravené předměty, které začnou do placky otiskovat. Můžou i víckrát za sebou stejný předmět. Srovnáváme potom otisk s originálem (metoda rozhovoru).
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