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Anotace
Tato práce se zabývá využitím metod dramatické výchovy v systému předškolního
vzdělávání. Snaží se najít rozdíly mezi mateřskou školou, ve které se metody
dramatické výchovy aktivně uplatňují a jsou klíčovou vzdělávací metodou a mateřskou
školou, ve které se tyto metody nevyužívají vůbec. Poukazuje i na rozdíly v sociální
vyspělosti dětí, které s metodami dramatické výchovy mají osobní zkušenost a dětí,
které dosud tuto zkušenost neměly.
Klíčová slova: dramatická výchova; metody dramatické výchovy ve vzdělávání;
předškolní výchova

About this publication
This publication focuses on application of creative drama in preschool-education
systém. Its content is a comparation of level of sociál development among children in
two kindergardens; in one of these two kindergardens were methods of creative drama
applied in the process of education, while the second one serves only for comparison
purposes as no such methods are applied. The differences in levels of sociál
development of these children are compared and discussed.
Keywords: creative drama; creative drama methods in education; preschool education
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Přílohy

Úvod
Zvolila jsem si téma bakalářské práce „Rozvoj osobnosti předškolního dítěte metodami
dramatické výchovy" a to hlavně kvůli mému přesvědčení, že dramatická výchova (dále
v textu používám zkratku „DV") nabízí nové možnosti přibližování světa dětem
v předškolním věku. Nabízí jim spoustu informací, nechává je prožít různorodé situace,
které by si v běžném životě neprožily. Díky osobní zkušenosti si děti lépe
zapamatovávají nové informace a tak se dramatická výchova stává nástrojem vzdělávání
dětí. Velkou částí také děti vychovává, učí je respektovat individuality, naslouchat
druhým, pracovat v týmu, spoléhat se na druhé. Odbourává strach z chyby a napomáhá
snazší socializaci. Děti si na základě prožitku a zážitku nenásilně rozvíjí osobnost, aniž
by to tušily.
Sama jsem se s dramatickou výchovou setkala až na vysoké škole a naprosto mě
okouzlila. Líbilo se mi být účastníkem hry, kterou někdo vede. Hodiny dramatické
výchovy byly pro mě balzám na duši. Je příjemné si v půlce týdne prožít něco odlišného
od denních stereotypů. Po určitých prožitých zkušenostech s dramatickou výchovou
jsem se sama začala pokoušet pracovat metodami dramatické výchovy a to hlavně
v mateřské škole. Jsem přesvědčena, že dramatická výchova má své kouzlo, jak pro
účastníky tak pro vedoucího hry. Všechny tyto mé domněnky mě přivedly k myšlence
napsat svou bakalářskou práci na téma, které mě posune v mé snaze vylepšit své
schopnosti pro tvoření dramatické hry a její vedení.
Praktická část mé bakalářské práce je postavena na realizaci týdenního projektu na dvou
mateřských školách. Na škole, která používá dramatickou výchovu jako klíčovou
vzdělávací metodu (MŠ Arabská) a na škole, která s dramatickou výchovou nepracuje
(MS Suchdol). Chtěla bych tak zjistit rozdíly v reakcích dětí na dramatickou hru. Zkusit
si pracovat s dětmi, které jsou „netknuté" dramatickou výchovou a pozorovat jejich
chování a reagování v dramatické hře a posléze ho srovnat s reakcemi a chováním dětí,
které jsou zvyklé na práci s metodami dramatické výchovy. Cílem mé bakalářské práce
je zjistit, zda metody dramatické výchovy přispívají k rozvoji osobnosti dítěte. Jaký je

rozdíl mezi dětmi, které jsou zvyklé pracovat metodami dramatické výchovy a dětmi,
které nepracují těmito metodami.

1. Dítě v mateřské škole
1.1.

Zvláštnosti předškolního věku

Člověk se mění po celý život. Narodí se a tím započne svoji životní pouť za poznáním.
Každé vývojové období člověka je charakterizováno změnami, ať už zásadními nebo
nepatrnými. Období předškolního věku je změnami charakteristické.
„Charakteristickým znakem tohoto věku je postupné uvolňování vázanosti na rodinu a
rozvoj aktivity, která už není tak samoúčelná, umožňuje např. dítěti, aby se uplatnilo a
prosadilo ve vrstevnické skupině. K uvolnění této závislosti přispívá osvojení běžných
norem chování, znalost obsahu rolí a přijatelná úroveň komunikace." (Vágnerová M.,
Vývojová psychologie, str. 102)
Dítě se podle vývojové psychologie do stádia předškolního věku dostává kolem třetího
roku života a konec tohoto období je přibližně v šesti letech. Plynulý přechod do dalšího
období je dán vstupem jedince do školy.
Dítě ve svých třech letech překonává velmi kritické období uvědomování si svého já,
období egocentrické. Dá se říci, že egocentrismus doznívá celým tímto obdobím. Podle
Vágnerové je dětské myšlení v tomto období stále ještě prelogické a egocentrické,
vázané na subjektivní dojem a aktuální situační kontext. Dá se konstatovat, že v tomto
období je neustále nejdůležitější vlastní prožitek jedince. Tedy dítě je tak ovlivněno
svými pocity, že není schopno odpoutat se od vlastní osoby a pohlížet na svět z několika
hledisek. Řeč v tomto období napomáhá nekritičnosti dítěte k sobě samému, neboť je
egocentrická. „Dítě o sobě uvažuje, avšak převážně egocentricky a s tendencí
k fantazijnímu zkreslení sebepojetí. Součástí dětské identity jsou i různé sociální role,
jednou z nich je chlapecká či dívčí role." (Vágnerová M, Vývojová psychologie,
str. 132)
Dalším významným zlomem tohoto období je první širší socializace. Dítě se poprvé
dostává z rodiny, z užší sociální skupiny, do skupiny vrstevníků, do skupiny s autoritou
v podobě neznámého dospělého (učitel). Konkrétně mluvím o přechodu dítěte
z domácího, známého, přirozeného prostředí do prostředí neznámého, prostředí

institucionálního. Zde je klíčová role dospělého jedince, který má možnost dítěti
přechod zpříjemnit a zlehčit. Důležité je navázání pocitu důvěry v novém prostředí,
jakmile se dítě cítí v bezpečí, proces socializace je snazší. Skupina vrstevníků je pro dítě
v předškolním věku velice přínosná. Dítě získává partnera, který odpovídá jeho
potřebám. „Dítě navazuje kontakt s vrstevníky. Při výběru kamaráda převažuje důraz na
shodu v oblasti potřeb a zájmů. Ve vrstevnické skupině dochází k postupné diferenciaci
rolí. Dítě se zde učí soupeřit i spolupracovat." (Vágnerová M., Vývojová psychologie,
str. 133)
V předškolním věku se mění také pohybové schopnosti dítěte. Dítě lépe ovládá svůj
pohyb, má větší potřebu pohybu. Běhá, skáče, nevydrží se déle soustředit vsedě. Rozvíjí
se slovní zásoba jedince, jak aktivní tak pasivní. Dítě se dozvídá spoustu nových
informací a přirozeně je vstřebává, započne to nejčastější a nejpřirozenější otázkou
tohoto období: „A proč?" Někdy nás tato otázka dostává do úzkých a rádi bychom se
vyhnuli odpovědi, ale pro dítě je to přirozená forma zvídavosti, která ho posouvá ve
vývoji dál. Celý vývoj osobnosti předškolního dítěte směruje k zvládnutí vstupu do
školy.
Toto životní období je velice důležité. Dá se říci, že předznamenává všechny období
následující. Připravuje jedince na vstup do školy, na zvládání úkolů, které škola jedinci
přichystá a hlavně seznamuje jedince s rolí autority, která ho provází celoživotně. Dítě
se přirozenou cestou učí být autoritě partnerem a přitom ji uznávat.

1-2.

Předškolní dítě a jeho hra

Co je to hra? Doc. PhDr. Eva Opravilová popsala ve svých skriptech Předškolní
pedagogika II. několik názorů na hru. Např. německý psycholog Karl Gross viděl ve hře
druh funkčního cvičení, v němž se dítě, podobně jako zvířecí mládě, připravuje pro
budoucí život. Anglický filozof Herbert Spencer vycházel z názoru, že děti si hrají
proto, aby se zbavily přebytečné energie. Považoval hru za projev zvláštní vrozené síly
a energie, kterou dítě potřebuje vybít. Nej výstižnější mi ovšem přišlo toto pojednání
o hře: „Hra vyplývá z naléhavé potřeby dítěte orientovat se ve světě podle svých sil a
možností, přináší mu maximální uspokojení a příjemný duševní stav, který je pro vznik

pocitů a vlastností nezbytný pro zdravý vývoj osobnosti nutný. Hra odráží stupeň jeho
fyzického a psychického rozvoje, naznačuje procesy zrání nervových struktur i vlivy
působení sociálního prostředí." (Opravilová E., Gebhartová V., Rok v mateřské škole,
str. 377)
Vše směřuje k tomu, co je dnes všeobecně známo - že hra je pro dítě nej přirozenější
činností, že je specifickou formou učení. Hra je nej intenzivnější činnosti dítěte v této
fázi vývoje. Dítě si prostřednictvím hry osvojuje základní normy chování a ztotožňuje
se s nimi, navazuje první „cílené" kontakty s vrstevníky, ale nejen s vrstevníky.
Uvědomuje si samo sebe a své postavení ve skupině, díky hře dochází k diferenciaci rolí
ve skupině.
Hra v tomto období je obsahově bohatší a organizačně složitější, než v obdobích
předcházejících. Předškolní dítě si zpočátku hraje samo, ale postupně přechází ke hře ve
dvou, ke kolektivním hrám vedeným dospělým a postupně zvládá hru ve skupině
jedinců. Tato změna je pro dítě složitá a dochází zde ke konfliktům (spor o hračku, spor
o průběh hry atd.).
Toto období je naplněno především námětovými hrami, které jsou „opravdovější". Děti
se snaží co nejvěrněji napodobovat situace kolem sebe. Nápodoba je pro dítě přirozený
způsob učení a pochopení světa. Většina námětů ke hrám se opakuje, děti si hrají na
rodinu, na školu, na obchod atd. Děti používají v námětových hrách témata, se kterými
se setkávají v běžném životě, tudíž jsou jim známé a svou roli zde hraje sociální
zkušenost jedince.
Velký význam pro předškolní děti mají také pohybové hry, které se stávají
kolektivními, projevuje se zde soupeřivost hráčů a velmi dobře se zde rozeznají
osobnosti dětí, které se postupně rozvíjí a odkrývají. Tj. vedoucí typy, typy submisivní,
které se přizpůsobí silnější osobnosti a spousta jiných variant osobností. Pohybové hry
jsou podmíněny radostí z pohybu, kterou dítě prožívá při jakékoliv pohybové činnosti.

Dalšími skupinami her tohoto věku jsou didaktické hry, které rozvíjejí duševní vývoj
dítěte a uvádějí je do světa, kterým je obklopováno. Nenásilným způsobem připravují
děti pro školní docházku.
Hry senzorické, které rozvíjí smysly, pomocí hudebních nástrojů, zvuků, zpěvu, ale také
hra se slovy, napomáhají vzniku aktivní slovní zásoby a správné výslovnosti.
Dalším druhem her jsou hry motorické, při kterých se rozvíjí jak hrubá tak jemná
motorika. Do této skupiny her mohou spadat i hry pohybové, které se na rozvoji hrubé
motoriky podílí nemalou měrou. Ale budou sem patřit i hry konstruktivní, tedy hry se
stavebnicemi, kostkami atd. Hry, při nichž si dítě procvičuje jemnou motoriku,
koordinaci mezi zrakem a prací ruky.
Ovšem nej důležitější hrou pro dítě předškolního věku, je hra volná, spontánní. Přináší
dítěti uvolnění, a možnost pochopit svět kolem. „Spontánnost, samoúčelnost, zdánlivá
bezcílnost, symboličnost a fantastičnost jsou právě důkazem, že dítě své reálné zážitky
dovede volně kombinovat a podle svých zkušeností přetvářet tak, aby tvořily most mezi
jeho představou a chtěním a mezi realitou." (Opravilová E., Gebhartová V., Rok
v mateřské škole, str. 377)

1-3.

Předškolní dítě a dramatická hra

Pro dítě je fantazie běžnou součástí života. Dítě si představuje, vymýšlí si zápletky do
svých her, samo vypráví příběh, aniž by umělo číst, pouze odhaduje děj podle ilustrace.
Běžně žije život jiných, tedy hraje určitou roli ve hře a snaží se udržet její charakter a
přitom je to pro dítě předškolního věku velice přirozená situace. Ať už jsou to ty
nejčastější hry na rodinu, kdy si dítě zkouší roli maminky, tatínka, dítěte atd. Tyto role
se snaží velice pečlivě hrát až do konce hry. Jedná se o tzv. hry námětové, dítě si hraje
na to, co vidí kolem sebe. Při těchto hrách používá dítě hodně nápodobu, ale také dává
prostor své fantazii a představám. Námětové hry, jsou podle mého názoru základním
stavebním kamenem pro hru dramatickou.

„Dramatická hra je řízenou a strukturovanou činností, která, aby mohla nést označení
hra, musí plnit základní atributy hry: poskytnout prostor pro spontánní prožívání, pro
radost zdění, zaujetí a tvůrčí aktivitu. Ktěmto základním znakům hry přistupují
specifické atributy, určující dramatický charakter hry: napětí z očekávání, které přináší
zadávání tématu, možnosti podílet se na utváření klíčového dramatického motivu,
nahlížet realitu prostřednictvím fantazie, podílet se na rozhodování a plánování hry,
prožívat pocity vlastních improvizačních schopností a identifikace s rolí, podílet se na
souhře rolí." (Koťátková S., Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, str. 34)
Dítě v předškolním věku je schopno zvládnout dramatickou hru. Předchází tomu práce
s průpravnými cvičeními a různými metodami, které jsou neoddělitelnou součástí
dramatické hry, jako například krátké improvizace, tvoření živých obrazů, učitel v roli
atd. Nejdříve se pracuje s jednotlivými metodami, jejich zvládnutí zajistí snadný
přechod k menším dramatickým celkům a posléze k samotné dramatické hře, která je
přizpůsobena věku dítěte, hlavně tématicky. Můžeme si zde pomoci dětskou knihou,
prózou, poezií, lidovou slovesností, témata jsou nevyčerpatelná, ač jde o tak „malé"
účastníky hry. Díky správnému vedení pohlíží dítě na téma z hlediska vlastní osobnosti,
hledá řešení zápletky v ději a využívá možností, které mu vedoucí hry, tedy učitel,
nabízí. Při práci s dětmi velice často využívám metodu vedení „učitel v roli". Myslím,
že to má pro celkový zdar dramatické hry velký smysl. Dětem tak mohu snáze nabízet
nové situace, které si podle mě prožijí více, je-li učitel v roli se skupinou. Děti baví
sledovat hru učitele a nadšeně se přidávají. Ovšem nesmíme zapomínat, že děti se nesmí
nutit či tlačit do situací, které jim nevyhovují. Proto by sebevyjádření dítěte v určité roli,
kterou hraje, mělo být pouze na něm. Tedy dítě má roli např. kozla, ale zda ten kozel
bude zlý, hodný, nemocný, starý, neposedný atd., rozhodne dítě samo. Charakter
postavy si dítě vytvoří samo podle svých osobních zkušeností a tak zajistíme
intenzivnější prožitek pro účastníka hry. V dramatické hře je akce, napětí, zážitek
důležitým impulzem, který vzbuzuje zájem a chtění se tvořivě účastnit na vzniku celku.
Podle mě je pro dítě nej důležitější vlastní prožitek. Děti se tak učí uznávat pocity a
názory ostatních, učí se respektovat individuality.

„Prožitek lze obtížně vyjádřit, sdělit a pozorovat, právě pro svou vnitřní individualitu.
Prožívání proniká navenek verbalizováním, řečí výrazu a tělové účasti. Na dětském
výrazu je většinou čitelnější, neprobíhá zde tak výrazná autocenzura psychických
procesů. To, jak jeden vyjadřuje prožitek, nemusí druhý chápat ve stejném smyslu,
nemusí jeho prožitku porozumět, přijmout jej a adekvátně na něj reagovat."
(Koťátková S., Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, str. 36)
Dítě v tomto věku je schopno aktivně se podílet na tvorbě dramatické hry. Děti si
mohou samy vybírat téma, které by je zajímalo, a učitel tak získá jistotu o zájmu dětí
pro dané téma. Předškolní děti jsou nadšené, když spolupracují na tvorbě dramatické
hry. Mají pocit důležitosti a potřebnosti. Hlavně si myslím, že děti v předškolním věku
mají dar vidět věci v přirozených rozměrech, nepotřebují se stylizovat do určitého
postoje. Učí se nebát se projevit vlastní názor před skupinou, být originální,
spolupracovat ve skupině, nacházet pro a proti, a přitom se dozvídají nové informace.
Dramatická hra má pro dítě všestranný přínos.
Při práci s dramatickou hrou bychom měli dodržovat její stavbu. Podle PaedDr. Soni
Koťátkové, Ph.D. se dramatická hra skládá z expozice, akce, kolize, krize, peripetie,
katastrofy a katarze.
Expozice je první a velmi důležitou částí dramatické hry. Představuje nám téma, které
budeme zkoumat, a pomáhá nám navodit zájem o dění, které nás čeká. Je to část
motivační, probouzí zájem a zvědavost účastníků hry. „V dramatické hře je to místo
společného vstupu do roviny hry, vyslovení základních pravidel (čas, prostor, chování),
nabídnutí tématu a přiblížení toho, o co ve hře půjde." (Koťátková S., Vybrané kapitoly
z dramatické výchovy, str. 37)
Akce je první zvrat, napětí v dramatické hře. Expozice volně přechází do akce.
Účastníci mají první možnost rozhodování se a podílení se tak na tvorbě dramatické
hry. „Děti začínají prověřovat do větší hloubky okolnosti problému, často probíhá
vzájemné vyjednávání o strategii dalšího postupu." (Koťátková S., Vybrané kapitoly
z dramatické výchovy, str. 38)

„Kolize začíná naplňovat základní konflikt a je zdrojem napětí, které bývá dále
gradováno." (Koťátková S., Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, str. 38)
Krize neboli vrchol dramatické hry. Napětí je zde nej intenzivnější, účastníci jsou
emocionálně plně soustředěni na vzniklý problém a jejich touhou je problém vyřešit.
Peripetie je předposlední částí dramatické hry, podle PaedDr. S. Koťátkové je to místo
pro rozehrávání ještě možných variant vztahujících se k vrcholu dramatické hry. Děti
hledají možnosti řešení, jsou přehrávány různé situace a hledá se ta nej schůdnější, která
nejlépe problém vyřeší.
Katastrofa a katarze je poslední částí dramatické hry. „V dramatické hře připisuje
D. Svozilová tento prostor pro reflexi dětí a učitele, kde půjde o porozumění pocitům,
vyslovení zážitků tak těžce sdělitelných a individuálních." (Koťátková S., Vybrané
kapitoly dramatické výchovy, str. 39)

1.4.

Věkově heterogenní skupiny v MŠ

Věkově smíšené třídy se objevují na některých mateřských školách. Sama mám
zkušenost s věkově smíšenou skupinou dětí a chápu, že pro některé pedagogy je taková
skupina přínosem. Objevují její výhody a využívají je při výchovné práci. Pro některé
pedagogy může být však překážkou a „prací navíc". Vše záleží na osobnosti pedagoga a
jeho stylu práce.
„Pro pedagoga, který ve věkově smíšené třídě pracuje, může znamenat jeho práce
náročnou, ale i vzrušující činnost, pokud ho těší být spolutvůrcem kolektivního cítění
skupiny a podílet se na vytváření příznivých podmínek sociálního, emocionálního i
intelektuálního zrání jednotlivých dětí." (Gregorová V., Dramatická výchova a dítě
v bludišti dnešního světa, str. 35)
Osobně nevidím problém ve věkově smíšených skupinách, naopak zastávám názor, že
je to přirozené prostředí pro vývoj dítěte. Dítě zde má několik vzorů sociálního chování,
které se liší věkem a pohlavím. Má možnost nechat se vést starším a zkušenějším
kamarádem při hře a nejen při ní - děti si mohou navzájem pomáhat při úklidu, při

hygieně, oblékání atd. Učí se toleranci a trpělivosti, určitě se zde uplatňuje učení
nápodobou, které má pro dítě velký přínos. Byla jsem svědkem několika sporů mezi
dětmi, které si dokázaly samy vyřešit bez zásahu dospělého. Vyřešení sporu nemuselo
být nutně podmíněno věkově smíšenou skupinou, ale jsem přesvědčena, že zde svou roli
sehrála sociální zkušenost a sociální učení, které je, podle mého mínění, ve věkově
smíšené skupině intenzivnější než ve skupině věkově nesmíšené. Myslím si, že sociální
učení je zde na vyšší úrovni než ve skupinách věkově nesmíšených.
„Smíšená oddělení, kde jsou rovnoměrně zastoupeny děti od 3 do 7 let, představuje
(podobně jako tomu bývalo kdysi v početných rodinách) pro dětského jedince sociální
zkušenost ze soužití nejen s vrstevníky, ale i dětmi mladšími a staršími, dětmi stejného i
opačného pohlaví. Navíc je tento jedinec svědkem chování dospělého člověka k různě
starým dětem, k chlapcům a děvčatům a vnímá, spíše však bezděčně, jejich verbální i
neverbální komunikaci." (Gregorová V., Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního
světa, str. 35)
Ve věkově smíšených skupinách se liší výchovné působení pedagoga. Pedagog musí
činnost přizpůsobit věkovým zvláštnostem dětí. Proto při plánování zahrnuje činnost jak
pro mladší děti, tak děti starší. Některé situace se dají řešit např. skupinovou prací, kdy
uvedení do tématu je centrální pro celou třídu, děti se pouze rozdělí na některé
následující činnosti podle věku. Předejde se tak přetěžování mladších dětí a stagnaci
dětí starších. V tomto ohledu je práce obtížná na přípravu a vedení činností. Proto
některé školy preferují spolupráci pedagogů při vytváření programu a při výchovné
činnosti jsou ve třídě přítomni dva pedagogové. Díky tomu se dá pracovat se skupinami
a předcházet tak již zmíněným rizikům.

2. Metody dramatické výchovy použitelné v MŠ
2.1.

Co je dramatická výchova

Podle

Evy

Machkové

je

„DV

učení

zkušeností,

tj. jednáním,

osobním,

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální
reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a
chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti,
reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní
situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci." (Machková E., Úvod
do studia dramatické výchovy, str. 32).
Podle K. Bláhové - „DV je obor zabývající se osobnostně sociálním učením. Základním
stavebním kamenem, snímž DV pracuje, je fiktivně navozená dramatická situace
založená na mezilidské interakci a využívající simulačních a rolových her k aktivnímu
poznávání světa, člověka, společnosti a sama sebe." (Bláhová K., Uvedení do systému
školní dramatiky, str. 22)
Podle Josefa Valenty - „Výchovná dramatika (též dramatická výchova, tvořivá
dramatika, výchovné drama apod.) je systém sociálně uměleckého učení zacílený
jednak k rozvoji osobnosti a prosociálního chování a jednak k uměleckému rozvoji.
Existuje jako specifická výchovná koncepce opírající se o využití prvků a prostředků
dramatu a divadla. Proces práce může přerůst do podoby divadelního produktu
(představení), ale stěžejní je právě proces sám. Proces je naplňován jednak dílčími
cvičeními rozvíjejícími jednotlivé stránky osobnosti, ale zejména hraním v rolích."
(Valenta J., Kapitoly z teorie výchovné dramatiky, str. 28)
DV přispívá k celkovému rozvoji osobnosti jednotlivce, a také formuje vztahy uvnitř
skupiny lidí, tedy účastníků dramatické hry. Rozvíjí obrazotvornost, fantazii,
komunikativní, a pohybové dovednosti, schopnosti kritického myšlení, strategii jednání,
logické uvažování, paměť atd. Podporuje socializaci, integraci a sounáležitost ve
skupině, sebereflexi, sebepoznání a pomáhá rozvoji pozitivního sebepojetí. Dává pocit

aktérům, že spolu prožívají něco výjimečného a díky tomu stmeluje kolektiv, utvrzuje
sociální role a napomáhá k celkovému sociálnímu rozvoji.
„V souvislosti s dramatickou výchovou jako celkem lze mluvit i o jejích hodnotách,
tedy o tom, co svými principy a metodami nabízí zúčastněným lidem a jejich
prostřednictvím i společnosti, čím je schopna jednotlivce, skupiny i širší komunitu
obohatit, učinit hodnotnější." (Machková E., Úvod do studia dramatické výchovy,
str. 51)
Hodnoty DV velmi úzce souvisí s konkrétními cíli, kterých se snažíme v DV dosáhnout.
Cíle se liší podle instituce, kde se dramatická výchova uskutečňuje. Jiné cíle dramatické
výchovy jsou v mateřské škole jiné ve škole základní. Může se jednat o cíle
dlouhodobé, krátkodobé, ale i o cíle komplexní nebo dílčí.
„Kategorií cíle se zabývá pedagogika, resp. pedagogická teleologie, řešící otázku
účinnosti výchovy a vyučování na základě porovnání vytyčeného cíle se skutečně
dosaženou změnou v osobnosti žáka." (Machková E., Úvod do studia dramatické
výchovy, str. 51)

2.2.

Průpravné hry a cvičení

„Průpravné hry a cvičení jsou důležitou součástí dramatické výchovy, ale nikoliv její
podstatou. Svůj význam mohou splnit pouze tehdy, jsou-li skutečně průpravou pro
cestu k vlastnímu jádru dramatické výchovy - k sociálnímu rozvoji prostřednictvím
dramatických her a improvizací. Zaměříme-li se ve své práci pouze na průpravné hry a
cvičení, nemůžeme hovořit o výchově dramatické, ale pouze o výchově obecné."
(Bláhová K., Uvedení do systému školní dramatiky, str. 28)
Průpravné hry a cvičení se velmi dobře používají při práci s dětmi předškolního věku.
Navozují určitou atmosféru. Rozvíjí člověka v oblastech, které jsou nezbytné
v dramatické hře. Podle K. Bláhové se průpravné hry a cvičení dají rozdělit do několika
oblastí a to:

A. Seznámení, uvolnění, rozehřátí
„Smyslem těchto průpravných her a cvičení je děti uvolnit, zbavit ostychu, napětí a
únavy, vytvořit přátelské ovzduší a připravit vhodné podmínky pro další společnou
práci". (Bláhová K., Uvedení do systému školní dramatiky, str. 29)
Děti se díky těmto hrám seznamují zábavnou formou, tvoří se tak kolektiv lidí, kteří
mají pocit, že spolu zažívají něco zvláštního, a tak se mohou pouta v kolektivu utužovat.
Děti ztrácí ostych před ostatními členy skupiny, nebojí se samostatně předstoupit před
skupinu a pociťují možnost se svobodně vyjádřit. Krista Bláhová do této skupiny
průpravných her a cvičení ještě zařazuje hry na rozehřátí, tedy různé druhy honiček,
pohybově rytmické hry a cvičení a hry na aktivizaci svalů a těžiště.
B. Soustředění
„Soustředění pozornosti je důležité nejen v dramatické výchově, ale je základním
předpokladem pro jakoukoliv práci." (Bláhová K., Uvedení do systému školní
dramatiky, str. 32)
Dokázat zaměřit pozornost pouze na jednu skutečnost je pro některé jedince dost
náročný požadavek a pro některé naprosto nesplnitelný a to hlavně v předškolním věku,
kdy schopnost soustředit se je na začátku vývoje. Proto hry, které dítě stimulují
k soustředěnosti na jednu klíčovou skutečnost akce, jsou velmi přínosné pro děti
předškolního věku.
C. Rytmus, temporytmus, dynamika a smysl pro gradaci
„Rytmus slova, pohybu, jednání. Naučit se ho vnímat, cítit a prožívat je smyslem a
cílem některých průpravných her a cvičení." (Bláhová K., Uvedení do systému školní
dramatiky, str. 34).

Je důležité neopomíjet tyto průpravné hry a cvičení. Vnímání samotného rytmu je velmi
těžké pro děti v předškolním věku. Někteří jedinci mají problém s vnímáním rytmu
celoživotně. Děti jednoduchý rytmus déle udrží, jestliže se spojí s pohybem.

D. Smyslové vnímání
„Nezbytnou

podmínkou

jakékoliv tvořivosti je schopnost vnímat svět a věci kolem sebe

všemi smysly: zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí. Jedině tak mohou vznikat
naše představy, rozvíjet se fantazie jako základ tvořivé obrazotvornosti, schopnosti
vidět věci nově, neotřele a v nových souvislostech. Je to současně i možnost, jak se
vyhnout povrchnosti, nesoustředěnosti a citové omezenosti. I když se v průpravných
hrách a cvičeních smyslového vnímání zaměřujeme především na rozvíjení určitého
smyslu, většina z nich působí mnohem komplexněji, a to nejen při posilování dalších
smyslů, ale i soustředění pozornosti, prostorové představivosti, rozvoji fantazie i
schopnosti empatie." (Bláhová K., Uvedení do systému školní dramatiky, str. 36)
E. Prostorové cítění
„Většina akcí v DV (hry, improvizace, dramatizace) se odehrává ve dvojím prostoruskutečném, tedy v tom, v němž právě pracujeme, a v pomyslném, tedy v tom, který si
pro danou situaci představujeme. Aby naše jednání mohlo být pravdivé a přirozené, je
třeba se naučit oba tyto prostory zvládat, tzn. vnímat celým tělem, všemi smysly,
zkrátka být aktivně přítomen. Ktomu se úzce váže i schopnost v tomto prostoru
komunikovat, vnímat a oslovovat partnera." (Bláhová K., Uvedení do systému školní
dramatiky, str. 38)
F. Fantazie a představivost
„Rozvíjení této psychické složky osobnosti patří bezesporu k pilířům dramatické
výchovy. Obrazotvornost je základem, bez něhož by nemohla existovat. Prolíná
veškerou naší činností, je podmínkou každého tvořivého jednání, myšlení a konání."
(Bláhová K., Uvedení do systému školní dramatiky, str. 40)
G. Partnerské vztahy a skupinová citlivost
„Základem těchto her a cvičení je komunikace a kontakt s partnerem i s celou skupinou,
překonávání ostychu a vytvoření přátelské atmosféry, založené na porozumění, důvěře a

pocitu vzájemné sounáležitosti." (Bláhová K., Uvedení do systému školní dramatiky,
str. 42)
Průpravné hry a cvičení předchází většinou každé dramatické hře v mateřské škole,
navozují v dětech zájem, uvádějí je do tématu a někdy slouží jako motivace pro
plánovanou činnost.

2.3.

Hra v roli

„Dramatická výchova chápe roli nikoliv jako pojem divadelní, ale jako pojem sociální tedy jako způsob určitého sociálního jednání a chování, které se od příslušné role
očekává či předpokládá, a to v rovině jako (s možností hledat a ověřovat). Hra v roli
znamená převzetí role někoho jiného (jako on by jednal) s využitím vlastních poznatků
a zkušeností pro výběr odpovídajícího chování. Nezabýváme se při ní zpravidla
jedinečností určité osoby, ale jejími typickými postoji - s možností vyzkoušet si i
nedostupné role či role protihráčů." (Bláhová K., Uvedení do systému školní dramatiky,
str. 48-49).
Hra v roli je velmi dobře využitelná při práci v mateřské škole. Děti baví si zkoušet
různé role a snaží se je co nejlépe zahrát a udržet jejich zvolené charaktery. Ztvárnění
jejich postav je velmi individuální.
Při činnostech dětí, ve kterých využívám hru v roli, se mi velmi vyplatilo použít
techniku učitel v roli, což je jedna z možných technik vedení skupiny v DV. Děti tak
rychleji reagují na nové podněty, snáz udrží svou roli, jsou ve svých rolích přirozenější
a opadá zde ostych, neboť učitel je také v roli a tvoří přirozenou součást hry. Dítě a
učitel jsou partneři a tvůrci hry. Díky této metodě vedení má učitel možnost měnit
nečekaně průběh hry, stavět účastníky před různé problémy, ale tato možnost je i ze
strany dětí. Důležité je si ujasnit, jako učitel, co si od této hry slibuji, jakého cíle chci
dosáhnout a podle toho hru tvořit a formovat. Domnívám se, že prvotním cílem
v dramatické hře je prožitek dítěte. Jestliže je dítě v konkrétní roli, jeho prožitek je
velmi intenzivní, je umocňován prožitkem celé skupiny.

2.4.

Improvizace

„Jde o hru v situaci a v roli, která je buď zcela nepřipravená a rodí se tady a teď
(okamžitá reakce na zadání a na impulzy přicházející od partnerů), nebo je předem
připravená (domluví se situace, její průběh a zakončení), ale neřídí se podle předem
daného pevného textu a je v ní stále otevřený prostor pro určitou změnu a vývoj (děti
mluví vlastními slovy, vnášejí do hry nové detaily, reagují na neočekávané podněty od
spoluhráčů, to vše ovšem při respektování základních domluvené linie)." (Ulrychová I.,
Gregorová V., Švejdová H., Hrajeme si s pohádkami, str. 104)
Podle mého mínění je improvizace další možná metoda, která se dá využít v mateřské
škole. Domnívám se, že před improvizací je velmi dobré dětem předškolního věku
navrhnout několik možných situací, které by se následně mohly pokusit přehrát. Děti by
měly mít povědomí o činnostech, situacích a problémech, které mají ztvárnit
v improvizaci, a proto jsem zastáncem postupu, při kterém si předem domluvíme
situace, ujasníme si, jak se tyto situace mohou vyvíjet a kam mohou směřovat, abychom
v improvizaci neztratili určitou „dějovou niť".

2.5.

Živé obrazy

„Skupina dětí vytvoří ze svých těl statický obraz, který zachycuje určitou situaci,
respektive její nej důležitější okamžik. Tento obraz děti dále nerozehrávají, ale setrvají
v něm po jistou dobu bez pohybu, beze slov či zvuků." (Ulrychová I., Gregorová V.,
Svejdová H., Hrajeme si s pohádkami, str. 113)
Živé obrazy se velmi dobře dají použít u předškolních dětí. Děti musí znát pravidla
tvoření obrazů, tedy: v živém obrazu nemluvíme, nehýbeme se, zvolíme si podle tématu
postoj, který podle nás přesně vystihuje situaci, problém, pocit, stav atd. Děti mohou
tvořit živé obrazy ve skupinkách a poté si je navzájem předvádět nebo mohou vytvořit
jeden obraz. Mám ozkoušenou metodu, při které se určí téma a pak jedno dítě po
druhém vstupuje do živého obrazu. Další možností je, že děti do živého obrazu
nastavím sama. Děti mají zavřené oči, nastavím je do určitého postoje, když je živý
obraz hotov, děti oči otevřou a zjišťují svou polohu, některé děti sledují obraz zvenku.

Tato metoda je podle mého mínění účinná hlavně v počátcích, kdy se s živými obrazy
teprve začíná pracovat, ale dá se využit kdykoliv.

3. Praktická část bakalářské práce
3.1.

Metoda pozorování

Praktická část bakalářské práce je zpracována pomocí metody pozorování. „Metoda
pozorování spočívá v záměrném a plánovitém vnímání, které je cílevědomě zaměřeno
k dosažení určitého cíle." (Svoboda M., Psychodiagnostika dětí a dospívajících, str. 32)
Zvolila jsem pozorování záměrné, zaměřené na určitý problém, námět. „Pozorování
zaměřené je omezeno a řízeno předem stanoveným schématem, plánem, programem.
Přitom je pozornost soustředěna na výskyt jednotlivých hledisek a neregistrujeme údaje,
které nejsou podstatné pro náš pozorovací účel." (Svoboda M„ Psychodiagnostika dětí a
dospívajících, str. 32)
Pomocí metody pozorování jsem na konci projektu srovnávala vypozorované závěry.
Protože jsem byla po celou dobu realizace projektu součástí hry, celý projekt byl
natočen na videokameru a pozorování bylo realizováno zpětně, díky existenci
videozáznamu.
Pozorování se týká hlavně rozdílů v realizaci a reakcí dětí. Můj projekt je zaměřen na
práci s metodami DV a realizovala jsem ho na MŠ, kde pracují s metodami DV velmi
intenzivně. DV mají jako klíčovou vzdělávací metodu. Jedná se o mateřskou školu
Arabskou. Druhá realizace proběhla na MŠ, která nepracuje metodami DV, děti na této
škole neměly žádnou zkušenost s DV. Jedná se o Zdravou MŠ v Suchdole. Obě školy
jsou fakultními mateřskými školami, obě znám ze souvislé pedagogické praxe. V obou
zařízeních je klíčový Rámcový program pro předškolní vzdělávání.

3.2.

Hypotézy

Hl: Domnívám se, že reakce dětí v mateřské škole, kde se pracuje s DV, budou
rychlejší, přirozenější a věrohodnější než v mateřské škole, kde se s DV nepracuje.
Myslím, že děti mají díky zkušenosti s DV větší představivost a dokáží se lépe vcítit do
role. Díky tomu je pro ně snazší si roli udržet a prožít ji intenzivněji. Jsou zvyklé

prožívat i věci, s kterými se běžně nesetkáme, jako je hra na prales. Běžně se do pralesa
nedostaneme, známe ho pouze z obrázků, fotografii a z knih a přesto si na to děti dokáží
hrát a improvizovat v rolích. Pro děti, které nemají zkušenost s DV, bude podle mého
mínění velmi těžké určit si pouze jednu roli a udržet ji a tak budou tápat v reakcích,
nebudou si jisti, jak by kdo reagoval.
H2: Předpokládám, že děti z mateřské školy, kde se pracuje s DV, budou vnášet do
hry nové impulzy, nápady. Kdežto děti, které nejsou zvyklé na práci s DV, se
budou přesně držet požadavků a podnětů, které jim budu nabízet jako vedoucí
hry.
Strach z chyby může při těchto činnostech hrát velkou roli. Děti, které mají osobní
zkušenost s DV, nemají strach z chyby tak intenzivní, neboť se učí respektovat nápady
ostatních, jsou zvyklé vystupovat před skupinou, dokáží se samostatně projevit. Kdežto
děti, které nemají tuto příležitost, se podle mého mínění skrývají ve skupině, dokáží se
projevit jako skupina, ale bojí se projevit jako jednotlivec. Mají strach z výsměchu
ostatních, z nepochopení, ze špatného řešení. Z této domněnky odvozuji závěr, že děti,
které nemají zkušenost s DV, se budou bát navrhnout, či samy přinést do hry něco
nového, ale že se pasivně budou držet již zadaných situací.

3.3.

Týdenní projekt k bakalářské práci

Téma - Život v pralese
Zvolila jsem si téma „Život v pralese". Toto téma mě zaujalo hlavně pro svou
atraktivnost, děti dnes mají příležitost sledovat různé pořady, které se týkají tohoto
námětu, seznamují se s knihami, které popisují život v džungli. Téma „Život v pralese"
dává velké množství volnosti v tvoření dramatické hry. Můžeme si při hře hrát
s představami a fantazií, a přesto mám možnost dětem sdělit nové informace, díky
kterým se bude hra snáze tvořit a bude mít reálný základ, i když průběh celé dramatické
hry bude založen na fikci.

Mým záměrem je děti nechat prožívat něco nového, neprozkoumaného. Snažila jsem se
ve svém projektu použít co nejvíce metod DV. Celý projekt je založen na prožitku.
Projekt je strukturován do pěti dnů, každý den má své téma a své dílčí cíle. Projekt budu
realizovat na dvou mateřských školách a to na MŠ v Suchdole a na MŠ v Arabské.
V MŠ Suchdol se metody DV běžně nepoužívají, kdežto v MŠ Arabská je dramatická
hra a metody DV běžnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Na každé mateřské
škole budu realizovat celý pětidenní projekt. Obě mateřské školy jsou školami
fakultními a obě mateřské školy znám z pedagogické praxe.
Použitá literatura
ZOO Praha: zvířata z pražské ZOO na fotografiích Herberta Slavíka a Svět divočiny
Věk dětí
Věkově smíšené skupiny na MŠ.
Cíle projektu
•

Zprostředkovat dětem nové zážitky a prožitky prostřednictvím dramatické hry.

•

Učit se spontánně vstupovat do role.

•

Podporovat schopnost jednat v roli a vytrvat v ní.

1. den - Informace
en
•

Osvojení si jednoduchých poznatků o pralese a životě v něm.

•

Vzbuzování zájmu o téma a motivace k následujícím činnostem.

Obsah
1- Obrazárna - výstava
2. Diskuze
3. Práce s odbornou literaturou
Pomůcky
Knížky o pralese, obrázky pralesa a lidi z pralesa, hudba - Africké bubny

1. Obrazárna - výstava
Děti vstupují do předem připravené místnosti, kde jsou rozložené obrázky pralesa, lidí
z pralesa, a zvířat. Při vstupu hraje hudba (Africké bubny).
„Projděte si výstavu a až si prohlédnete všechny vystavené fotografie a obrázky,
posaďte se na koberec."
2. Diskuze
Děti skončily s prohlídkou obrázků a sedíme všichni na koberci. Pokládám jim otázku,
zda někdo ví, odkud jsou fotografie a obrázky, které viděly na výstavě. Děti buď ví, že
se jedná o prales, nebo je nechám chvíli přemýšlet a diskutovat a pak jim prozradím, že
obrázky jsou z pralesa.
3. Práce s odbornou literaturou
Jakmile si pojmenujeme správně prostředí, z kterého jsou obrázky a fotografie, začneme
pracovat s odbornou literaturou. Hledáme informace o lidech z pralesa, čím se živí, kde
bydlí, jaké je rozdělení rolí v kmeni, která zvířata žijí v pralese. Jaká zvířata jsou
nebezpečná a jaká se dají lovit k jídlu, atd.

2. den - Domorodci
Cí[
•

Rozvíjet schopnost vstoupit do role a vytrvat v ní.

•

Rozvíjet

schopnost

uvažovat

v souvislostech,

dokázat

využít

informací

z předchozího dne k vytváření prostředí a rolí.
•

Vnímat rytmus, tanec jako součást života domorodců.

•

Podpořit schopnost spolupráce ve skupinách.

Cíl pro učitele
•

Být přesvědčivý v roli šamana a vtáhnout účinněji děti do dramatické hry.

Obsah
1- Výroba ozdob domorodců

2. Cesta pralesem k ohništi
3. Setkání se Šamanem
4. Stavění domů - rodiny (skupinová simultánní improvizace)
5. Tanec radosti
Pomůcky
Létky, kostky, barevné papíry, lepidlo, nSžky, hudba - Africké bubny, hadba - Zvuky
lesa
1. Výroba o/dob domorodců
Děti si ráno vyrábí sakně z papíra a čelenky. Atributy domorodci, které uplatníme při
vstupu do role.
2. Cesta pralesem k ohništi
Děti se rozdělují do rodin, jsou v roli domorodců, pohlaví a roli v rodině domorodců si
každý volí sám. Mají na sobě sukně a čelenky a prochází imaginárním pralesem.
Používám informace, které jsme zjistili předchozího dne. Upozorňuji děti na různé
nebezpečí a také na krásy pralesa, děti reagují v roli.

Dojdeme

k ohništi (dvě červené

molitanové kostky). U ohniště vítá děti Šaman (učitel v roli).
3. Setkání se Šamanem
Šaman (učitel v roli) vítá domorodce, a ukazuje jim, kde si budou stavět nové příbytky.
Vysvětluje jim, že ohniště je jedno z posvátných míst, kde se setkávají domorodci se
svým Šamanem a prožívají zde chvíle společné radosti.
„A teď jděte, a postavte si příbytky, připravte si jídlo, ženy, postarejte se o děti. Muži,
běžte na první lov, trénujte práci se zbraní".
4. Stavění domů - rodiny (skupinová simultánní improvizace)
Domorodci odchází podle rodin na různá místa místnosti a každá rodina si staví svůj
příbytek. Ženy vaří, hlídají děti, perou, uklízí atd. Muži loví, trénují se zbraněmi atd.

Děti si hrají mezi sebou, zlobí, brečí atd. Šaman prochází vesnicí a navštěvuje rodiny,
aby zjistil, jak se zabydlují.
5. Tanec radosti
Domorodci se sejdou u ohniště a Šaman je vyzve k tanci. Tančí se kolem ohniště „tanec
radosti" nad úspěšným vybudováním vesnice.

3.den - Zkouška
Cíl
.

Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity,
získání sebevědomí, sebedůvěry).

•

Snažit se pochopit a vnímat mimořádnost a důležitost okamžiku.

•

Podporovat schopnost samostatně se rozhodovat a pojmout za své rozhodnutí
zodpovědnost.

Obsah
/. Setkání domorodců u ohniště
2. Zkouška „ Starého opičáka"
3. První úkol (živé obrazy)
4. Druhý úkol
5. Třetí úkol
6. Vyhodnocení zkoušky u ohniště
Pomůcky
Látka, velká modrá látka na řeku, červené kostky, rumbakoule, hudba - Zvuky lesa,
Africké bubny
1. Setkání domorodců u ohniště
Šaman vítá domorodce u ohniště. Oznamuje jim, že dnes je velký den, den zkoušky
„Starého opičáka". Rozhodnout se musí každý sám, zda chce nebo nechce zkoušku
splnit. Ty, kdo se rozhodnou zkoušku splnit, Šaman pomaluje bojovými barvami.

2. Zkouška „Starého opičáka"
Zkouška se skládá ze tří úkolů, které musí být splněny pro úspěšné zakončení zkoušky.
První úkol je na prokázání statečnosti a zdatnosti. Domorodci musí přeplavat
rozbouřenou řekou. Druhý úkol je na vnímání rytmů. Domorodci musí zahrát na
rumbakoule a třetí úkol je na prokázání chytrosti - domorodci vymýšlí pozdrav pro
Šamana.
3. První úkol (živé obrazy)
Přeplavat rozbouřenou řeku. Domorodec bude zdolávat řeku z živých těl. Nejdříve
budou řeku zdolávat ženy, které se rozhodly splnit zkoušku, ostatní vytvoří živý obraz
řeky (pomocí látek). Pak se vystřídají a zkoušku budou plnit muži. Živé obrazy se
mohou rozhýbat, neboť řeka je nevyzpytatelná.
Druhy úkol
Domorodci utvoří kruh, jeden z domorodců jde doprostřed a hraje na rumbakoule,
ostatní domorodci tančí, jakmile Šaman řekne „ticho", domorodec zprostředku se vrátí
mezi ostatní a veprostřed ho někdo vystřídá.
5, Třetí úkol
Stojíme v kruhu, jakmile Šaman ukáže na někoho z domorodců, domorodec předstoupí
Před Šamana a pozdraví ho - gestem, slovem - záleží na fantazii a výběru dítěte.
Ostatní domorodci v kruhu po něm pozdrav opakují.
^Vyhodnocení zkoušky u ohniště
Po provedení zkoušky se všichni domorodci sejdou u ohniště, kde Šaman vyhlásí
výsledky zkoušky a ocení domorodce, kteří zkouškou prošli, čelenkou.

4. den - Jeskyně
cn
.

Dokázat vnímat atmosféru rituálu, postihnout jeho výjimečnost.

.

Rozvíjet představivost a fantazii prostřednictvím imaginace.

.

Uvědomění si a využití prostoru při tvoření živých obrazů.

•

Využití informací z prvního dne.

•

Motivovat děti na další činnost - lov.

Obsah
1. Setkání u ohniště
2. Cesta pralesem k jeskyni
3. Tvoření obrazů zdařilého lovu (živé obrazy)
4. Malba v jeskyni
Pomůcky
Látky, šňůry na prádlo, balící papíry, velké dřevěné kostky, hudba - Africké bubny,
červené kostky
1. Setkání u ohniště
Domorodci se schází u ohniště. Šaman jim oznamuje, že dnes se vydávají na dlouhou
cestu pralesem k „Jeskyni snů". Je to rituál, který se vykonává vždy před velkým lovem.
„Jeskyně snů" je tajemné místo, když do jeskyně namalujete své přání, tak se splní. My
jdeme prosit o zdařilý lov, který nás čeká zítra.
2. Cesta pralesem k jeskyni
Šaman vede domorodce. Cesta pralesem, je tvořena překážkami, domorodci je
překonávají (velké dřevěné kostky, lavička, desky s různým povrchovým materiálem
atd.).

3. Tvoření obrazů zdařilého lovu (živé obrazy)
Dorazíme k „Jeskyni snů" (látka pověšená na šňůře od prádla) a začneme tvořit obrazy
zdařilého lovu, vyjadřujeme tak pocity a tužby domorodců. Šaman znovu upozorňuje na
důležitost lovu. Chodí mezi domorodci (děti mají zavřené oči) a nastavuje je do určitých
pozic. Při této činnosti hraje hudba (Africké bubny). Na určitý předem smluvený zvuk
děti otvírají oči (zjišťují svou pozici, postavení spoluhráčů). Šaman oznámí, o jaký
obraz jde - „lov opice". Vyzve domorodce, aby sami vytvořili obraz lovu, a pak ho
pomocí smluveného slova nechá rozehrát.
4. Malba v jeskyni
Na závěr musí domorodci svoje přání namalovat do „Jeskyně snů", jen tak se splní.
Domorodci dostávají uhlíky, rudky vchází do jeskyně (za látkou je připevněn arch
balícího papíru) a malují na zdi jeskyně různé druhy lovu.

5. den - Lov
en
•

Rozvíjení fantazie a představ pomocí imaginace.

•

Uvědomění si rytmu, pohybů těla.

•

Využití volného prostoru při improvizaci.

Obsah
1. Setkání u ohniště
2. Tanec
3- Zbraně
4. Lov
Příprava pokrmů (hromadná improvizace)
Pomůcky
Látky, papíry, červené kostky, líčidla, hudba - Africké bubny

1. Setkání u ohniště
Šaman oznamuje domorodcům, že dnes sejde na velký, očekávaný lov opic. Tento lov
se koná jen jednou do roka, a proto se pokládá za významný. Domorodci se pomalují
bojovými barvami, jeden po druhém chodí k Šamanovi a ten jim pomaluje obličej.

2. Tanec
Před začátkem lovu je důležitý tanec. Domorodci tančí kolem ohniště „tanec radosti".
3. Zbraně
Zbraně se musí vyrobit speciálně na tento lov. Zbraň na lov opic je zvláštní koule
z hlíny, kterou si domorodci sami vyrábí (muchláním papíru, který je kolem ohniště).
Po dokončení výroby zbraní se musí zbraně vyzkoušet. Domorodci zkouší zbraně na
starém stromě, snaží se trefit kmen.
4J_oy
Vydáváme se pralesem (imaginárním), Šaman vede skupinu a upozorňuje ji na možná
nebezpečí.

„Nesmíme dělat hluk, pozor na větvičky na zemi, ať nepraskají, nesmíme

opici vyplašit. Pozor, had! A tamhle je opice, na ní! ... Nezasáhli jsme jí, nevadí,
seberte zbraně a pokračujeme v lovu, ..." Nakonec opici ulovíme a odnášíme ji do
vesnice.
^Příprava pokrmu
U velkého ohniště začnou ženy připravovat opici k jídlu, muži jdou pro dříví a někteří
hrají na bubny. Nakonec opici sníme.
3

-4.

Realizace týdenního projektu na MŠ, která pracuje

s metodami DV
Jedná se o fakultní mateřskou školu Arabskou, která pracuje s metodami dramatické
výchovy velice intenzivně. Skupina dětí je věkově smíšená. Počet dětí byl celý týden
kolem 15.

1. den - Informace
Obrazárna
Děti vstoupily do místnosti s fotkami pralesa ve skupinkách po třech. Prohlédly si fotky
a poté se posadily na koberec. Tuto činnost zvládly dobře, procházely se tiše v
„Obrazárně", nad některým obrázkem šeptem povídaly.
Diskuze
Sedíme všichni na koberci, v kruhu ve prostřed je několik fotek pralesa z výstavy. Ptám
se: „Napadá vás někoho, odkud jsou ty fotky? Co je na nich vyfoceného?" Děti
odpovídají jedno přes druhé, padají návrhy jako: Severní Rusko, Ukrajina, Afrika,
Indie, džungle, prales. Nakonec z návrhů vybíráme ten, který se nám zdá být
nejsprávnější. „Nemusíme hledat název země, státu, stačí, když si upřesníme co je na
fotkách za krajinu. Je to poušť, je to český les?" Shodli jsme se na džungli. Odsouhlasila
jsem, že se jedná o prales, nebo taky džungli. Prales se nachází v Africe, Austrálii,
Americe, takže měly pravdu i děti, které tvrdily, že se jedná o Afriku.
Práce s odbornou literaturou
Používám dvě knihy: ZOO Praha: zvířata z pražské ZOO na fotografiích Herberta
Slavíka, Svět divočiny.
Pracujeme hlavně s knihou Svět divočiny. Ukazujeme si zvířata, která žijí v pralese:
gorily, šimpanze, jaguáry, tygry; různé druhy ptáků - tukana, papoušky atd. Povídáme
si o květinách - orchidejích a láčkovkách. Jeden z chlapců nám výborně popsal, jak
láčkovka rozkládá a loví hmyz. Celá práce s odbornou literaturou je postavena na
dialogu. Ukazuji obrázky z knihy a děti říkají, co o čem ví a když je třeba, informace
doplňuji. Došli jsme až klidem, kteří v pralese žijí. Jedna dívka je správně
pojmenovala, jsou to domorodci. Doplňuji, že žijí v kmenu a že ten kmen, se skládá
z rodin. Každá rodina žije v příbytku, ta rodina je velká. Všichni příbuzní žijí
dohromady a tvoří rodinu, několik rodin tvoří kmen. Důležitá je role Šamana. Chlapec
opět správně doplní, že Šaman dokáže léčit nemocné domorodce. Požádala jsem jiného
chlapce, aby si znovu prošel výstavu a přinesl nám ukázat fotku příbytku, ve kterém žije

domorodá rodina, abychom měli přesnou představu příbytku. Probíráme, čím se
domorodci živí, shodujeme se na ovoci, hlavně banánech, masu z lovu. Poprosila jsem
dívku, aby si znovu prošla výstavu a přinesla nám fotky zvířat, které podle ní
domorodci loví. Donesla fotky pekari, což jsou malá prasátka, která domorodci loví a
kapybary, což jsou větší příbuzní morčat žijící v pralese. Loví je oštěpy, luky a šípy,
nebo kameny. Chlapci chodí na lov už od pěti let, to děti velmi nadchlo. Nakonec
probíráme role v kmenu: roli ženy, která se stará o malé děti, chodí sbírat ovoce, byliny
a připravuje potravu; roli muže, který je hlavně lovcem, učí malé chlapce zacházet se
zbraněmi, vyrábí zbraně.

2. den - Domorodci
Kontaktní kruh
V kontaktním kruhu pokládám otázku: „Co vás nejvíc zaujalo z informací o pralese?"
Děti odpovídají po kruhu, každý se vyjadřuje. Odpovídají velice různorodě, někoho
zaujal Šaman, někoho banánová polívka, kterou si domorodci dělají k jídlu, jiného
masožravé květiny, způsob, jak lákají hmyz, dalšího schopnost Šamana hovořit
s dobrými duchy, a jednu dívku ptáci - hlavně tukan a papoušek atd. Děti si pamatují
hodně informací, které se dověděly předchozího dne.
M / y r o b a ozdob domorodců
Ozdoby a doplňky domorodců se vyrábí při ranních hrách a po svačině. Nabídla jsem
dětem, zda si chtějí vyrobit náramek, náhrdelník, sukni, čelenku, nějaký znak
domorodců z pralesa. Dívky si vyrábějí sukně (provázek a na něj lepíme proužky
barevného papíru), chlapci si vyrábí čelenky z barevných proužků, náramky atd.
íLCesta pralesem
Před vstupem do pralesa žádám děti v rolích domorodců, aby utvořily rodiny, z kterých
se skládá kmen. Může vzniknout libovolné množství rodin s libovolným počtem členů.
Děti se rozdělují samy na čtyři rodiny. Dvě rodiny podle pohlaví (dívky, chlapci) a dvě
smíšené rodiny. Role, které zastávají v rodině, si také volí samy (muž, žena, dítě). Děti

si role domlouvají v rodinách, ale mají potřebu nám to všem říci. Do hry se zapojily
všechny děti.
Hraje hudba „Zvuky lesa". Jsem vedoucím skupiny domorodců a vedu děti přes prales.
Používám imaginaci v líčení pralesa. Děti reagují v roli, sledujeme papouška (jedna
dívka odmítla být domorodcem a rozhodla se vzít na sebe roli papouška), který létá
pralesem. Ohrožuje nás jedovatý had, trháme si ananas a každý ochutnáváme. Děti
reagují na podněty a chovají se podle komentáře.
3. Setkání se Šamanem
Přišli jsme k ohništi (červené molitany). Vstupuji do role Šamana (nasazuji si čelenku a
sukni).
„Vítám vás u posvátného ohně, jsem váš Šaman. Čekám tu na vás, abych vám řekl, že
zde je naše nové území. Postavíme zde naše chýše, začneme lovit zvěř. Běžte, milé
rodiny domorodců a začněte stavět příbytky, lovit, trénovat lov zbraněmi, ženy uvařte
první jídlo a děti si mohou hrát v naší nové vesnici." Domorodci se rozcházejí do
různých koutů místnosti a začínají stavět domy.
fL_Stavéní domů - rodiny (skupinová simultánní improvizace)
Některé rodiny hned loví, hlavně rodina chlapců, která ulovila hada a ptáka a přinesla
ho Šamanovi. Papoušek neúnavně poletuje po domorodé vesnici a nosí hady a stébla
trávy. Postavily se příbytky. V některých rodinách se van, hlavně u domorodých žen,
ale jedna z žen se přece jen vydává na lov a ulovila kapybaru. Sama o svém lovu
vypráví u posvátného ohně a ulovené zvíře nazvala kapybarou. V chlapecké rodině se
Pořád chodí na lov a trénuje se zacházení se zbraněmi. V půlce hry se ozývá křik: „Ve
vesnici je jedovatý had". Několik domorodých mužů a Šaman, sejde podívat na místo,
odkud volal jeden domorodec. Opravdu, ve vesnici je had (barevný papír na koberci),
naštěstí jeden ze statečných lovců hada zabil. Tato situace vznikla spontánně, já k ní
nedávala žádný podnět. Byla to čistě fantazie dětí. Improvizace pokračuje, hezké je, že
některé děti se oslovují titulem „domorodče" před jménem. Šaman prochází všechny
rodiny a ptá se, jak se zabydlují. Všechny děti udržely roli, včetně papouška.

_5. Tanec radosti
Šaman svolává všechny domorodce k ohništi. „Příbytky máme postavené, ulovili jsme
první zvěř. Myslím, že je čas na „tanec radosti" (hudba - Africké bubny). Nejdříve se
všichni držíme za ruce a tancujeme najednou, ale děti začínají naprosto individuálně
improvizovat. Nakonec každý tančí podle potřeby kolem ohniště. Po „tanci radosti"
jíme upečeného hada, který se nám zatím upekl na ohni, toho hada, který nás ohrožoval
ve vesnici. Nápad na sněžení hada nebyl můj, ale byla to opět iniciativa dětí.

3. den - Zkouška
Kontaktní kruh
V kruhu pokládám otázku: „Jakou roli jste zastávali ve vaší domorodé rodině a co jste
dělali první den v pralese?" Každý si pamatuje svou roli (podle videa jsou odpovědi dětí
pravdivé)

a je schopen o ní mluvit a komentovat, co dělal v pralese. Při tomto kruhu

jsem otevřela problém autority Šamana v kmenu (předešlého dne autorita trochu vázla)
vysvětluji dětem, že Šaman je pro kmen velice důležitá osoba a že ho kmen uctívá a
váží si ho. Když mluví šaman, kmen mu naslouchá.
Děti

vybírají písničku, kterou si zazpíváme v kruhu. Rozhodly se pro „Pralesy, pralesy,

jak si vlastně povídáte..." Abychom domysleli, jak zpívají pralesy, pouštím hudbu
„Zvuky lesa", děti poslouchají se zavřenýma očima zvuky, aby vnímaly co
nejintenzivněji

zvířata, která v přírodě můžeme slyšet. Po vypnutí kazety zkoušíme

zvuky napodobit, každý vydává jiný zvuk; vznikla nám tak společná zvuková
improvizace. Nakonec si písničku zazpíváme s klavírem a přidáme zvuky pralesa, děti
můžou mít zavřené oči. Tato činnost vzniká neplánovaně z iniciativy dětí a je výborná.
i-Setkání domorodců u ohniště
Přesněji dětem vysvětluji, kdy vstoupí do pralesa. První jdu do pralesa já (za závěs, do
herny), jakmile uslyší hudbu „Zvuky lesa", vstupují do pralesa domorodci (děti). Děti
^

jsou nuceny v klidu naslouchat, vstup do role je jasnější. Vítám domorodce u ohně

v roli Šamana (po rozhovoru v kroužku o autoritě Šamana se vztah domorodců
k

Šamanovi zlepšil, nyní má větší autoritu, u ohniště je silnější atmosféra). Oznamuji

,
. i t 7 k o u š k u starého opičáka" a že rozhodnutí, zda ji chtějí
dětem, že dnes budeme plnit
„ZkousKu
f
• u va "
Slvší že budou pomalovány bojovými barvami, chtějí
plnit, je jen na nich. Když deti slysi, ze
zkoušky účastnit skoro všechny, až na dvě deti.
2. Zkouška starého opičáka
, - » ,hnv až na jednoho chlapce, který se do programu
Děti nakonec zkoušku plni všechny, az n
a
^
^
^
zapojuje málokdy a na dívku, která se rozhodla vytrvat
předešlého dne.
3. První úkol (živé obrazy)
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jako první. Domorodí
VJ P
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^
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Děti se soustředí na činnost a vytvářejí atmosleru, p
wtnií Děti mají zkušenost s tvořením zívycn
zkoušku vykonat, děti se navzájem respeKiuj .
obrazů.
l_Druhv úkol
, • 'Vol- ieden z domorodců bude veprostřed hrát na
Tvoříme kruh, Šaman vysvětluje ukol. jeden
x-*
toho jak hraje. Zacina Šaman, hraje na
rumbakoule, ostatní budou tančit, podle
J
. ide
X- ;«k to cítí Vybírám dalšího a domorodec jde
rumbakoule a děti tančí. Každý tanči, jak to cm.
-m - se vsecnny
všechny děti, střídají se mezi sebou,
nemusím
doprostřed a hraje. Vystřídají
.
,
á

m*ťred kruhu
zasahovat. Nikdo nemá potíž jít doprostred
Krun a zahrát, činnost je pnrozena a ma
výbornou atmosféru.

5. Třetí úkol
Poslední úkol je vymyslet pozdrav pro Šamana. Pořád jsme v kruhu, šaman vyvolává
jména domorodeú a vyvolaný musí předstoupit před šamana a předvést nějaký pozdrav,
ostatní domorodci opakují. Všichni domorodci zdraví svého Šamana. Děti se snazi
vymýšlet netypické, „nečeské" pozdravy. Snaží se dát tomu nádech exotiky a povedlo
se jim to, pozdravy jsou originální, nikdo neopakuje po nikom.
^Vyhodnocení zkoušky u ohniště
U ohniště Šaman, všem nasadí čelenky bojovníků kmenu, protože všichni splnili
zkoušku. Papoušek nám, zatím co jsme plnili zkoušku, nachytal hady a upekl nám je na
ohni (gumové sladkosti). Každý domorodec, tak může ochutnat hada.
Dívka, která přijala roli papouška, se do zkoušky nezapojovala, hrála svoji hru, ale
nevycházela z role. Poletovala po vesnici, lovila hady a to vše v roli, ona sama byla
velice zajímavý objekt na pozorování. Zpestřovala hru, děti přijaly její vymyšlenou roli
a respektovaly ji, nenarušovala naši hru. Myslím, že to ukazuje na určitou sociální
vyspělost

skupiny, která dokáže přijímat nápady jiných a plně je respektovat a reagovat

na ně.

4.den - Jeskyně
^SntaktnMkruh
V kontaktním

kruhu u svíčky si připomínáme, na co si hrajeme. Vracíme se ke

"Zkoušce starého opičáka" a pokládám otázku: „Která zkouška z těch tří, co jste plnili,
vá

m přišla nej těžší a proč?" Většina dětí tvrdí, že žádná zkouška pro ně nebyla těžká,

dvě

holčičky a jeden chlapec pov ažují za těžkou zkoušku brodění přes řeku.

Zpíváme písničku „Pralesy, pralesy..." a přidáváme další sloku -

„Domorodci,

domorodci, jak si vlastně povídáte... Uaa, uaa, uaa..." Opět nápad dětí. Řeč domorodců
je

vymyšlená,

Smyslet řeč.

protože nejsme žádný konkrétní kmen v pralese, můžou si děti samy

1 • Setkání u ohniště
Děti čekají za závěsem, až uslyší zvuky pralesa, pak teprve můžou vstoupit. U ohniště je
čeká Šaman. Oznamuji dětem, že dnes nás čeká dlouhá cesta pralesem k „Jeskyni snů",
kam jdeme prosit za zdařilý lov. „V jeskyni musíme vytvořit obrazy lovu a pak je
namalovat a do jeskyně pověsit, aby se nám lov zítra vydařil." Domorodcům radím, ať
si na cestu pralesem sundají boty a ponožky. Půjdeme bosi (měla jsem mezi překážkami
povrchy s různým materiálem a chtěla jsem, aby ho děti dotykově vnímaly).

^ X e s t a pralesem k „Jeskyni snů"
Vedu skupinu domorodců, za mnou jdou domorodé ženy a naposled muži, kteří nás
mají chránit před nebezpečnou zvěří. Překonáváme překážky na cestě. V této chvíli
skupina normálně funguje, všechny děti jsou v rolích domorodců až na dívku, která byla
opět v roli papouška a tak kolem překážek kroužila nebo je přelétávala, jak sama tvrdila.
Došli jsme k jeskyni.
ž i v o ř e n í obrazů

zdařilého

lovu (živé obrazy)

Vstupujeme do jeskyně a Šaman domorodcům vysvětluje, že musí utvořit obraz
zdařilého lovu. Děti si zavírají oči a Šaman je nastavuje do určitých pozic. Děti mají
Problém vydržet se zavřenýma očima, činnost se pro ně zdá být příliš dlouhá. Utvořili
jsme obraz, řekla jsem, že se jedná o obraz lovu opice. Žádám domorodce, aby sami
vytvořili obraz, do obrazu posílám jednotlivce. Po dotvoření obrazu obcházím děti a ten,
koho se dotknu, řekne, co loví. Domorodci loví tygry, jaguáry, opice, hady, žížaly atd.
Děti nemají problém s tvořením živých obrazů. Dokáží samy zaujmout pozici, která se
týká tématu, dokáží svůj postoj pojmenovat.
1-Majba jeskyně
Po

živých obrazech mají jít domorodci namalovat obraz lovu na papír uhlem. V tento

moment nastal zlom, děti jsou unavené a některé se rozhodly, že změní roli a stanou se
t ^ é papouškem, který si létá po pralese. Musím zasáhnout a upozornit je, že během hry
nemůžou měnit role, že je důležité, aby si roli ujasnili před vstupem do pralesa a že do
P ^ e s a vstupovali jako

domorodci,

jen jedna dívka vstupovala jako papoušek.

Zbytek dětí maluje obrázky lovu na pomačkaný papír. Nakonec je připevňujeme do
jeskyně. V této chvíli mám problém, jako učitel v roli, jak zvládnout vzbouřené
domorodce, kteří se převtělili v ptáky. Použiji rumbakouli, která přivolá pozornost dětí.
Všichni domorodci vstupují do jeskyně, aby si prohlédli výzdobu a aby si zatančili
„tanec radosti".

5. den - Lov
Kontaktní kruh
Kontaktní kruh se odehrává v „Jeskyni snů" otázka zní: „Co jste včera malovali za lov
do Jeskyně snů?" Děti vždy ukazují svůj obrázek, který je vyvěšený v jeskyni, a říkají
nám, o jaké lovené zvíře jde. Nejčastěji se objevuje tygr, jaguár, tukan, kapybara.
Papoušek lovil žížaly.
Otvírám problém změny role během hry. Zdůrazňuji nutnost zvolit si roli před vstupem
do pralesa a v roli při hře vytrvat. „Dnes jdeme na lov a proto si myslím, že pro vás
bude lepší přijmout roli domorodců, protože tak si hru více užijete. Jestliže si zvolíte
roli zvířat, budete muset být v pralese schované, protože zvířata se před domorodci
schovávají, aby je neulovili."
Nakonec zpíváme písničku „Pralesy, pralesy a Domorodci, domorodci ..."
-L-Setkání u ohniště
Děti vstupují do pralesa jako domorodci, u ohniště je čeká Šaman. Pouze jedna dívka
stále setrvala v roli papouška (tuto roli přijala na začátku hry a setrvala v ní až do
k

once). Oznamuji dětem, že dnes jdeme na lov. Důležité je, abychom se šli ještě jednou

Podívat do „Jeskyně snů" na naše nástěnné malby a zatančili si tam „tanec radosti", aby
Se

nám lov opravdu vydařil.

V

jeskyni domorodcům zdůrazňuji, že tanec před lovem je velmi důležitý. Pustí

hu

dba a domorodci tančí v kruhu „tanec radosti", každý jak chce.

3i_Zbraně
Vracíme se zpět k ohništi, odkrývám oheň a nabádám domorodce, aby si brali hlínu
z ohniště, z které uděláme koule a použijeme je na lov opic. Děti si berou zmuchlaný
papír a vyrábí zněj koule. Musíme koule vyzkoušet. Zkoušíme trefit staiý strom
(dveře).
!_Lov
Opouštíme vesnici a vstupujeme do pralesa. Upozorňuji domorodce, že nesmí dělat
hluk. Opice jsou velmi chytré, dobře slyší a vidí nás dřív než my je, protože jsou na
stromech. Když na sebe budeme upozorňovat, žádnou nechytneme. Procházíme
Pralesem, komentuji naši cestu. „Pozor opice, na ní!" Házíme koule na místo, kde
Nazují, že je opice. „Nechytli jsme ji, viděla nás! Musíme jít ještě tišeji a plížit se".
Dě

ti naprosto přirozeně reagují. Všichni se plížíme pralesem a rozhlížíme se po opici.

Uvidím ji jako první. Svolávám všechny domorodce k sobě, chvíli sledujeme opičí
rodinku. A poté zaútočíme, házíme koule a ulovíme imaginární opici.
^ O e r a y a pokrmu
p

°žádám dva domorodce, aby opici vzali - za přední a zadní končetiny - a odnesli ji do

vesnice. V e vesnici ji dáme na oheň a pečeme ji. Po upečení si imaginární opici
Posíláme po kruhu a každý ochutnává. Všichni domorodci si pochutnávají, ukousnou a
Pošlou zbytek dál. Pak tančíme poslední „tanec radosti" a posíláme si po kruhu
rumbakouli, na kterou každý domorodec naposledy zahraje. Děti si přirozeně posílají
nastroj p o kruhu a při tom tančí podle hudby. Loučím se s domorodci a chválím je za
úspěšný lov.
D

<vka vytrvala v roli papouška, poletovala po pralese a při „tanci radosti" se sama

radovala opodál vesnice. Během hry byla neustále aktivní, sbírala hady, žížaly a
Poletovala po pralese.

3.5.

Realizace týdenního projektu na MŠ, která nepracuje

s metodami DV
Jedná se o fakultní mateřskou školu Suchdol, která s metodami dramatické výchovy
nepracuje. Projekt jsem realizovala ve věkově smíšené skupině. Počet dětí byl celý
týden kolem 16.

1. den - Informace
Obrazárna
Děti vstupují do obrazárny po třech. Mají si každý sám tiše prohlédnout fotky a posadit
se na zem. Prohlíží si výstavu velice rychle, nikde se příliš nezdržují, podle jejich
Počínání odvozuji, že je fotky nijak zvlášť neoslovily.
Diskuse
Pokládám otázku: „Co si myslíte, že je na fotkách za přírodu, co je na nich vyfoceno?"
Děti odpovídají jeden přes druhého: „Nevíme, nebyly jsme tam, nikdy jsme to neviděly,
žijí tam dinosauři." Nabádám je k dalšímu přemýšlení návodnými otázkami. „Popíšeme
« fotky, co na nich vidíme." „Les." Jedna dívka vykřikla: „Je to Indie?" A v tom začaly
Padat návrhy i od ostatních dětí - C h o r v a t s k o , Afrika, Amerika. Jeden chlapec prohlásil,
že se jedná o prales. Všichni jsme se tedy shodli na pralese.
£láce_s odbornou literaturou
Ukazuji dětem kn.hu Svět divoěiny, prohlížíme si zvířata, která žijí v pralese, ptáky,
had

y . gepardy, tygry,

rostliny,

a lidi. Děti doplíují, jaká zvířata mají doma.

<J masožravých kytek na otázku: „Víte, jak masožravá kytka láká svou oběfT Odpoví,
.je to naprosto jasný, kytka chňapne po mouše a pak ji spolkne a ěeká na další."
Domorodci nevzbudili žádný velký zájem, řekla jsem dětem, ttn loví, kde žtjí. Poslala
jednoho chlapce, aby nám z výstavy přinesl fotku domorodé chýše. Všichn, jsme
si

ji prohlédli. Vyprávěla jsem, že domorodci chodí na lov už od pěti let, požádala jsem
dívky, aby si prošly znovu výstavu a přinesly nám fotky zvířat, která si myslí, že

domorodci loví. Přinesly fotky kapybar a pekari, odsouhlasila jsem jejich výběr a

hlavně LOVÍ
loví m*
malá prasátka
pekari a větší příbuzné
vysvětlila dětem, že v pralese seo hlavně
F
«f
kameny Po skončení práce s literaturou
morčat - kapybary. Loví je luky a šípy nebo kameny.
f
,
nřti
se
nustily
spontánně
do
hry na tygry a
jsem dětem půjčila knihu na prohlíženi. Deti se pustny
P

XX i^aiv íako divoká zvířata a navzajem se
jaguáry. Běhaly po místnosti, hrůzostrašně rvaly, jako
. . . n { v k v s e nřišly zeptat, jak se do pralesa
lovily. Hra probíhala pouze mezi hochy. Dívky
se pnsiy F
můžeme podívat, když nikde ve školce ani kolem školky prales není.

2. den - Domorodci
Kontaktní kruh
, , . . . . . n ř e s t 0 jsem měla potřebu ho zařadit, abychom
V této školce není kontaktní kruh bezny, presto jse
, .
, C P dostat zpět do tématu,
vždy mohli reflektovat předchozí den a lepe
se dostal p
Včera bavili?" Děti reagují hned: „Nepamatujeme."
„Pamatujete si, o čem jsme se včera bavin
, z 1 i^,.kněte se na fotky a knihu, třeba si
„V kruhu leží kniha o pralese a obrázky, kouknete
J
- n o v ě ď připomenu dětem, ze jsme se bavili
v, . ,
vzpomenete." Dlouhé ticho a zadna odpovea. r F
,
o rostlinách a hlavně o domorodcích
w
o pralese, o zvířatech, které v pralese žiji, o
• ^ v á v a i i zvířata. Položím tedy otázku,
z pralesa. Děti mě začínají doplňovat, v y j m e n o v á v a j í
nejvíc na pralese zaujalo? Asi pet
„Jakou informaci o pralese si pamatuješ? Nebo co
j
* „ m vi iedno dítě zaujala masozrava kytka,
ř
dětí odpovídá, že neví, další děti mluví o tygrovi, jedno
t

.

s

9

N

e

b

0

c o

t ě

jedno prales celkově a jedno Šaman.
l^Vvroba ozdob domorodců
• ^ n h v kterými se zdobí domorodí lidé."
»Než půjdeme do pralesa, vyrobíme si ozdoby, kterým
Vyrábíme náramky z barevného papíru. Děti vyrábí ozdoby s nadšením.
* M m děti aby se rozdělily do rodin domorodců.
Než začneme hrát samotnou hru, pozadam deti, aby
pk
, • v o ř í rodiny a že každá rodina ma v kmenu svůj
Připomínám jim, že domorodci ttvoři
rodiny
Příbytek.

Děti se rozdělují do tří rodin, každou rodinu pošlu do jednoho koutu a požádám je, aby
si v rámci rodiny rozdali role (žena, muž, matka, otec, dítě). Obcházím skupiny, a ptám
se, zda mají role rozdělené. Rodiny se nám představují. První rodina je dvojčlenná a
jsou to tátové. Druhá rodina je sedmičlenná a je to pět mužů, jedna žena a veverka
(chlapec trval na roli veverky), třetí rodina je pěti členná a jsou to samé domorodé ženy.
Ž^Cesta pralesem k ohništi
Oznámím dětem, že až uslyší hudbu, vstoupí do pralesa jako domorodci a já budu
náčelník skupiny, povedu je. Vstoupí do pralesa jako domorodci, kteří patří do
konkrétní rodiny, a proto by se každá rodina měla držet pohromadě. Vše, co se v pralese
bude dít, je pouze hra, vše je jen Jako".
Začne hrát hudba, vstupujeme do imaginárního pralesa. Děti se drží za ruce, vypadají
nejisté, je to pro ně nová hra. Snažím se je podpořit, volám je k sobě a ukazuji jim
Papouška, nevěřícně koukají tím směrem, kam ukazuji, ale nejspíš nechápou, kde ho
vidím. Po chvíli začnou chápat pravidla hry a začnou přirozeněji reagovat na podněty.
Ohýbají se pod nízkým stromem, podlézají křoví a kryjí se před jedovatým hadem.
^ S e t k á n í se Šamanem
Přijdeme k posvátnému ohni (nasadím si náramky) a vítám domorodce jako jejich
Šaman. Nabádám je k vytvoření nové vesnice, k stavění příbytku, lovu, sbírání bylin
atd.
1-Stavění domů - rodiny (skupinová simultánní improvizace)
Děti se rozcházejí, v rodinách začnou stavět příbytky. Ženy vaří jídlo, muži jdou na lov
a

uloví koš s plyšáky, které vydávají za zvířata k jídlu. Většinou loví střelnou zbraní.

v

další rodině si domorodci přinesli do chýše počítač. Šaman prochází rodinami a ptá

se, jak se zabydlují.
^-Janec radosti
Nakonec svolává Šaman rodiny k ohni a vyzve je k tančení „tance radosti". Děti se stydí
tancovat, bereme se společně za ruce. Snažím se, abychom tancovali dohromady, ale

děti opakují, že se stydí a tak je tanec ukončen. Rozloučím se s dětmi, a oznámím jim,
že

je čekám zítra za úsvitu u posvátného ohně.

Jeden chlapec se rozhodl přijmout roli veverky. Nebránila jsem mu, veverka je pasivní
ve své roli, sedí po celou dobu hry na lavičce a neprojevuje se.

3. den - Zkouška
fentaktnjJ<njh
Otázka v kruhu: „Jakou roli jsi zastával v domorodé rodině a co jsi dělal první den
v pralese?" Děti odpovídají, jakou roli zastávaly, jejich odpovědi se shodovaly s videem
a

většina domorodců lovila, nebo vařila. Pouze čtyři děti si nic nepamatují.

^gMOLdomorodců

u

ohniště

Děti čekají za dveřmi, jakmile uslyší zvuk, vstupují do pralesa, jako domorodci. Vítám
Je u

Posvátného ohně. Usedáme okolo ohně a vyprávím jim, že dnes nás čeká velká

zkouška, zkouška „Starého opičáka". Domorodci se těší, všechny děti kromě dvou se
nechají pomalovat bojovými barvami. „Jakmile se někdo nechá pomalovat barvami,
musí s

P l n 't všechny tři úkoly, z kterých se zkouška skládá". Vyjmenovávám úkoly.

^-^gUška^Starého opičáka"
P r V n i úk

/j v ,
etl n

olem je přeplavat rozbouřenou řeku, druhým úkolem je zahrát na rumbakouli

eví, co to je, ukazuji jim nástroj a hraji na něj). A posledním úkolem je vymyslet

Pozdrav p r o svého Šamana.
^ O I í ú k o U ž i v é obrazy)
J

deme k řece (modré molitanové kostky). Požádám domorodé ženy, aby vystoupily ze

Zastu

a

/au

Pu a posadily se na kmen (lavička). Domorodí muži dostanou za úkol vlézt do řeky

Ímout nějaký postoj, abychom domorodým ženám plavání přes řeku ztížili. Muži

vlez u
° do řeky a vytvoří obraz domorodých mužů v řece. Ptám se žen, jestli nějaká
2
nich U m í
^
plavat, některé odpovídají, že ano a tak si předvádíme tempa při plavání.
0rn

orodé ženy proplavou řekou. Vystřídají se s domorodými muži. Muži čekají na

kmenu a ženy vlezou do řeky a zaujmou postoj, který má ztížit zkoušku mužům.
Vytvoří obraz domorodých žen v řece. Děti jsou šikovné, postoj, který si zvolí, jsou
schopné udržet a celá první zkouška

probíhá

v tichu. Jen několik dětí se velmi stydí,

přesto úkol splní.
4. Druhy úknl
Utvoříme kruh, ukazuji dětem, jak se hraje na rumbakoule a děti taněí. Tanec není příliš
výrazný, protože se děti stydí. Vystřídá mě v tahu další domorodee a děti tančí.
Domorodec, který zrovna hmje na nástroj, se vůbec nepohybuje, vobliěcjr je v,dět
napětí a stydlivost před ostatními, některé děti opakují: „To je trapný." Nikoho do
ěinnosti nenutím, nakonec jsou všechny děti schopny zahrát uprostřed kmhu na nástroj.
Sjřethjko!
Posledním úkolem je pozdravit svého šamana. Stojíme v kruhu a já vyvolávám

domorodce, který mě pozdraví. Domorodci chodí přede mě a používají gesto a slovo.
První domorodec použil slovo „děkuji", a uklonil se. Všichni spoleěně opakujeme gesto
a slovo, které domorodec pronese, před svým šamanem. Všechny další dět,. ktere
Předstupovaly v roli domorodců, opakovaly slovo „děkuji", jen několik dětí zrnem o
, . K a „iP tvto děti většinou inklinovaly
gesto. V této hře dost
k

fungovala

napodoba, ale tyio

nápodobě ve většině činností, které jsem s nimi dělala.

V y h o d n o c e n í zkoušky u ohniště
» ohniště pogratnluji všem domorodcům k splnění zkoušky a odměhuji je posvátným
"áramkem. Nakonec taněíme „tanec radosti". Tanec je uvolněnější, děti se vyraznej,
'
-i..A
Pohybují a zapomínají
na- stud.

4.den - Jeskyně
^maktnUmh
- Už pamatují, že si povídáme o pralese, .sou samy schopné říct,
P ř e š l é h o dne. Vyjmenovávají všechny tři zkoušky, jen si nepamatuji, -1
jmenovala,

^

^ j g ^

ale to sem doplnila já. Cítím pokrok v přenášen, mformac, z předešle

činnosti a v schopnosti j e reflektovat. V —

ktnhu se ptám:

J

*

*

včera p ř i , a tčžká a p r c , r D t f odpovídají včtšinou stejne a to,
•
-jsin těžké nic dvě děti si nepamatuji, co j i m pnslo
přeplavat řeku, j e d n o m u chlapci nepřišlo tezke nic,
těžké a dvou dětem přišla těžká hra na rumbakouh.

1. Setkání u ohniště
,
• V^ile děti V rolích domorodců, uslyší hudbu,
Opět vstupuji do pralesa p r v n , a jakrni
^
^
^
^
^
^

vstupují do pralesa za mnou. Dnes
věděly, co j e čeká. Vítám domorodce
Pra,CS d

° '

"

^

^

"

'

y

^

*

^
^

C

l

Í

V jeskyni se každému splní sen V ™ " * *

dlouhá cesta pfes
k t e r ý n á s č e ká

zítra.

r e gesty a p o s t o , znázorní své přání
^

^

ktanci

,

před

vstupem do

a pak ho namaluje na stěny jeskyne. vy^y

pralesa.
i^Cesta pralesem k jeskyni
i
73 mnou idou domorodé ženy a
Jdeme pralesem (cesta přes překážky) vedu kmen, za mnou j
, v „ v heznečí Pralesem s nami prochází i
Poslední jdou domorodí muži, aby byly zeny v bezpečí,
chlapec, který je v roli veverky. Dojdeme k jeskyni.

ž i v o ř e n í obrazů z d a ř i l é h g j o y u J Ž i y i ^ ^
, o

neidříve musíme své přání vyjádřit

Vejdeme d o jeskynč, pHpomínám d o m o r o d c , * —
Pokojem, tzv. obrazem, který vytvoř,me ze svých

^

^

^

.

^

,
^

"Otavuji je do různých poloh. Činnost probíhá khdne. Když j e
otevřou

oči

a

š a m a n prohlásí, že se jedná o obraz lovu op.ee.

domorodce, aby sani zaujaH nčjaký postoj, který bude znázorůov- , v můžou
'ovit

loví

cokoliv. Domorodci tvoří obraz, obraz se přestane hýbat,

hada, až poslední tři domorodci lovili jiná zvířata.

^

^ ^ ^

liloví

4. Malba v jeskyni
Zrušíme obrazy a naším posledním úkolem je namalovat lov na zdi jeskyně. Jdeme
z jeskyně ven, každý domorodec si bere uhel a maluje lov na zmuchlanou čtvrtku.
Jakmile jsou obrazy hotové, odnášíme je do jeskyně a připevňujeme je na zeď. „Děkuji
vám domorodci, za náročnou cestu pralesem a krásné vyzdobení jeskyně. Je čas na náš
tanec, na „tanec radosti". Pustí se hudba a děti tančí v jeskyni „tanec radosti". Po tanci
se Šaman loučí s kmenem.

5. den - Lov
Kontaktní kruh
Kontaktní kruh se odehrává v jeskyni, kterou jsme včera vymalovali obrazy lovu.
V kruhu pozoruji zvrat zpět. Děti váhají při odpovědi, o čem si povídáme. Nejsou
schopné reflektovat včerejší den. Nepamatují si název jeskyně, kterou jsme včera
vy zdobo val i a ani neví, proč jsme malovali obrazy. Připomenu jim, že šlo o „Jeskyni
*nů", která splní sen pouze tehdy, jestliže na stěny přání namalujeme. A my jsme včera
jako domorodci malovali obrazy lovu, aby se nám dnešní lov vydařil. Položím otázku:
"Jaký obraz jsi včera namaloval, co na něm je, ukaž nám obraz vjeskym." Děti
odpovídají po kruhu. Nevím zda je to nechuť vstát a ukázat všem svůj výtvor, ale
nejméně pět dětí tvrdí, že už si nepamatují, co malovaly. Další děti jsou schopny
Přistoupit k obrazu a říct co na něm je. Jsem z reakcí dětí trochu udivená, myslím, že
bě

hem týdne začaly velice dobře spo.upracovat a v kontaktním kruhu jsem také cítila

lepšení. Dnes je odezva vlažná a c h u ť

spolupracovat

minimální.

ohniště
^ h á z í do pralesa, hraje hudba (Zvuky lesa), ěekám na ně u ohně a vítám je. Děti
*

co bude následovat,' vstupují sebevědomě a sedají si kohni. Oznamuji jim, že
nás ěeká lov opic, žádné nadšení. Podotýkám, že každý lovec se musí namalovat

^ v ý m i barvami, děti vypadají, * se jim nechce, ale nakonec se nechají dobmvolně
namalovat.

2. Tanec
Zvu domorodce do „Jeskyně snů" k prohlídce obrazů a k tanci, který nás před lovem
čeká. Reakce dětí jsou vlažné a řeší hlavně, jak vypadají po namalování. Při tanci se děti
v jeskyni nahrnuly do chumlu a tančí pouze tři nejmenší dívky. Ostatní spíše pozorují
jeden druhého a nikomu se nechce začít tančit.
3. Zbraně
Výroba zbraní probíhá v pořádku, domorodci tvoří koule z hlíny (muchlají papír).
Všichni šli vyzkoušet, zda umí se zbraněmi zacházet.
4. Lov
Před vstupem do pralesa, domorodce upozorňuji na vypočítavost opic. Důrazně je
žádám o tichý průchod pralesem a hlavně pozorování koruny stromů, kde opice sídlí.
Děti naslouchají.

Procházíme pralesem, děti jdou běžnou chůzí a příliš nechápou co se děje. „Tamhle j e
opice!" děti stojí a rozhlíží se až na další slovní podnět „na ní" reagují a hází koule
směrem, kam ukazuji. Podlézáme kmen, je vidět, že děti pouze opakují mé pohyby a
vůbec nechápou, proč. Na další podnět děti reagují lépe a rychleji, řekla bych, že
pochopily hru, ovšem nedá se mluvit o hře v roli. Děti hází koule, opice nám utekla.
Procházíme dále pralesem a zahlédneme opičí rodinku, impulzy dávám pouze já,
svolávám domorodce k sobě a ukazuji jim opice, domorodci koukají a po chvíli začnou
sami útočit, a tak opice vyplaší. Jdeme dál. Nakonec opici ulovíme. Radost projevuji
pouze já, děti stojí okolo místa, kam ukazuji a nevěřícně hledí, kde je ta chycená opice.
Nakonec požádám dva domorodce, aby imaginární opici vzali za přední a zadní tlapy, a
neseme ji do tábora. Vše je bez většího nadšení.
5, Příprava pokrmu (hromadná improvizace)
Sedíme u ohně, domorodci přinesli opici a pečeme ji na ohni. Když je opice hotová,
každý domorodec ochutná, posíláme si opici po kruhu. Každý si ukousne a pošle dál.
Opice se sní dřív, než dojde k poslednímu domorodci.

, ... a k a ž d v si naposled může zahrat na rumbakouli. Deti
Nakonec tančíme „tanec radosti a kazdy si n P
Mfrii 1 oučím se s nimi a všichni opouštíme prales,
jsou uvolněnější než na zacatku. Loučím

3.6.

Porovnání reakcí dětí

,
k d e i e D V klíčovou vzdělávací metodou a na MŠ, kde se
Srovnání reakcí dětí na MS, kde je u v k
DV nepracuje.

1. den - Informace
Obrazárna
, . n V a n a postupné uvádění do tématu se v obrazárně
Děti, které jsou zvyklé na prací s DV a na po

n a Dostupné uvádění do tématu, prohlédly
Děti, které nepracují s DV a nejsou zvykle na postup

fotky zběžně, bez většího zájmu.
Diskuze
„,.« d i s k u z e aktivně reagují. Navrhují možná řešeni.
Děti, které pracují s DV, od počátku diskuze
Diskuze funguje na bázi dialogu.
, • D V isou zprvu nejisté, bojí se špatné odpovědi.
Děti, které nejsou zvyklé na prací s DV, jsou f
vznášet domněnky.
Musím jim dát více indicií, než samy začnou
Práce s odbornou literaturou
v,
knihy. ZOO Praha:
Slavíka a Svět divočiny.

Používám dvě

zvířata z pražské
zvířata
P

ZOO na

fotografiích

Herberta

riet na tvorbě hry. Jsou schopné diskutovat a
* d . které pracují s DV, jsou zvyklé se po *
^ & ^ ^
^
kterou
v

ést dialog na nové

S1

mohou užít.

téma. Hraje zajima oo z ^ a

,
.
a přijímají informace, řekla bych, povrchné.
Déti, které nepracují s DV, poslouc
,
M v a j , N e j s o u příliš aktivní
Netuší, k čemu jim nové informace budou a tak je
při diskuzi.

2. den - Domorodci
Kontaktní kruh

*
• - Wv které byly v kruhu položeny, protože v MS
Budu p o r o v n á v a t pouze o d p o v ě d i na otázky, ktere by y
Suchdol není kontaktní kmh běžnou součástí režunu dne.
v

M

odpovídají na otázku samostatně, odpovědi se
Děti, které jsou zvyklé pracovat s u v ,
w
j c o h o konkrétně nejvíce
t s D V

lišily, jsou různorodé. Je vidět zaujatost pro téma. Kazdy

,

zaujalo.
,

málo informací, spíše se jim vybavují

Děti, které nepracují sDV, si pamatuj! veUce^nalom
hesla, bez hlubšího p o c h o p e n í a některé si n e p a m a t u j i n
1- Výroba ozdob domorodců
V této činnosti není žádný rozdíl.
ž^Cesta pralesem k ohništi
které jsou zvyklé pracovat s DV, reagují v roli. Jsou schopné si samy rozdělit role
• - ř a d i t se do rodin. Pohybují se i chovají podle podnětu, které jim n a t o m . Samy
do hry nové akce, jeden chlapec volal na skupinu: „Támh.e je had. Na podnět:
š i d í t e tu opici na stroměT" Odpoví: J o . hezká." Jsou pHrozené v chován, ajednan,.
« * • . ^ e r é nemají zkušenost DV, nejsou plně v roli. Jsou schopné se samy rozdělit do
ale vše bylo připraveno, jako činnost navíc. Vstupuji do pralesa nej.ste, postupné
se 0 trkávají a jsou ochotné reagovat na mé podněty.
""

S e t k á n í se Šamanem
,

reaauií na něj ihned.

které pracují s DV, jsou zvyklé na učitele v roh, reag

Děti, které nemají zkušenost s DV, zprvu nechápou mou roli, plní pouze mé příkazy,
neboť jsem učitel.
4 stawžn. Hnmů - mHiny (skupinová simultánní improvizace)
Děti s DV improvizují v rolích, jsou domorodci, staví příbytky, loví imaginární zvířata.
Velkou část hry staví na informacích, které jsme si řekli na začátku tématu. Přemýšlí
v souvislostech, spojují si informace. Vnáší do hry nové podněty, na které reaguje více
než jedno dítě. Nazývají věci pravým názvem, např. loví kapybary, loví luky a šípy atd.
Děti bez DV mají silnou potřebu hmotných věcí, při lovu uloví plyšáky, loví puškami,
nejsou v roli domorodců. Nedokáží si spojit informace o pralese a použít je ve hře.
Dobře tu fungují rodiny, ale spíše jde o námětovou hru než o improvizaci.
V obou skupinách se vyskytlo jedno zvíře, papoušek ve skupině, která je zvyklá
Pracovat metodami DV a veverka ve skupině, která není zvyklá pracovat metodamr DV.
Papoušek svou roli uhrál, vymýšlel si sám akce. Veverka, byla pasivní a hru sledoval,

^ I g n e c radosti
»ěti

s

DV jsou do půl minuty schopny

samostatného

tance, uvolnění beze studu.

»ěti bez DV nejsou schopny tance, stydí se před sebou, nedokáží se uvolnit. Při prvním
Pokusu o tanec se nám tanec nezdařil.

3. den - Zkouška
^ntaktníjmjh
*

DV

jsou

schopné hovořit

o

svých roHch. Popisuji ěinnosti, které vpraiese

Skonávají, činnosti jsou různorodé.
^
SÍ

»e 2 DV jsou většinou schopné ř í c , jakou roh mají v pralese,
*

nepamatují.

tamě

ětyí dětí

které

Činnost, kterou vykonávají v pralese, se opakuje (možná napodoba).

Setkání domorodců u ohniště
Děti s DV přirozeně přijímají učitele v roli.
Děti bez DV přijaly mou roli Šamana, myslím, že je hra zaujala a zajímá je, co se bude
dít.
První úkol
Řekla bych, že při tvoření obrazů nebyl rozdíl mezi dětmi. Obě skupiny byly schopné
vytvořit obraz z těl.
Druhý úkol
Hra na rumbakoule byla rozdílná. Děti s DV jsou zvyklé vystupovat před skupinou
samostatně. Při hře i tančí, celá hra má příjemnou atmosféru.
Děti bez DV jsou velmi stydlivé, řekla bych, že se rády schovávají v kolektivu. Mají
problém vystoupit přede všemi a zahrát. V kruhu jsou schopné pouze hrát, netančí. Při
této hře bylo cítit napětí, stud, jak těch co hrály, tak těch co měly tančit. Jinak činnost
zvládly.
Třetí úkol
Děti s DV cítily potřebu tento úkol nějak ozvláštnit a tak používaly pozdravy netypické,
exotické. Každý je schopen vytvořit svůj pozdrav, některé se skládaly pouze z gesta,
jiná byly gesto a slovo.
Děti bez DV překonaly stud a přistupují k Šamanovi, každý ho samostatně pozdravil.
Opakovalo se jedno slovo „děkuji", gesta se u některých dětí lišila.

4. den - Jeskyně
Kontaktní kruh
Děti bez DV udělaly pokrok od zaěátku projektu a jsou schopné samy odpovídat „a
otázky. Pamatují si, o ěem se bavíme. Pořád zde funguje potřeba nápodoby a strach
z individuality.
Setkání u ohniště
Bez rozdílu.
Cesta pralesem k jeskyni
Dráhu přes překážky děti zvládly bez rozdílů.
Tvoření o b r a z ů j i d a n l é l ^ ^
,
nřit
Obě skupiny dětí byly schopné vytvon

živé

^ ^

obrazy. Lišily se pouze v témateeh. Det,
^
^ ^
n - c 0 j i n é h o , kdežto

s DV byly schopné vymyslet více možnosti

^

Myslím, že t0

opět

děti bez DV se opakovaly a kromě tří domorodců všichn
souvisí s použitím infonnací, které děti dostaly na zacatku

y.

Malba v jeskyni
Činnost se zde zásadně nelišila.

5. den - Lov
Kontaktní kruh

„
v
• 7a regresi. Mímě mě vyvádí z míry, ze maji opet
Děti bez DV změnily svou progresi za regr
Problém odpovědět na dotaz.
Setkání u ohniště

.
,
^ bez DV neprojevují žádné nadšeni. Take je
Děti sDV jsou nadšené a těší se na lov, den d •
• něti s DV si tanec užívají.
rozdíl v tanci a uvolněnosti pn tanci. L>eu
JX

Zbraně
Výroba a zkouška zbraní bez rozdílu.
Lov
Děti s DV prochází pralesem v roli domorodců. Na slova: „Támhle je opice!" reagují
•hned a nadšeně útočí, kdežto děti bez DV jsou spíše chladné k průběhu hry a trvá jim
několik sekund, než zareagují na podnět a podnětů musí být několik.
Po ulovení opice jsou děti s DV šťastné a radují se ze zdařilého lovu, děti bez DV jsou
zmatené a hledají nějaký konkrétní obraz, který by jim přiblížil ulovenou opici.

Děti s DV opici přirozeně nesou do vesnice a projevují radost, jsou po celou dobu v roli.
Děti bez DV neprojevují příliš velké nadšení a opici odnesou až na mé druhé vyzvání.
° b ě skupiny dětí jsou schopné opici sníst.
3 7

--

Vyhodnocení hypotéz

Hl: Domnívám se, že reakce děti v mateřské škole, kde se pracuje s DV, budou
•"ychlejší, přirozenější a věrohodnější než na mateřské škole, kde se s DV
ne

Pracuje.

' >iVni hypotéza se potvrdila. Děti, které jsou zvyklé pracovat metodami DV, dokázaly
udr
kd

zet roli po celý týden až na malé problémy, které nastaly čtvrtého dne. Tento výkyv,

y se několik dětí rozhodlo změnit roli během hry, přičítám únavě a nevybitosti

lupiny Projekt jsem realizovala v týdnu, kdy byly velké mrazy a děti nesměly chodit
VUl
lm

"

a to

se na jejich reakcích čtvrtého dne projevilo. Jinak byly schopny udržet roli a

Provizovat v ní. Velice povedená byla role papouška, která vznikla při rozdělování

ro1

'- Dívka hrála papouška celý týden, byla součástí hry, a přesto si byla schopná tvořit

Vla Stni

'

impulzy a situace, na které reagovala. Papoušek hrál na prales paralelně

^ d °morodci, někdy reagoval na mé podněty, ale většina podnětů byla jeho iniciativou.
1VlS b e z
ne

DV vznikla také jedna role zvířete a to veverky, ovšem veverka se nijak

Projevovala a pouze pasivně přihlížela hře. Podle mého mínění se děti, které nejsou

zvyklé pracovat s DV, vůbec nedostaly do role. Jejich hra probíhala, ony reagovaly, ale
ne v roli, pouze plnily mé podněty a úkoly. Děti s DV byly schopny přijmout učitele
v roli a oslovovat ho Šamane, kdežto děti bez DV mě neustále přijímaly jako autoritu,
jako paní učitelku.
Pohyby, mluva a reakce dětí, které jsou zvyklé pracovat s DV, byly přirozené, dokázaly
pracovat s představami, neměly potřebu konkrétních předmětů, dokázaly si je
představit. Děti, které pracovaly s metodami DV poprvé, měly velkou potřebu
konkrétních předmětů při hře. Proto první den při stavbě vesnice, se jejich hra spíše
obrátila v rabování školy, lovily všechny plyšové hračky, co měly, nosily do svých
Příbytků různé předměty (počítače, míče, hrnce, atd). Potřeba konkrétnosti byla u těchto
dětí velmi silná a přetrvala celý týden. Poslední den, který byl celý postaven na
imaginaci, byly děti velmi chladné v reakcích, neboť nechápaly, co od nich chci.
Nadšení, které prožívaly děti, které jsou zvyklé pracovat s prožitkem, a zážitkem se
nedalo srovnat s plněním úkolů, které probíhalo ve škole, kde se s DV nepracuje.
H2: Předpokládám, že děti z mateřské školy, kde se pracuje s DV, budou vnášet do
hry nové impulzy, nápady. Kdežto děti, které nejsou zvyklé na práci s DV, se
budou přesně držet požadavků a podnětů, které jim budu nabízet, jako vedoucí
hry.
1

druhá hypotéza se potvrdila. Děti, které jsou zvyklé pracovat DV, vnášely do hry nové

Podněty, a ť už to byl již zmíněný papoušek, ale i domorodci přinášeli nové impulzy. Při
Procházení pralesem, děti reagovaly, upozorňovaly na možná nebezpečí skupinu, při
improvizacích dokázaly nastolit situaci, kterou muselo řešit více domorodců najednou.
H|

avní výhodou těchto dětí byla schopnost dokázat pracovat s informacemi, tato

Sc

hopnost dětem bez DV úplně chyběla.

Ďěti

s DV byly schopné vstřebat informace z prvního dne a postavit na nich veškeré

improvizace, a situace, které byly ve hře. Dokázaly s informacemi pracovat, používat je,
tVo

"t z nich impulzy, kdežto děti bez DV si nebyly schopny informace zapamatovat a

tak

je ani nemohly při hře použít. Obě skupiny měly stejné množství infonnací, fotek a

knih

< Pouze jedna skupina dokázala z informací vytěžit a použít je při hře. Děti s DV

používaly luky a šípy, kameny, lovily kapybary, tukany, jaguáry atd. Děti bez DV lovily
dinosaury a střílely je puškami.
Velmi znatelný rozdíl byl i u schopnosti projevit vlastní identitu. Děti s DV nemají
problém se samy za sebe vyjádřit, ať už slovně, gestem, postojem, děti bez DV mají
velký problém projevit vlastní osobnost, spíše se skrývají v kolektivu. Tento rozdíl byl
nej znatelnější v tanci, kdy děti bez DV neustále kontrolovaly, zda se na ně někdo nedívá
a bylo vidět, že bojují se studem, jejich samostatný projev nebyl tak uvolněný, měly
sklon k silné nápodobě. Děti s DV byly originálnější a vynalézavější, což se nejvíce
projevilo v kontaktním kruhu, kde na jejich podnět vznikla písnička, ale i při samotné
hře. Asi nej znatelnější rozdíl byl při plnění zkoušky. Úkoly byly zaměřeny na
individualitu dítěte, pozdravy a hra na rumbakoule vyžadovaly samostatný vstup do
kruhu a určitou akci. Děti bez DV hry zvládly, ale spíše je přetrpěly, aby splnily zadaný
úkol, který jim zadala paní učitelka. Děti s DV si úkoly užily, bavily se při hře na
rumbakouli a odvázaly se, naprosto se uvolnily, pociťovaly, také důležitost zkoušky a
tak při pozdravech byly originální a vážné.
Celkově se domnívám, že děti, které pracovaly poprvé s DV, byly velmi šikovné a
překvapily mě, jak hru zvládaly, i když se nedostaly do role. Vstupovat do role je velmi
obtížné a chce to mít určitou zkušenost s DV. Spíše mě nemile překvapily
v neschopnosti zapamatovat si činnost či informaci z předešlého dne a dokázat ji
následující den reflektovat.
Děti s DV mají výhodu hlavně vtom, že si prostřednictvím prožitku dokáží
zapamatovat a ujasnit informace, které se během hry dozvědí, dokáží je pak samy použít
a pracovat s nimi. Nebojí se projevit vlastní názor a jsou schopny přemýšlet
v souvislostech. Neschovávají se ve skupině, věří ve své schopnosti. Pomocí DV jsou
schopny vstřebat informace a zkušenosti, které by pro ně byly obtížně pochopitelné.

Závěr
Tuto práci jsem zaměřila na hledání rozdílů mezi mateřskou školou, kde se pracuje
s DV a školou, kde se nepracuje metodami DV. Došla jsem k závěru, že by se
v mateřské škole mělo pracovat metodami dramatické výchovy a to velmi intenzivně.
Dramatická výchova spojuje dohromady veškeré estetické oblasti, přirozeným,
nenuceným způsobem nabízí dětem nové informace, učí děti s informacemi pracovat a
při hrách a činnostech je nutí přemýšlet v souvislostech. DV přirozeně dětem napomáhá
v širší socializaci. Veškeré dění, které je zaštítěno DV, je založeno na vztazích skupiny,
skupiny a jednotlivce, skupiny a vedoucího hry (zde učitele). Všechny tyto vztahy se
rozvíjejí a prohlubují při dramatické hře, při práci s metodami dramatické výchovy.
Vztahy ve skupině jsou založeny na důvěře, učitel a dítě jsou partneři. Dítě je zvyklé
reagovat na učitele v různých rolích, bere ho jako partnera do hry. Přesto zde funguje
Přirozená autorita, která je nenucenou součástí skupiny.
Myslím, že metody DV jsou díky osobnímu prožitku a zážitku, velmi blízké a
srozumitelné dětem předškolního věku a proto by jim neměly být upírány.
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Přílohy - MŠ Arabská
fotodokumentace

Motivační stolek s obrázky a informacemi o pralese

Papoušek (dívka uprostřed) nám upekl hady.

Výzdoba „Jeskyně snů" nástěnnými malbami lovu

Přílohy - MŠ Suchdol
fotodokumentace

Magnetická tabule s obrázky a informacemi o pralese

Stavba chýší v domorodé vesnici

Přílohy - MŠ Arabská
malby z „Jeskyně snů"

Martin H.: TUKAN

Vojta: TUKAN, Maxim: LOVEC

Martin K.: LOVEC A ZVÍŘE
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