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Teoretická část 

Úvod 

„Drama se může dotknout srdce a duše, stejně jako mysli." (May, 1996, s.7) 

Tato myšlenka zjednodušeně vystihuje funkci dramatu a současně také podstatu 

celé mé práce. 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala na základě získaných zkušeností 

s dramatickou výchovou a jejími prvky. Mé první setkání s tvořivou dramatikou se 

uskutečnilo na umělecké škole. Byly to první kroky k poznání toho, jak pozitivní 

vliv může mít drama na osobnost člověka a její rozvoj. V mém případě došlo 

vlivem dramatické tvořivosti k překonání ostychu z veřejného projevu. Také jsem 

se naučila vyjadřovat své názory a více projevovat své emoce. V důsledku těchto 

změn jsem si k dramatu vytvořila kladný vztah, který přetrval až 

do vysokoškolského studia. Zde jsem díky dramatické specializaci své dosavadní 

Poznatky dále rozvíjela, jak po teoretické, tak po praktické stránce. Důležitou roli 

sehrály absolvované praxe v MŠ, která využívá dramatických prvků ve výchově 
dětí. Měla jsem možnost přihlížet, jakým způsobem lze tyto prvky do výchovy 

aplikovat a následně si to také sama vyzkoušet. Spolu s přibývajícími zkušenostmi 

rostlo také přesvědčení o tom, jak významná může být dramatická tvořivost 

v Předškolním věku. 

^ tohoto důvodu bych se chtěla dramatické výchově věnovat i nadále a získané 

Poznatky uplatňovat v praxi během svého působení na mateřské škole. 
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1. Charakteristika předškolního období 

V úvodu bychom si měli ujasnit rozdíl mezi pojmy, které se velmi často chybně 

slučují. Zatím co předškolním věkem je myšleno období od narození po vstup 

do školy, předškolním obdobím se rozumí období mezi 3 - 6 rokem, 

tzn. „věk mateřské školy". 

Říčan (1990, str. 131) označuje toto období jako věk tisícinásobného „proč?". 

Vývoj základních schopností a dovedností významných pro 

dramatickou výchovu. 

1.1 Kognitivní vývoj 

V předškolním období, konkrétně ve 4. roce, nahrazuje předpojmové myšlení 

vyšší úroveň inteligence, tzn. „ názorové myšlení". 

Vágnerová (2000, str. 102) popisuje toto myšlení jako flexibilní, nepřesné, 

Prelogické. Uvádí charakteristické znaky, kterými se názorové, intuitivní myšlení 

vyznačuje : 

• Egocentrismus - dítě ulpívá na subjektivním pohledu. Jeho úsudek 

ovlivňuje subjektivní názor, čímž často dochází ke zkreslení skutečnosti. 

• Fenomenismus - důraz je kladen na určitou , zjevnou podobu světa. 

Dítě má tuto podobu zafixovanou ve svých úvahách a není schopno od ní 

upustit. 

• Magičnost - zkreslení poznávání světa. Dochází k němu vlivem fantazie, 

kterou si děti pomáhají při interpretaci dění v reálném světě. Fantazie je 

v tomto věku významná pro citovou a rozumovou rovnováhu. 

• Absolutismus - Dítě má potřebu jistoty. Kterou mu dává přesvědčení, že 

každé poznání je definitivní. 
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1.2 Emoční a sociální vývoj 

Nejvýznamnějším prostředím pro socializaci dítěte je rodina. Zde probíhá primární 

socializace dítěte, která se dále rozvíjí v mateřské škole. 

1. 2 .1 Sociální dovednosti 

Pro rozvoj sociálních dovedností by mělo dítě dosáhnout potřebné úrovně 

kognitivních kompetencí. Předpokladem rozvoje prosociálního chování 

je uspokojení dětských potřeb jistoty a bezpečí, kontrola nad svým chováním a 

především schopnost ovládat agresivní chování. U agresivního chování hraje 

důležitou roli dispozice, sociální učení a zkušenost. 

Kolem 3. roku se objevují první počátky sebekontroly, kdy je dítě schopno počkat 

a nepodlehnout okamžitému impulsu. Pomáhá si při tom pokyny vůči sobě. 

1-2. 2 Vývoj sociálních rolí 

2 hlediska věku zachytili tento vývoj Langmeier a Krejčířové (1998). Experiment 

byl založen na pozorování dvou dětí ve společném prostoru. 
v 2,5 letech se objevila kooperativní hra, která se vyznačovala organizovanou 

spoluprácí a rozdělením rolí při hře. Každé dítě přispívalo svým dílem 

ke společnému projektu. 

Mezi 4. - 5. rokem převažovala společná - asociativní hra na jednom projektu. 

Spolupráce dětí byla organizovaná. 

2. 3 Vztahy mezi vrstevníky 

^ Předškolním období se postupně uvolňuje vázanost na rodinu a dospělé. Dítě 
2iskává bližší vztah k vrstevníkům. Jde o symetrický vztah, ve kterém jsou si 

Partneři rovni. Mezi vrstevníky již nemá dítě takový pocit jistoty, jako tomu bylo 
u dospělých. 
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Mezi 3. - 4. rokem se zvyšuje soupeřivost mezi dětmi. Jedná se o zdravou 

soupeřivost, která v dětech podněcuje lepší výkony. Při vhodném, citlivém vedení 

roste mezi dětmi porozumění. 

1 .2 .4 Identita dítěte 

„Děti chápou sama sebe jako subjekt". (Vágnerová, 2000, str. 115) 

Uvědomují si rozdíly mezi pohlavími, rozlišují roly dítěte a dospělého. 

Již ve 4 letech si uvědomují, že je jejich pohlavní identita trvalým znakem. Znají 

obsah dívčích a chlapeckých rolí. Součástí sebepojetí je vše, co k dítěti nějakým 

způsobem patří. Jeho nezralost se projevuje majetnickými sklony. Je ovlivňováno 

názory druhých, především rodičů. Rodiče ovlivňují vývoj také reakcemi na pocity 

dítěte. Pokud je potlačují, mohou utlumit emoční projevy a narušit tak vývoj 

osobnosti. 

Vývoj složitějších emocí zaznamenali ve své knize „ Vývojová psychologie" 

Langmeier a Krejčířová. Mezi 2. - 3. rokem hovoří děti o svých pocitech, které 

Připisují hračkám, zvířatům. Tyto hovory pomáhají ovládat jejich emoce. Objevuje 

se prosociální chování. Ve 4. letech jsou již schopni předpovídat emoční reakce 

druhých osob na určitou situaci. Po 4. roce vědí, že mohou mít lidé různé pocity 

Při stejné situaci. Jak významná je míra jejich úsilí si uvědomují v letech. 

Předškolní věk je období, kdy je dítě schopno vidět svět jinýma očima. Rozlišují 
mezi vnitřními pocity a chováním, které se projevuje navenek. 

1 -2 . 5 Komunikace 

p°kud chce předškolní dítě sdělit svůj názor, učiní tak přijatelně svému věku a 
s ohledem na svého komunikačního partnera. 
V komunikaci se však objevují některé rysy názorového myšlení, jako je 
naPř-: egocentrismus. Komunikační projev může mít také formální nedostatky, 
č i r*ž mám na mysli špatnou výslovnost některých hlásek a další. 

(Vágnerová, 2000, str. 132) 

9 



Dítě se učí mluvit nápodobou dospělých. Nenapodobuje vše co slyší, zapojuje 

selekci. Nápodoba verbálního projevu je přínosná i pro fixování gramatických 

pravidel. 

2. Vývoj jedince ve vztahu k dramatické hře 

„Nepřirozenější činností pro předškolní věk je hra v nejrůznější podobě." 

(Šmelová, 2004, str. 69) 

Děti si při ní osvojují a zdokonalují činnosti, které budou pro svůj další život 

potřebovat. 

Do hry se přenášejí zkušenosti a poznatky dětí, získané z okolního prostředí. 

Hra je vhodný způsob ke zpracování problémů. 

Velmi důležité místo zaujímá mezi typy her dramatická hra. Podněcuje u dětí 

spontánní prožívání, zaujetí, napětí z očekávání a mnoho dalších atributů. 

Vztah jedince k dramatické hře se mění společně s jeho vývojem. 

»V předškolním období jsou charakteristické rysy hrového výrazu ovlivněny 

stupněm vývoje psychiky i motoriky. V tomto věku ještě dítě není schopno analýzy. 

Analyzovat neumí ani své vlastni dobře zvládnuté pohybové dovednosti. Jestliže 

roá dítě ukázat při činnosti pohyb bez použití nástroje nebo předmětu, nenapodobí 

Pohyb své ruky, ale nástroje." 

(Machková, 1980, str. 47) 

Koťátková (1998, str. 22) popisuje vývoj ve hře takto : 

• Kolem 3. roku - nastupuje hra námětová (tématická, rolová) 

Dítě využívá bohatší symboliky, při hře začíná s dětmi spolupracovat, 

vychází z představ, které jsou zobecněním smyslové zkušenosti. 

• Od 4. roku -více rozvinuté fantazijní představy 

Děti jsou schopné vžít se do role a setrvat v ní v průběhu celé hry. 

• V 5 letech - vrchol tvořivé aktivity 

Hra je obsahově bohatší, ztrácí se snaha měnit v průběhu hry téma, děti 

vyhledávají herního spoluhráče, či skupinu. 
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3. Dramatická výchova 

3.1 Vývoj dramatické výchovy 

Využití dramatických činností v minulosti a dnes 

Názory na zapojení dramatických prvků do výchovy a vyučování nejsou 

jednoznačné. Stejně jako je tomu dnes, i v minulosti byly reakce pedagogů různé 

a měnily se spolu s rozvíjejícím se školstvím. 

Vývoj pedagogických názorů chronologicky uspořádala Eva Machková ve své 

knize „Základy dramatické výchovy" (1980). Podle ní sahají první zmínky 

o uplatňování dramatu až do středověku. Školské hry zde plnily funkci praktických 

cvičení. Z počátku se hrály pouze interně pro školy, až později byly zpřístupněny 

široké veřejnosti. 

Ve střední Evropě se později začalo rozvíjet reformační divadlo, a to především 

díky Martinu Lutherovi. Přes jezuitské školství se vliv Martina Luthera dostal až 

k českému školství reformované církve. 

Zde byl hlavním aktérem Jan Amos Komenský, který jako první oddělil dva 

Pohledy na divadlo. Divadlo jako umělecký druh a školní hry jako pedagogický 

Prostředek. V polovině 18. století nebylo barokní školské divadlo atraktivní, 

Přestalo mít význam pro stát. Divadlo působilo pouze funkcionálně. 

Mimo vyučovací činností začalo být divadlo v českých školách až v 19. století. 

Svoji roli začínají sehrávat školní dětská představení, která byla prvním divadlem 

Pro děti u nás. Hlavním motivem těchto her byla výhra ctnosti nad zlem, které 

je vždy po zásluze potrestáno. Na přelomu 19. a 20. století se do popředí dostává 

Pohádka. Záhy si však získává kritiku, jelikož jsou její pozitivní aspekty zastíněny 

Povrchností a efekty. 
D ' ky reformnímu hnutí se přestalo pracovat s pevnými dramatickými texty. Prvním 

Představitelem tohoto směru byl Karel Scheinpflug, dále potom Miroslav Jakeš, 

Ludolf Nekola a Miroslav Disman. Tvrdili, že si dítě tímto postupem vytváří 
2kušenost a může se přirozeně vyjadřovat. 



Po 2. světové válce se zlepšily hmotné a provozní podmínky pro realizaci 

dramatické výchovy. Naopak rozvoj metod dramatické výchovy ustoupil do pozadí. 

Důvodem byl postoj široké veřejnosti, kteří ji brali jako veřejně prospěšnou činnost. 

V 60. letech se zakládají na lidových školách literárně dramatické obory. Mínění 

veřejnosti však zůstává stejné. V 70. letech se objevují názory, že by dětské 

dramatické aktivity neměly být napodobením divadelní tvorby dospělých. Důležitou 

se stává metodika práce uvnitř skupiny a její rozvoj. Prohloubení metodiky 

pokračuje i v 80. letech, která jsou také zlomovým obdobím pro výskyt dramatické 

výchovy ve školském systému. Dramatická výchova je zařazena do učebních 

plánů na středních pedagogických školách v oboru vychovatelství a je zavedena 

také do výchovného programu v mateřských školách. Širší uplatnění má od roku 

1990, kdy se její funkce zájmové činnosti rozšiřuje i na vyučovací metodu. 

Dramatická výchova je zaváděna do výuky na 1. stupni základních škol, ale i ve 

vyšších ročnících. Začíná být také vedena jako volitelný předmět a v některých 

případech dokonce jako předmět maturitní. 

3. 2 Dramatická výchova a její cíle 

Krista Bláhová (1996, str. 22) označuje dramatickou výchovu jako obor, který se 

zabývá osobnostně sociálním učením. Dramatická výchova je založena na fiktivně 

navozených dramatických situacích, které dítě v reálném životě nemusí prožít. 

Jejich základem jsou mezilidské vztahy. K rozšíření znalostí o světě jež nás 

obklopuje, lidech a především o nás samých využívají simulačních a rolových her. 

Dramatické situace mají tu výhodu, že se dají měnit. Důsledky chybného jednání 
l ze kdykoliv napravit, a tím je dítě ušetřeno obavy z následků. 

Stejnou důležitost přisuzuje dramatické výchově také Eva Machková. Podle ní je 
nezastupitelným a specifickým prostředkem, který dítě rozvíjí jako celek. Nabízí 

hlubší poznání lidské psychiky přijatelnou formou. 
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Cíle dramatické výchovy 

Dramatická výchova by měla rozvíjet člověka po všech osobnostních stránkách. 

Brian Way (1996, str. 14) poukazuje na to, aby se rozvíjely souběžně. Osobnost 

člověka rozdělil na 7 důležitých složek : Pozornost, smysly, obrazotvornost, 

fyzické já, řeč, city, intelekt. 

Větší důraz klade na pozornost, jelikož aktivizuje jedince, a tím vytváří základ pro 

práci. 

Dále by měla dramatická výchova rozvíjet prostředky komunikace. Pořadí rozvoje 

by mělo být v souladu s přirozeným vývojem tzn. , že by se měl nejprve rozvíjet 

výrazový pohyb a následně na to řeč. 

Jelikož jsou dramatické činnosti vždy prováděny ve skupině, je více než 

samozřejmé, že bude docházet k osvojování sociálních potřeb. Především 

by mělo jít o rozvoj sociální komunikace, při které dítě uspokojí potřebu 

vzájemného vztahu s partnerem a skupinou, získá pocit důležitosti pro ostatní, 

bude moci sdělit své názory, naučí se naslouchat, aj. 

Když se zabýváme cíly dramatické výchovy, nemůžeme opomenout také rozvoj 

myšlení a tvořivosti. 
Děti projevují tvořivou aktivitu ve svých hrách. Souvisí úzce se způsobem, jak 

chápou svět. Jestliže dítě dosadí místo jemu neznámé odpovědi více než jedno 
rešení, jde pravděpodobně o projev tvořivosti (Hlavsa, 1986). 

0 tom, jak dramatická výchova obohacuje a rozvíjí osobnost dítě jsme se již 

dozvěděli. 
D°Posud však nebyl zmíněn faktor, který je pro uplatnění dramatu ve výchově 
nejdůležitější. Tímto nepostradatelným faktorem je sám učitel. 

3- 3 Role učitele v dramatické výchově 

Skutečnost, že by měl mít učitel pozitivní vztah k dětem je samozřejmostí, kterou 
2 d e J'ž nemusím zmiňovat. To však pro uplatnění dramatu ve výchově nepostačí. 
Uc|tel by mě| být dokonale informovaný o možnostech využití dramatických prvků 

Připravený vkročit na dramatické pole působnosti. 



„Za základní předpoklad pro úspěšnou výuku dramatické výchovy považujeme 

tvořivost, schopnost vnímat věci nově, neotřele, originálně." 

Krista Bláhová ( 1996, str. 27) 

Tvořivost je jeden z předpokladů pro vlastní dramatickou práci. Mezi další 

nepochybně patří: osvojování didaktických zásad, metod a technik dramatické 

práce, orientace v literatuře, historii a skutečných problémech dětí, schopnost 

reflexe, identifikace a improvizace, a další. 

Jelikož učitel pracuje s určitou skupinou dětí, musí mít také předpoklady 

pro vedení skupiny. Měl by být jejím účastníkem a akceptovat skupinový proces, 

vytvářet příznivé klima pro práci, důvěřovat v potenciál skupiny a ve svoji práci, mít 

individuální přístup ke každému členu skupiny. Dalšími předpoklady jsou 

trpělivost, schopnost empatie, tolerance, aj. 

(Koťátková, S„ 1998, str.221) 

Ve své práci by se měl učitel zaměřit především na rozvoj dětí. 

Way (1996, str. 11) tvrdí, že : „ Je snadné rozvíjet dobré drama, avšak mnohem 

obtížnější je rozvíjet lidi." 

Učitel, který se chce dramatu věnovat, by měl být schopen posoudit, zda je 

k tomuto kroku dostatečně připravený. 

Nedostatečná vybavenost je také jednou z m n o h a námitek, kterou učitelé 
disponují, pokud chtějí obhájit absenci dramatu ve výchově. Mezi další námitky 

Patří např.: nedostatek prostoru, označení dramatu jako pohlcovače času, 

* obava ze sebepoznávání dětí s negativními prožitky sebe sama. Pravda je 

mnohdy taková, že učitel není ochotný věnovat svůj čas k doplnění znalost., 

Potřebných pro práci s dramatem. Všichni učitelé však nejsou stejného názoru. 
1 ^ t o mince má svoji druhou stranu, která není ve výsledku o mnoho lepší. Mezi 
u č*el i se najdou i tací, kteří se snaží o dramatickou výchovu i přesto, ze j.m 

č i n ě n é dispozice a předpoklady chybí. Nejsou si vědomy nezodpovědnost. 
Sv®bo j e d n á n í a následků, které mohou na dětech při nesprávném přístupu 
2anechat. 
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3. 4 Proces dramatické výchovy a jeho složky 

Každý se v životě ubírá k nějakému cíly, kterého chce dosáhnout ať tou, či onou 

cestou. Málo kdo si však uvědomuje skutečnost, že je to právě cesta, která nás 

obohacuje. Učí nás, jak nejlépe k vytyčenému cíly dojít, abychom byly se svými 

kroky spokojeni. Stejně jako je v životě člověka důležitá cesta, je v dramatické 

výchově důležitý proces, kterým dosáhne účastník určitého produktu. 

Machková (2002, str. 16) dělí proces na několik složek : 

• Osobnostní (individuální) rozvoj - při hrách a cvičeních se rozvíjí uvolnění, 

soustředěnost, odstraňují se zábrany, zcitlivuje se vnímání, schopnost 

objevování sama sebe i okolního světa, prohlubují se pohybové dovednosti 

a schopnost výrazu pohybem, plynulost i expresivita mluvního projevu, 

rozvíjí se obrazotvornost, tvořivost a rytmické cítění. 

• Sociální rozvoj - hry a cvičení kontaktu a sociální komunikace, skupinové 

citlivosti a dynamiky 

• Dramatická hra - námětová hra, založená na mezilidském kontaktu a 

komunikaci 

Nebudeme se zde zabývat všemi složkami, ale zaměříme se pouze na rozvoj, 

který úzce souvisí s předmětem mého výzkumu. 

4. 1 Osobnostní rozvoj 

Průpravné hry a cvičení 

Ač nejsou tyto hry a cvičení základem dramatické výchovy, jsou její nezbytnou 
s°učástí. Můžeme je označit jako „hybný mechanismus" procesu, jehož cílem je, 

dobrat se jádra dramatické výchovy. Bez nich bychom postrádali dovednosti, 

Potřebné pro další práci s dramatickými prvky. 
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Krista Bláhová rozdělila průpravné hry a cvičení ve své knize „Uvedení 

do systému školní dramatiky" (1996, str. 28): 

1. Seznámení, uvolnění, rozehřátí - Jejich funkcí je, aby se děti zbavily stresu, 

napětí, ostychu a uvolnily se. Vytvořit jim přátelské prostředí a podmínky, 

které by byly vyhovující pro další práci. 

• Seznamovací hry - Měly by nejen děti seznamovat, ale také 

mezi nimi vytvářet dobré vztahy. 

• Hry na rozehřátí - Většinou jde o honičky různého typu 

• Pohybově rytmická cvičení - Jsou to pohyby vedené určitým 

rytmem. 

• Hry a cvičení na aktivizaci svalů a těžiště - Účinek aktivního těžiště 

je v nárůstu sebevědomí, získání pozitivního vztahu k okolí, lepší 

koordinaci pohybů, sdělnosti komunikace a dalších. 

2. Soustředění pozornosti - důležité pro všechny druhy práce 

3. Rytmus - Je neodmyslitelnou součástí jakéhokoliv našeho jednání. Co se 

však musíme naučit vnímat, je rytmus slova, pohybu, jednání, který k nám 

přichází z vnějšku. 

4. Smyslové vnímání - Pokud o sobě tvrdíme, že jsme tvořiví, znamená to, že 

jsme schopni vnímat svět a věci kolem sebe všemi smysli: čichem, 

sluchem, zrakem, chutí a hmatem. Díky smyslovému vnímání si můžeme 

utvářet představy a rozvíjet fantazii. Je to základ pro tvořivou 

obrazotvornost, schopnost vidět věci jinak než jsme zvyklí. 

5. Prostorové cítění - Schopnost, naučit se rozlišovat skutečný a pomyslný 

prostor. Komunikovat, oslovovat v tomto prostoru herního partnera a 

především ho vnímat. 

16 



6. Fantazie a představivost - rozvíjení této složky je v dramatické výchově 

velmi důležité 

• Pohybová a pantomimická 

• Hry s předměty 

• Slovesná 

7. Partnerské vztahy a skupinová citlivost - Prioritou je komunikace a kontakt 

s herním partnerem a skupinou. Tyto činnosti by měly ve skupině navodit 

přátelskou atmosféru. Dítě díky nim získává pocit vzájemné sounáležitosti, 

pocit důvěry, čímž se zbavuje ostychu a úzkosti z neúspěchu. 
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Praktická část 

4. Vymezení problematiky: 

V dnešní hektické době začíná hra dětí získávat podobu zcela jinou, než tomu 

bylo v předešlých letech. Hry, které byly zdrojem fantazie, vytlačují hry počítačové, 

hračky, které rozvíjely představivost, zastoupila „elektronická monstra". Trh je 

zahlcen výdobytky moderní technologie, které zastiňují potřebu herního partnera 

z řad vrstevníků. Zastupují místo kolektivních her, tolik významných pro sociální 

rozvoj dětí. Výsledkem je, že se děti uzavírají do sebe, neventilují své pocity a 

jejich obrazotvornost se vytrácí. I když se tento tragický scénář jeví v předškolním 

věku jako nepodstatný, skutečnost je bohužel taková, že již 3leté děti mají 

k dispozici počítače. Nejedná se pouze o moji domněnku, ale o realitu podloženou 

vlastní zkušeností z blízkého okolí. Proto je důležité zapojovat do výchovy 

dramatické prvky, které rozvíjejí tvořivost dětí, vedou ke spolupráci ve skupině a 

napomáhají k celkovému rozvoji osobnosti. 

Jelikož se v tomto názoru shoduje mnoho autorů, rozhodla jsem se zjistit, zda je 

význam dramatických prvků ve výchově skutečně opodstatnělý. 

5- Cíle práce, hypotézy: 

Cíle: 

• Vypozorovat, jak budou děti reagovat na dramatické prvky obsažené 

v pedagogickém procesu. 

• Zjistit, zda budou mít průpravná cvičení v průběhu času vliv na chování 

dětí. Pokud ano, tak jaký. 

Hypotézy: 
• Předpokládám, že děti ostýchavé a méně průbojné dostanou díky 

dramatizaci větší prostor k projevu a budou tak více prezentovat své 

názory. 
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• Očekávám, že jedinci s náznaky hyperaktivního chování a jedinci 

s agresivním chováním budou projevovat menší snahu spolupracovat. 

• Domnívám se, že je vhodné zapojit dramatickou tvořivost do výchovy, 

jelikož se tak zvýší snaha dětí, podělit se o své pocity a zážitky. 

6. Metodika práce : 

6.1 Popis realizovaného výzkumu : 

Výzkum probíhal v období od června do září roku 2005. Mým prioritním cílem bylo 

realizovat pedagogický experiment u dětí se speciálními potřebami. Proto jsem si 

Pro výzkum vybrala MŠ Arabskou, kde se mi takto specifická skupina nabízela. 

Pro porovnání reakcí dětí jsem svůj výzkum následně doplnila experimentem v MŠ 

Na Rozhledně. Mateřské školy se lišily jak svým zaměřením, tak kapacitou dětí ve 

třídě. 

M jA rabská 

Fakultní mateřská škola Arabská se speciální péčí má sídlo v Praze. Jejím 

hlavním cílem je zaměřit se na rozvoj sociálních vztahů, aktivity a tvořivosti dítěte, 

škola má 4 heterogenní třídy. Jedna z nich je se zvýšenou individuální péčí. 

MŠNa Rozhledně 

Mš sídlící v Chrudimi, která je zaměřená na rozvoj ekologického cítění. Zde je 

5 tříd homogenních. 

výzkumu se zapojilo celkem cca 33 dětí, ve věkovém rozmezí od 4 do 8 let. 

Svůj výzkum jsem se snažila v obou MŠ realizovat v takovém čase, abych 

•minimálně ovlivnila chod třídy. Proto jsem do MŠ docházela v době před ranním 

komunikativním kruhem a snažila se nezasahovat do dopolední činnosti. Intenzitu 
a délku svých návštěv jsem přizpůsobovala plánům a činnostem třídy. 
2 toho důvodu jsem své návštěvy předběžně konzultovala s učitelkou dané 
skupjny 
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6. 2 Prostředí a podmínky: 

Se skupinou jsem vždy pracovala v místnosti, na kterou byla zvyklá a kde se tedy 

mohla cítit bezpečně. Jednalo se o dostatečně velké, čisté a prosvětlené prostory 

s kobercem. Jelikož byl nábytek umístěn u stěn a minimálně tak zasahoval 

do herního prostoru, měly děti možnost bezpečného pohybu. 

6. 3 Sledovaná skupina dětí: 

MŠ Arabská 

V pražské MŠ jsem se zaměřila na třídu se zvýšenou individuální péčí, která 

využívá princip opačné integrace. Mezi děti se specifickými vzdělávacími 

potřebami jsou integrovány „zdravé" děti. 

Jelikož je zde nutný individuální přístup k jedinci, sestává pedagogický tým až ze 

čtyř členů. Jsou to 2 učitelky, logoped a asistent. 

Jednalo se o skupinu 9 dětí, z nichž byla 2 děvčata a 7 chlapců. Věkové rozmezí 

se pohybovalo od 4 do 8 let. Tato třída používá k výchově dramatické prvky 

v minimálním rozsahu. Tvořivé pole působnosti jsem zde však měla připravené 

z předešlých dramatických praxí, které jsem absolvovala při studiu. 

Diagnostika dětí: 

věk pohlaví rodina sourozenci poznámka 

A 8 děvče neúplná sestra nerovnoměrný 

rozvoj 

intelektových 

schopností, 

opožděný vývoj 

řeči, 

hypoaktivní, 

málomluvná 
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B 4 děvče úplná jedináček opožděný vývoj 

řeči, lehká 

mentální 

retardace 

c 5 chlapec neúplná bratr dyslálie, není 

zařazený do 

speciálního 

oddělení 

D 6 chlapec neúplná bratr poruchy 

chování 

vedoucí 

k agresivitě, 

emocionální 

labilita, dyslálie, 

samostatnost 

v obsluze, 

obézní 

E 5 chlapec úplná jedináček poruchy 

pozornosti, 

hyperaktivita, 

dyslálie, 

dysgramatismy, 

samoobslužný 

F 7 chlapec úplná sestra epilepsie, lehká 

mentální 

retardace, 

lehká DMO, 

komunikace 

gesty, z důvodu 

ochrnutí jazyka 
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G 8 chlapec Upíná jedináček Downův 

syndrom 

spojený 

s lehkou 

mentální 

retardací, 

opožděná řeč, 

dyslálie, 

prakticky 

šikovný 

H 4 chlapec úplná bratr nerovnoměrný 

vývoj 

schopností, 

neobratnost 

v oblasti jemné 

a hrubé 

motoriky, 

opožděný vývoj 

expresivní 

složky řeči, 

nadprůměrné 

vizuálně-

percepční 

schopnosti 

1 4 chlapec úplná bratr není zařazen 

do speciálního 

oddělení 
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Charakteristika specifických vývojových odchylek 

Dětská mozková obrna - Vyznačuje se příznaky ložiskového poškození mozku, 

především obrnami. Poruchy hybnosti, nejsou přímo úměrné s psychickými 

poruchami. Intelekt může zůstat neporušen. 

Downův syndrom - Nemoc je způsobena poruchou ve skladbě chromozomů 

v zárodečných buňkách. Vyznačuje se nadměrnou pohyblivostí kloubů a vysoce 

vyvinutou schopností napodobování. Tuto nemoc lze identifikovat pomocí 

typických vnějších znaků, jako jsou úzké a šikmé oční štěrbiny, tlapkovité ruce 

s krátkými prsty, drsná kůže a další. 

Dysgramatismus - Jedná se o vývojovou gramatickou vadu. Slova dítě řadí vedle 

sebe bez časování a skloňování. 

Dyslálie - Neschopnost utvořit a vyslovit určité hlásky nebo hláskové skupiny. 

Epilepsie - Jedná se o záchvatové onemocnění. Při záchvatech křečí dochází ke 

ztrátám vědomí vedoucím až k amnézii. 

MŠ_Na Rozhledně 

V chrudimské MŠ jsem pracovala s 26 člennou skupinou. Děti byly ve věku 

°d 4 do 5 let. Z toho bylo 11 děvčat a 15 chlapců. Tato třída doposud neměla 

žádné zkušenosti s dramatickými prvky. Bylo to první setkání dětí s dramatickou 

tvořivostí. Jelikož se jednalo o početnější skupinu, zaměřila jsem se na jedince 
s výrazným chováním. 

Diagnostika dítěte: 

J 5 chlapec úplná jedináček Vůdčí typ, 

nesoustředěný, 

neudrží 

pozornost 
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6. 4 Použité metody: 

Pro ověření hypotéz jsem použila metodu experimentu, založeného na hrách a 

cvičeních k rozvoji osobnosti. V rámci experimentu jsem uplatnila metodu 

pozorování. Chování dětí při činnostech jsem si zaznamenávala a následně 

porovnávala s údaji, získanými z rozhovoru s učitelkou. 

iL_5 Mš Arabská 

6. 5 .1 Pozorování skupiny dětí 

Jednalo se o přímé participační pozorování dětí. Snažila jsem se, aby ke mně 

získaly důvěru, a proto jsem se stala jejich herním partnerem. Přesto jsem 

korigovala jejich nepřiměřené chování, aby nenarušilo průběh činnosti. Sledovala 

jsem skupinu při akci a zaznamenávala si jejich reakce, které jsem v závěru práce 

vyhodnotila. 

6. 5. 2 Rozhovor s učitelkou 

Díky rozhovoru s učitelkou jsem se blíže seznámila s diagnózou pozorovaných 

dětí, dozvěděla jsem se jaké mají odchylky v chování, v řeči a čím jsou 

způsobeny. Rozhovor mi pomohl zjistit, jak reagovaly při činnostech před mým 

příchodem. To bylo pro moji práci velkým přínosem, jelikož jsem tak mohla 

zaznamenat změny v chování a v projevech dětí. 

5. 3 Pedagogický experiment 

Náplní mého experimentu byly hry a cvičení, které rozvíjejí osobnost dítěte, 

^spořádala jsem je podle náročnosti jejich provedení, tedy od jednodušších 

ke složitějším. Jednotlivé hry a cvičení jsem opakovala dle potřeby dané skupiny. 

Po dobu výzkumu jsem se experimentu věnovala cca 20 minut denně. 

Vyhodnocování experimentu jsem provedla na základě srovnání údajů 
2 rozhovoru s učitelkou. 
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Hry a cvičení vedoucí k osobnostnímu rozvoji 

Posloupnost použitých cvičení: 

• Seznamovací hry 

• Hry na rozehřátí 

• Pohybově rytmická cvičení 

• Cvičení na smyslové vnímání 

- zrakové, sluchové, hmatové 

Pořadí použitých cvičení nebylo neměnné. V průběhu experimentu jsem mnohdy 

musela improvizovat a měnit činnosti podle reakce dětí. 

Převážnou část pedagogického experimentu tvořila cvičení na rozvoj 

smyslového vnímání. Zaměřila jsem se na ně, jelikož jsou důležitá pro rozvoj 

Představivosti dětí. Učí se pomocí nich vnímat svět kolem sebe všemi smysly a 

zároveň se tak stávají citlivějšími ke svému okolí. 

Zahřívací hry jsem zařazovala téměř vždy , pokud jsem potřebovala zaktivizovat 

skupinu pro další práci. 

Výběr tématu 

V mém výzkumu se často objevuje motivace zvířaty. Důvod volby tohoto tématu je 

Prostý. Zvířata jsou dětem velmi blízká. Dokáží se do nich lépe vcítit, než 

do nadpřirozených bytostí nebo jiných, byť reálných postav. Je to podmíněno také 

zkušeností, kterou má každé dítě minimálně s jedním zástupcem živočišné říše. 
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Pedagogický experiment v MŠ Arabská 

1. den 

c/7: seznámení s dětmi, vyjádření pocitů 

organizace: kontaktní kruh 

počet dětí ve skupině: 5 

realizace činnosti: „Dneska jsem se probudila do růžová, a proto mám dobrou 

náladu a jsem veselá. Je mi „hej". Zkusíme si to všichni. Dáme ruce nad hlavu a 

řekneme „hej". Chtěla bych vědět, s jakou náladou jste se dnes probudily vy. 

Proto, kdo má dobrou náladu, zdvihne ruce a řekne „hej". Ten kdo se probudil se 

špatnou náladou, stočí se do klubíčka a řekne „ouvej". 

První začala paní učitelka. Je jí „hej". Potom má říci jak se cítí „E", ale místo toho 

začne vyprávět, jak byl o víkendu na výletě. Až když jsem se ho zeptala, jestli je 

proto veselý, řekl „hej", ale bez pohybu a citového zabarvení. „C", řekl „hej", také 

bez pohybového doprovodu. „A" nejprve mlčela a nechtěla nic říci, po chvíli 

odpověděla, že je veselá. Asistentka byla smutná a řekla nám, že jí je „ouvej". „D" 

měl u sebe plyšového králíka a medvěda. Řekl, že i jim je „hej", stejně jako jemu. 

Odpověděl s výrazem v hlase a zvedl přitom ruce se zvířátky nad hlavu. Ptám se, 

jestli je nám všem „hej" a „D" odpovídá, že je asistentka smutná. Já ji zkusím 

Poslat pusinku, třeba jí to rozveselí. Zkusíme to všichni? Posíláme pusinku pro 

dobrou náladu. Co by ještě mohlo asistentce udělat radost? Třeba nějaký jiný 

Pozdrav. Vymyslíte nějaký? „E" navrhuje „Dobrý den" a my opakujeme po něm. 

Další pozdrav už nikdo další nevymyslel. Navrhuji mávání. Všichni máváme 

asistentce. Teď když máme všichni dobrou náladu, chtěla bych vás lépe poznat. 

Řeknete mi, s jakými hračkami si ve školce nejraději hrajete? „E" vypravuje, jaké 

má doma hračky. Když se ho zeptám, jaké hračky má nejraději ve školce, neví. 

>.C" odpovídá, že nejraději jezdí s náklaďáky. „A" má ráda panenky. „D" si vyhraje 
s Legem a kostičkami. „B" si nejraději hraje v kuchyňce. S dětmi jsem se 

rozloučila a oznámila jim, že přijdu zase zítra. 
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reflexe: Přesto, že jsem měla možnost několikrát speciální třídu navštívit, první 

pocity byly plné obav z reakce dětí. Byla jsem však mile překvapena, jak mě děti 

přijaly a spolupracovaly. 

2. den 

cíl: vzájemné poznání, vytvoření přátelské atmosféry 

organizace: kontaktní kruh 

počet dětí ve skupině: 5 

realizace činnosti: Opakujeme „kroužek nálady" z předešlého dne. Děti už měly 

pohyb při vyjadřování nálady více zažitý. Všichni řekli, že je jim „hej". „B" a „D" 

k slovnímu vyjádření přidali také výrazný pohyb rukou. „E" byl smutný a 

nereagoval na dotazy. Zeptala jsem se ostatních dětí, co by mu mohlo pomoci. 

Asistentku včera rozveselily pusinky, tak co vymyslíme pro „E"? „D" navrhl, že mu 

můžeme dát dárek. Všichni jsme posílali „E" dárek. Uprostřed kruhu se objevil 

telefon. Začala jsem vydávat zvuk, jako při zvonění. Všichni zaujatě čekali, co se 

bude dít dál. Hovořila jsem do telefonu, a potom vzkázala dětem, že by chtěl 

telefon vědět, jak se jmenují. Až začne zvonit, mají postupně zvedat sluchátko a 

představit se. „B" chtěla volat jako první. Dělala, že s někým mluví. Když jsem ji 

upozornila, že by telefon zajímalo jak se jmenuje, odpověděla. Jinak se všichni po 

zazvonění okamžitě představili. Svoje jméno řekl také „H", ale až potom, co jsme 

mu ho poradili. Děti začaly samy zvonit za telefon. Ten začal zvonit opět. Zvedla 

jsem sluchátko a vzkázala dětem, že by se telefon chtěl dozvědět, kterému 

kamarádovi ze třídy by zavolaly. První volal „D", který řekl jméno „E". Ten začal do 

telefonu mluvit, jako když se baví s kamarádkou z panelového domu. Zeptala jsem 

se, komu ještě zavolá ze třídy. Řekl, že „A". „Telefónek si už teď bude pamatovat, 

jak se jmenujete. Potřebuje si po volání odpočinout, a tak ho dáme na piano". 

reflexe: Když začal „E" mluvit do telefonu s kamarádkou, měla jsem na jeho 

vyprávění navázat. Při opakování „kroužku nálady" jsme si měli všichni společně 

Připomenout, jak vyjádříme radost a jak smutek. 
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3. den 

cíl: soustředění, vnímavost k ostatním členům skupiny 

organizace: kontaktní kruh 

počet dětí ve skupině: 6 

popis činnosti: Děti chtěly po mém příchodu telefonovat, a proto jsem reagovala 

na jejich přání zvoněním telefonu. Telefon chtěl tentokrát vědět, jaká zvířata děti 

znají. Měly nejprve říci do sluchátka zvíře a následně ho předvést. Jako první chtěl 

volat „D". Předvedl nám psa. Štěkal, vyplazoval jazyk a ukazoval, jak je pes 

udýchaný. Všichni jsme opakovali po něm. „D" potom zavolal „E", který chtěl 

nejprve předvést žirafu, ale nevěděl jak. „D" a „C" mu ukazovali, ať předvede žirafy 

dlouhý krk. Nenechal si však poradit a raději si zvolil koně. Opřel se o ruce a ržal. 

Potom ukazoval, že má vzadu ohon. Volal „A", která se rozhodla pro kočičku, ale 

nevěděla jak ji předvést. „D" a „C" opět radili. „A" zopakovala pouze mňoukání. „A" 

nevěděla komu zavolat, tak jsem ji napověděla, že ještě neměla sluchátko „B". Ta 

žádné zvíře neukázala, pouze si do sluchátka povídala. Potom podala telefon „C", 

který nám ukázal tygra. Pokračovali jsme zpíváním písniček o zvířátkách. 

reflexe: Přesto, že byl „D" od začátku rozzlobený a nechtěl si s dětmi hrát, do hry 

se zapojil. Z počátku se při činnosti předváděl a vykřikoval. Když jsem ho 

Poprosila, aby poradil „E" se zvířetem, začal být aktivní a soustředil se. 

4. den 

cil: procvičování zrakové diferenciace 

organizace: volný prostor 

Počet dětí ve skupině: 8 

realizace činnosti: Protože děti ráno poslouchaly na kazetě Příběhy včelích 

medvídků, navázala jsem na toto téma. Začarovala jsem je do čmeláčků a měly 

běhat podle rytmu bubínku. Mezi tím, co čmeláčci poletovali po louce, přišel na 

'°uku velký černý pavouk. Jediný způsob, jak se před ním zachránit, je chytit se 

barvy, kterou vám řeknu. „G" měl z pavouka strach, schovával se u paní učitelky. 

Řekla jsem mu, že nemusí mít strach, když se chytí červené barvy. 
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Pomohla jsem mu ji najít. Okamžitě zareagovali „A", „D", „C". Čekali jsme jestli 

pozná červenou i „B". Ta si nakonec vzala červenou loutku, ale nechtěla ji už vrátit 

na místo. „E" se v barvách orientoval podle ostatních. „H" a „F" se zapojili také, ale 

s pomocí paní učitelky. 

reflexe: Nejprve jsem s dětmi měla zopakovat barvy a až potom začít hrát hru. Pro 

„H" a „F" jsem měla vymyslet jednodušší variantu činnosti. Měli se chytat určitých 

věcí. 

5. den 

c/7: zraková vnímavosti, vnímání rytmu 

organizace: kontaktní kruh, v prostoru 

počet dětí ve skupině: 7 

realizace činnosti: Dneska si zahrajeme na zvířátka, která se po sobě opičí. Víte 

jaká to jsou? „D" vykřikl jako první, že opice. Zkusíme si, jaké to je, opičit se. 

Jedna opička předvede nějaký pohyb a my po ní budeme opakovat. První jsem 

Předváděla já. Druhý šel „F", který se jen smál a mával rukama, opakovali jsme 

mávání po něm. „D" se předváděl, křičel a dělal přehnaná gesta. Opičky po něm 

opakovali. „C" skákal a mával rukama. Nový pohyb vymyslela „B", vyskočila na 

místě a otočila se o 180°. „G" se nezapojil, jenom se na nás díval. Teď se jdou 

opičky proběhnout. Protože jsou hodně unavené, tak si lehnou a odpočívají. Teď 

si zavřete oči nebo si je zakryjte rukama. Jedna opička se ztratila pod dekou. 

Uhodnete, kdo z vás tady chybí? Prvního jsem zakryla „F", koukala mu noha, 

takže ho ostatní hned poznali. „B" chtěla zakrývat, proto jsem ji předala deku a 

společně jsme zakryly „A". Že chybí ona určil jako první „C". „Teď když jste 

všechny opičky pohromadě, chtěla bych vědět s čím si nejraději hrajete. Každý 

Přinese oblíbenou hračku doprostřed místnosti." Až na „H" a „F" si každý něco 

Přinesl. 

^a předměty jsem přehodila deku a začarovala je. Uhodnete, co se z předmětů 

ztratilo? První vykřikl „D". Poté se děti střídaly v čarování. „B" se přestala 
s°ustředit na Kimmovu hru a začala si hrát sama. 
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Proto jsem se zeptala, jestli si ještě pamatují, kterou hračku přinesli. „D" sáhl po 

svojí hračce, ale chtěl ji vyměnit za jinou. Řekla jsem mu, že musí mít svoji, aby se 

nám to nepopletlo. „B" si také začala vybírat z hraček, ale nakonec je vrátila a 

odnesla tu svoji na místo, kde stála. 

reflexe: Při této hře se nejvíce realizoval „D". Byl při hádání ztracených věcí 

nejrychlejší a mnohdy vykřikoval. Neupozornila jsem ho na to, aby nechal prostor i 

pro ostatní děti. 

6.den 

cil: rozvíjení vizuální paměti 

organizace: volný prostor, kontaktní kruh 

počet dětí: 4 

realizace činnosti: pamatujete si ještě včerejší hru na opičky? Dneska si 

k pohybům přidáme ještě říkadlo. Mávám a přitom říkám říkadlo: „ Dělejte to jako 

já, jako já, jako já, to je pěkná zábava zábavička." „D" řekl, že to dělat nebude, 

protože ho to nebaví a šel si sednout na lavičku. Po mně předváděla „B". 

S říkadlem jsme ji pomohli všichni. Připojil se k nám i „F". Po „B" už nikdo nechtěl 

jít předvádět pohyb. Šla jsem pro polštář a přeříkávala po cestě říkadlo. Děti 

opakovali po mně. Sedli jsme si do kroužku. Postupně jsem se ptala, jakou hračku 

si včera přinesli do kroužku. Pamatovali si to všichni. Pobídla jsem je, ať si ji 

přinesou. Připojil se i „D". Dali jsme se do čarování. „D" a „B" neustále otevírali 

oči. „F" nevěnoval hře pozornost. Děti se při čarování střídaly. Všechny alespoň 

jednou uhodly, až na „B". Ta říkala věci, které pod dekou vůbec nebyly. Řekla 

jsem jim, že bude druhý den při čarování změna. 

reflexe: Podle mého názoru bylo dobře, že jsem nechala „D", aby si šel sednout a 

nenutila jsem ho ke hře. V této třídě jsou totiž zvyklí na tento postup od učitelek a 

Při naléhání bych se dočkala negativní odezvy jak od nich, tak především od dětí. 

„B" viděla u „D", že je mu věnována pozornost, a proto se začala předvádět. Proto 

se nesoustředila a potom nemohla uhodnout, které věci z kroužku zmizely. 
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11. den 

cíl: rozvíjení vizuální paměti 

organizace: kontaktní kruh 

počet dětí: 5 

realizace činnosti: Dnešní čarování bude trochu jiné, než jsme zatím byli zvyklí. 

Nejprve si přineste do kroužku hračky, a potom vám řeknu, co bude dál. Dneska 

budeme všichni čarodějové, až na jednoho dobrovolníka. Ten bude mít zavázané 

oči šátkem a až mu ho sundáme, bude hádat jaká věc chybí. První měl šátek na 

očích „E". Chtěl si ho neustále posunovat, aby pod ním viděl. Ztracenou věc ale 

uhodl. Po něm ho získal „D", ten neměl snahu podvádět. Když měl hádat, „B" mu 

napovídala. Proto jsme čarovaní opakovali ještě jednou. „D" chtěl, aby po něm 

dostala šátek „A". Ta měla také tendenci si ho posunovat. Jediný, kdo nechtěl 

přijmout šátek byl „F". 

reflexe: Protože si děti dlouho sklízely hračky, nezbylo mnoho času na realizaci 

činnosti. Proto jsem přistoupila přímo k čarování. „F" se podle výrazu hra líbila. 

Když jsem mu však chtěla uvázat šátek, začal se rozčilovat a nechtěl ho přijmout. 

8. den 

c/7: sluchová diferenciace 

organizace: ve volném prostoru 

Počet dětí ve skupině: 5 

realizace činnosti: Teď vás děti všechny začaruji do zvířátek. Venku je sluníčko, a 

proto se zvířátka rozhodla, že se půjdou projít na louku. Já vám budu hrát na 

klavír a podle toho, co uslyšíte, zkusíte měnit zvířátka. Co by to mohlo být teď? „D" 

zkoušel slona, řekla jsem že by to mohl být slon nebo také medvěd. Všichni 

zkouší, jak chodí medvěd. Potom přilétli na louku ptáčci. To uhodla většina dětí. 

Teď vám poradím, že tohle zvířátko k nám doskákalo až z daleké Austrálie. „C" 
věděl jako první, že jde o klokana. A nakonec zvířátko, které není skoro vůbec 
s 'yšet. „D" a „A" poznali, že půjde o myšku. 
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Tato zvířátka se rozhodla, že si zahrají hru. Jeden z vás si sedne k ostatním zády 

a podle zvuku, bude poznávat, kteří zvířecí kamarádi za ním prošli. Ještě si 

zopakujeme, co vydávají zvířátka za zvuky. Medvěd dupe, klokan je slyšet o něco 

méně, myška je potichu. První hádal „D". K chůzi zvířátek se přidal i „H". „D" 

uhodl, že jsme medvědi. Po něm šel na řadu „C". Protože jsme se dlouho 

domlouvali a bylo ticho hádal, že jdou myšky. „E" jsem řekla, že to bude mít těžší. 

Půjde za ním víc druhů zvířátek a podle toho jaké budou vydávat zvuky, je musí 

poznat. Nejprve hádal slony. Nezaregistroval změnu hry. Podruhé už uhodl 

správně. Další zvířátka mu poradil „D". Ten si začal hrát na slona. Proto jsme 

všichni udělali z rukou choboty a šli si jako sloni pro polštářky. Teď vás zvířátka 

odčaruji, aby se k paní učitelce vrátily do kroužku zase děti. 

Reflexe: Tato činnost byla pro děti obtížná, především hádání zvířat podle zvuku 

chůze. Měla jsem hned začít se zvuky, které zvířata vydávají a nebo zastoupit 

zvuky zvířat hudebními nástroji. 

9. den 

c/7: vzájemná spolupráce, sluchová diferenciace 

organizace: volný prostor 

počet dětí ve skupině: 5 

realizace činnosti: Dnes se zase zpátky promněníme ve zvířátka. Představte si, že 

se jednoho dne vydala do lesa a tam se ztratila. Kočička ztratila kamarádku 

kočičku, pejsek pejska. Pokusíte se kamaráda najít? Jeden z vás bude mít 

zavázané oči a kamaráda bude hledat podle jeho zvířecího hlasu. Jako první chtěl 

jít „D" s „H", ale nemohli se domluvit na tom, jaké zvířátko budou předvádět. Proto 

si to měli rozmyslet a jako první šli „A" a „C". Rozhodli se, že se budou hledat 

Podle mňoukání. „C" měl ze začátku tendenci sundávat si šátek, ale po chvíli už se 

orientoval pouze podle sluchu. 

-A" vydávala zvuk příliš slabě, proto jsem ji na to upozornila. Chvíli zesílila hlas, 
a 'e pak opět přestávala být slyšet. Nakonec se kamarádky kočičky našly. 

•>E" a „D" se našli bez problémů a rychle. Jen si „E" ze začátku ohrnoval šátek. „H" 

se hledal za pomoci paní učitelky s „F". 



Štěkali sice oba, ale hra je zaujala a nakonec se také našli. „D se hra také velice 

líbila, a proto chtěl jít ještě jednou. Šla jsem s nim já, protože ostatní děti už se 

k hledání nehlásily. 

reflexe: S dětmi jsem si nejprve měla zkusit kočičky a pejsky a potom tato zvířátka 

měnit, aby si zvykly na zvuk, který vydávají. Byla jsem velice mile překvapena, že 

se do hry zapojil také „H" a „F". Navíc byly touto činností velice zaujatí. 

10. den 

cíl: sluchová diferenciace, rozvíjení pozornosti 

organizace: volný prostor 

počet dětí ve skupině: 4 

realizace činnosti: Dneska vám děti povím jednu pohádku o myšce. Ale, vy se do 
pohádky taky trochu zapojíte. Vždy, když uslyšíte slovo myška, tak uděláte krok do 

předu. Ten, kdo ke mně dojde nejblíže, tak vyhrál. 

..Byla jedna malá myška, a ta bydlela v malém domečku. Jednoho dne se 

rozhodla, že si vymění domeček s pejskem. Proto se za ním myška hned 

rozeběhla. Myška vyprávěla pejskovi, co by si přála. Ten se svého domečku 

nechtěl vzdát a řekl myšce, že si s ní nemůže domeček vyměnit, protože tady 

v boudě hlídá zloděje. Protože byla myška rozumná, řekla si, že má pejsek pravdu 

a vrátila se do svého teplého pelíšku." 

reflexe: Nejrychleji z dětí reagoval „D". Jen jednou se spletl a udělal krok na 

pejska. „A" občas zapomněla udělat krok a „E" dělal kroky podle ostatních. Moji 

zásadní chybou bylo, že jsem dostatečně nevysvětlila pravidla. Děti nevěděly, že 

mohou udělat krok i na vyskloňovanou formu podstatného jména. 
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11. den 

CH- posilování prostorové představivosti 

organizace: volný prostor 

Počet dětí ve skupině: 4 

realizace činnosti: Dnes vám budu vyprávět o tom, jak daleko předaleko žili 

v království zvířat psí princezny a princové. Ti se jednoho dne rozhodli, že půjdou 

na procházku. Všichni se procházíme. Do chůze hraji na triangl. V tom náhle 

uslyšeli strašlivý zvuk- bubínek. Objevil se čaroděj, který je začaroval do soch. 

Od této chvíle se nesměli pohnout ani promluvit. Jediný, kdo se zachránil a mohl 

jim pomoci byl princ „D". Musel mít však zavázané oči. Ostatní královské pejsky 

musel poznat jen podle hmatu. „D" si nechal zavázat oči a pomocí hmatu zbylé 

děti poznal. Protože je tak zachránil, mohli se vrátit na zámek. Ráno se vydali 

znovu na procházku, když v tom uslyšeli opět ten hrozivý zvuk. Tentokrát byla 

záchrana na „C". Nejprve se chtěl dívat pod šátkem, ale potom už používal pouze 

hmat. „F" poznal podle bryndáčku. Jediného koho nepoznal, byl „H", ani podle 

nápovědy. Dětem jsem poděkovala za spolupráci a rozloučila se s nimi. 

reflexe: Měla jsem děti jinak rozestavět, protože si „D" pamatoval, jak stály, když je 

čaroděj začaroval. „F" tato hra zaujala. Když ho „D" poznával podle hmatu, tak měl 

radost. 

6. 5. 4 Závěr 

Protože realizace činností probíhala ve speciální třídě, nebyl průběh tak plynulý 

jak jsem předpokládala. Odezva ze strany dětí a jejich aktivita se projevila až po 

delší době. Proto jsem musela většinu her několikrát opakovat. Jelikož byl počet 

dětí ve třídě minimální, vládla zde příjemná atmosféra. Měla jsem pocit, že mám 

k dětem blíž a mohu si tak získat lépe jejich důvěru. Přestože zde bylo několik dětí 

s těžšími handicapy, byla při hrách viditelná jejich snaha, alespoň o částečné 

zapojení mezi ostatní. U hyperaktivních dětí a dětí se sklonem k agresi se mi 

osvědčila vůdčí role, při které měly větší zodpovědnost než ostatní. Měly tak pocit 

výjimečnosti a důležitosti. 
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6.6 MŠ Na Rozhledně 

6. 6. 1 Pozorování jedince 

Stejně jako při pozorování skupiny, i zde jsem použila metodu přímého 

participačního pozorování. Jelikož byla v chrudimské MŠ skupina mnohem 

početnější, nebylo možné věnovat pozornost všem dětem. Zaměřila jsem se proto 

na jedince, který byl ve třídě nejvíce dominantní a svým chováním se lišil od 

skupiny. 

6. 6. 2 Rozhovor s učitelkou 

Při rozhovoru s učitelkou jsem získala doplňující informace, potřebné k diagnostice 

dítěte. Byla jsem blíže seznámena s chováním , které jedinec doposud vykazoval 

při činnostech a hrách v kolektivu vrstevníků. 

6. 6. 3 Pedagogický experiment 

Náplní mého experimentu byla i v chrudimské MŠ cvičení, vedoucí 

k osobnostnímu rozvoji. Jejich zaměření se shodovalo s hrami a cvičením 

použitými v první MŠ. 



Pedagogický experiment v MŠ Na Rozhledně 

1. den 

c/7: seznámení s dětmi, vyjádření pocitů 

organizace: kontaktní kruh, volný prostor 

počet dětí ve skupině: 23 

realizace činnosti: Představila jsem se dětem. Řekla jsem jim, že jsem slyšela, jak 

jsou šikovné, a že si rády hrají. Měla bych také několik her, které bych s nimi ráda 

vyzkoušela. „Víte, já jsem dneska veselá, protože máme doma štěňátko. Proto je 

mi „hej". Komu je tady stejně dobře jako mně a je veselý, dá ruce nad hlavu a 

řekne „hej". Zkusíme si to všichni najednou." Skoro celá skupina řekla „hej". Ptám 

se každého zvlášť, co jim udělalo radost. „J" vypráví o tom, jak má doma pejska. 

Navazuji na jeho vyprávění a ptám se, co by mu mohlo udělat radost. 

>,J" odpovídá, že by ho vzal na procházku. „Já bych mu zkusila poslat pusinku. 

Zkusíme to všichni?" Děti po mně opakují. Jiný pozdrav už nikdo nevymyslel. Když 

jsme si povídali o pejscích, tak vás teď do nich začaruji. Představte si, že jdete na 

procházku a ucítíte kost. Najednou jste ale unavení, a proto se schoulíte do 

klubíčka. Zase vyskočíte a běžíte, ale v tom zůstanete stát. Před vámi se totiž 

objeví kočka a chce se mazlit. Teď koho pohladím, promění se z pejska zpátky a 

už jako děti si sednete do kolečka. Přemýšlíme o tom, jakou písničku známe o 

pejskovi. Vzpomněli si na : „Skákal pes", zazpívali jsme si ji. 

reflexe: Přesto, že jsem se s dětmi viděla poprvé a neměly zkušenosti 

s dramatickou výchovou, ochotně spolupracovaly. Jediný problém byl v počtu dětí, 

protože jsem se nemohla při zjišťování nálady ptát každého zvlášť. Ostatní 

ztrácely pozornost a začínaly se mezi sebou bavit. Jelikož všechny děti určily, že 

je jim „hej", nedostali jsme se k výrazu pro špatnou náladu. Proto jsem se jich 

měla dodatečně zeptat, jak by předvedly, že je jim smutno. 



2.de„ 

c'/'- vzájemné poznání, vytvoření přátelské atmosféry 

organizace: kontaktní kruh, volný prostor 

Počet dětí ve skupině: 20 

realizace činnosti: Zeptala jsem se dětí, jestli jim je dneska také „Hej". Všechny 

odpověděly s pohybovým doprovodem rukou. Mezi tím se začaly mezi sebou 

bavit. Za zády mi začal zvonit telefon. Děti se ztišily a poslouchaly. Ptala jsem se, 

jestli vědí, co to může být. „J" typoval budík. Telefon jsem dala doprostřed kruhu a 

zvedla jsem sluchátko. Chvíli jsem do telefonu mluvila, a potom jim od něj vyřídila 

vzkaz. Chtěl by se dozvědět, jak se jmenují. Takže každý, kdo telefónek dostal, 

nejprve ho pozdravil, potom mu řekl svoje jméno a nakonec ho poslal sousedovi. 

Najednou ale telefon přestal zvonit. Nejspíš se mu něco stalo, zkusím to zjistit. 

Dozvěděla jsem se, že zapomněl jak má zvonit. Pomůžeme mu? Stoupli jsme si 

s dětmi do kruhu a chytli se za ruce. Potichu jsme chodili dokola, aby se telefónek 

nevylekal. Zastavila jsem a řekla dětem, že zkusím zazvonit. Třásla jsem celým 

tělem a vydávala „crrr" . Opakovaly to po mně. Chvíli čekáme, zda si telefónek 

vzpomněl. Děti mi tvrdí, že ne. Zkusíme tedy zvonění posílat po kruhu. Každý 

zvoní sám za sebe. „J" napadlo, že by se zvonění mohlo dostat po kruhu až 

k telefónku. Chytá se ho. Telefon se opravdu uzdravil a tak ho teď necháme 

odpočinout. Děti si lehnou čelem na zem, aby mě neviděli. Ťuknutím určím jeden 

..telefónek", který se bude pohybovat, jako když jsme zvonili a bude honit ostatní. 

Koho chytí, ten se zastaví. Děti mi navrhly, že by chyceného mohly zachránit, když 

ho podlezou. Po honičce jsme se vydýchali a nakonec si nad hlavou zamávali. 

reflexe: Protože byly děti vynalézavé, mohla jsem nechat na nich, aby vymyslely, 

jak telefónek vyléčit z mlčení. Honičku jsem měla zařadit před činností. Protože se 

v kruhu musely soustředit, vybíjely si energii při honičce, a potom jsem je nemohla 

zklidnit. 
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3. den 

c/7: vnímání rytmu, soustředění, vnímavost k ostatním členům skupiny 

organizace: kontaktní kruh, volný prostor 

počet dětí ve skupině: 24 

realizace činnosti: Sedli jsme si do kruhu a děti opět upoutalo zvonění telefonu. 

Telefon tentokrát chtěl, aby děti zavolaly kamarádovi ze třídy a řekly o něm něco 

hezkého. Začala jsem s voláním jedné holčičce, protože byla hodná a za děti 

uklidila puzzle. Ta do sluchátka mluvit nechtěla, poslala telefónek dál. Děti mluvily 

do telefonu potichu , a proto se zbytek skupiny přestal soustředit. Začali se prát. 

Hlavním aktérem byl „J", který všechny děti provokoval a běhal po třídě. 

Upozornila jsem je, že když nebudou potichu, telefon nic neuslyší. Na chvíli se 

ztišili, ale „J" opět začal kamarády „pošťuchovat". Dala jsem mu proto do ruky 

dřívko a řekla, že kdo ho bude mít v ruce, půjde doprostřed kruhu a tam předvede 

zvířátko. Kdo uhodne o jaké zvíře se jedná, půjde ho do kruhu vystřídat. „J" se 

uklidnil a dělal hada. Děti uhodly a tento pohyb si vyzkoušely společně. Ještě se 

vystřídala dvě zvířátka, ale ve třídě začal být opět hluk. „J" se honil s kamarádem 

a malé děti si začaly hrát samy. Protože se nám chce běhat, budeme se teď 

soustředit na rytmus a běhat podle toho, jak rychle budu hrát na dřívka. S dětmi 

jsme se opět vydýchaly a zamávaly si. 

'I/VC 

reflexe: Již při mém příchodu byly děti divoké. Nejprve jsem jim xjěla dát 

rozehřívací hry a až potom po nich chtít, aby se soustředily. „J" jsem měla dát 

úkol, který by ho zaměstnal a měl při něm pocit, že má důležitou funkci. Kdybych 

mu zadala konkrétní otázku, na kterou by získal odpověď z vyprávění dětí, udržela 

bych ho ve větší pozornosti. 

•*> o 



4. den 

c/7: zraková diferenciace 

organizace: kontaktní kruh, volný prostor 

počet děti ve skupině: 24 

realizace činnosti: Dneska vám řeknu jednu říkanku, kterou už možná někdo z vás 

zná. Postavte se teď tak, abyste kolem sebe měli místo a pozorně poslouchejte. 

Děti začaly pohyby opakovat po mně, aniž bych je na to upozornila. „Dáme hlavu 

tam a dáme hlavu sem, pak s ní zatřesem. Uděláme kolo, kolo, rotaci, ať máme 

legraci." Půjde to někdo zkusit místo mě? Přihlásila se malá holčička, ale když si 

stoupla před děti, tak nevěděla co má říkat. Pomohla jsem ji s říkadlem. 

Děti se začínaly bavit, a proto jsem změnila činnost. „Procvičily jsme tělíčko, tak 

ho teď ještě rozhýbeme." Vysvětlila jsem dětem, že budou chodit po místnosti a já 

budu „honič". Můžou se zachránit jen tehdy, když se chytí barvy, kterou řeknu. 

Zapojili se všichni. Některé děti se začaly chytat barvy, až když jsem je na to 

upozornila. Malé děti se v barvách orientovaly podle starších, některým jsem 

poradila. „J" se účastnil také, ale po chvíli začal vykřikovat, že ho to nebaví. A to i 

přesto, že byl „nejživějším" aktérem této hry. Řekla jsem dětem, aby si do kroužku 

přinesly nějakou věc, od barvy kterou řeknu. Věci dětí, které byly v kroužku 

nejrychleji jsme přikryli šátkem a začarovali. Hádalo se, která věc se ztratila. 

Nejvíce ztracených věcí uhodl „J". Nechala jsem ho proto, ať mě vystřídá 

v čarování. Někteří si ještě čarování vyzkoušeli. Poté jsem jim řekla, ať vrátí věci, 

tam kde si je půjčili. Nejen, že se mohou ztrácet věci, ale i děti. Řekla jsem, ať si 

lehnou na zem a nedívají se. Jednoho z nich jsem přikryla dekou. Měli hádat, kdo 

to je. Většinou děti hádaly podle vykukujících částí oblečení. Poděkovala jsem 

dětem a zamávali jsme si. 

reflexe: Dětem se velice líbilo říkadlo. Nejoblíbenější tělesnou částí, s kterou jsme 

třásli, byl zadeček. Kimmova hra je také velice zaujala. Činnost jsem po ni měla 

ukončit. Děti už si chtěly jít hrát, a proto se už při schovávání kamarádů 

nesoustředily. V tomto množství bylo velice obtížné vést činnost a současně 

pozorovat reakce „J". 



4. den 

c/7: spolupráce ve skupině, sluchová diferenciace 

organizace: kontaktní kruh, volný prostor 

Počet dětí ve skupině: 26 

Realizace činnosti: Děti si sedly do kroužku. Vzala jsem si kostičku a určila 

pravidlo. Kdo bude chtít mluvit, musí mít v ruce kostičku. Zeptala jsem se dětí 

s čím si nejraději hrají. „J" vyprávěl, že má nejraději auto, které je na baterky a 

bliká. Děti se přestávaly soustředit. Když jsme skončily povídání o oblíbených 

hračkách, rozdělila jsem děti na dvě poloviny. „ Zahrajeme si teď na hračkářství. 

Polovina z vás budou diváci a ti budou mít za úkol hlídat, jestli někdo nepodváděl." 

Já budu stát na konci místnosti jako začarovaná hračka. Vysvobodí mě ten, kdo 

se mě jako první dotkne. Ale nebude to jednoduché. Krok dopředu můžete udělat 

jen když uslyšíte slova: hračka, hračky, hračkářství. Vyprávěla jsem příběh 

o začarovaných hračkách. „J" vykřikl, že šly některé děti špatně. Zeptala jsem se 

proč? Odpověděl, že udělaly víc než jeden krok. Proto jsem ho poprosila, aby 

zopakoval pravidla. Když mě první skupina vysvobodila, vystřídala jsem ji se 

skupinou sedících dětí. Nejrychleji reagovali chlapci. Malé holčičky zbytek cesty 

doběhly. Teď už víme, že hračky mohou být začarované. Když jsou začarované, 

tak ožívají. Každá hračka se pohybuje, tak jak se ji to líbí. Ale nesmí je vidět 

prodavač. Proto musí mít hračky jednoho pozorovatele, který jim příchod 

prodavače bude hlásit. Určila jsem „J", který se přestával soustředit. 

Když pozorovatel uslyší, že jde prodavač, musí varovat hračky. Ty se přestanou 

hýbat. Když prodavač odejde, zase se hračky pohybují. Když prodavač uvidí, že 

se nějaká hračka hýbe, tak si ji odvede s sebou. V průběhu hry jsem ještě změnila 

pozorovatele a prodavače, aby si děti vyzkoušely obě role. Všem hračkám jsem 

poděkovala, odčarovala jsem je zpátky do dětí a rozloučila se s nimi. 

reflexe: Tento den jsem měla ve třídě mnoho dětí, a proto jsem je musela rozdělit 

na dvě poloviny. Nakonec mělo toto rozdělení úspěch, jelikož tak byly obě skupiny 

pozorné. Diváci museli hlídat prohřešky druhé skupiny a to je velmi bavilo. Tato 

taktika se osvědčila především u „J", který se této úlohy zhostil velice zodpovědně. 

Hlásil každou chybu, kterou zahlédl. 



11. den 

cil- rozvoj představivosti a prostorového vnímání, posilování hmatového vnímání 
0rganizace: volný prostor, kontaktní kruh 

Počet dětí ve skupině: 19 

realizace činnosti: Představte si, že jste na louce. Svítí sluníčko a proto se sem šlo 

ohřát hodně zvířátek. Podle zvuku, který uslyšíte, zkuste vymyslet o jaká zvířátka 

jde. Nejprve jsem hrála na bubínek. Uhodly, že to bude medvěd. Všichni jsme si 

zkusili jak medvěd chodí. Dále jsem zvonila na rolničky. Děti typovaly, že jsou to 

motýli nebo ptáčci. Nechala jsem obě varianty. 

Proletěly se jako ptáčci a motýli po louce. Ale najednou přišla noc a některá 

zvířátka se na louce ztratila. Zkusíme, jestli se podle zvuku najdou? Malé děti 

nechtěly zavázat oči šátkem. Starší děti se jako kočičky a pejsci našly. Všechna 

zvířátka žila v království, které bylo zakleté. Jednoho dne si vyšla na procházku. 

Procházela se po královské zahradě, sluníčko svítilo ( hra na činely), když v tom 

se ozval strašný zvuk (bubínek). Před zvířátky se objevil čaroděj a začaroval je do 

soch. Nikdo z nich se nesměl pohnout. Jediný, kdo je mohl zachránit, byl jeden 

z malých chlapečků. Ten se bál, nechtěl si nechat zavázat oči šátkem. Přihlásil se 

za něj kamarád. Mohl ostatní vysvobodit jen podle hmatu. Nejprve si nevěděl rady. 

Poradila jsem mu, že to lépe pozná podle vlasů. Část dětí ze staršího oddělení 

odešlo do svých tříd. S ostatními jsme si sedli do kroužku. Doprostřed jsem dala 

několik předmětů po dvou kusech. Děti si je měly zapamatovat. Potom daly ruce 

za záda a každý dostal do ruky jeden předmět, který měl podle hmatu určit. Na 

výběr měly ze zbylých předmětů v kruhu. Malé děti měly tendenci podvádět. Řekla 

jsem jim proto, že s rukama nesmí pohnout, jako by jim přimrzly. Předměty uhodli 

všichni. Rozmrazila jsem jim ruce a nabídla se, že jim ukáži, jak umím čarovat. 

Nechala jsem v kruhu od každého předmětu pouze jeden. Upozornila jsem děti, ať 

si je pořádně zapamatují. Poté jsem je zakryla šátkem a začarovala je. Mezitím 

jsem jeden předmět schovala. Zeptala jsem se, jaká věc chybí. Kdo uhodl 

ztracenou věc, čaroval. Na závěr jsme si zopakovali říkanku: „Dáme....sem..." a 

zamávali jsme si na rozloučenou. 
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reflexe: Jelikož měly děti tento den kroužek plavání, byla naše skupina doplněna 

staršími dětmi z jiné třídy. Ve třídě zůstaly z původní skupiny především ty mladší, 

které neudrželi tolik pozornosti. Činnosti zaujaly především děti z druhé třídy. 

Při hádání předmětů nedostaly dostatečný prostor malé děti. Starší byly 

s odpovědí rychlejší. Jeden z chlapečků si závěrečnou říkanku opakoval po cestě 

do šatny. 

7. den 

cíl: rozvoj představivosti a prostorového vnímání, posilování hmatového vnímání 

organizace: kontaktní kruh, volný prostor 

počet dětí i/e skupině: 15 

realizace činnosti: Po dohodě s paní učitelkou jsem děti rozdělila na dvě skupiny. 

S jednou jsem realizovala své činnosti a s druhou měla paní učitelka výtvarnou 

výchovu. Zeptala jsem se, jestli předvedeme ostatním dětem, co tu včera nebyly, 

na co jsme si hráli? Souhlasily a začaly vyprávět o království. „V království byla 

zvířátka, která se procházela po zahradě..." Když děti uslyšely bubínek, schovaly 

se do herny. Zavolala jsem je zpět, aby je mohl kamarád, který se zachránil 

odčarovat. Když poznal většinu dětí, nad ostatními se čaroděj slitoval a vrátil jim 

lidskou podobu. Chtěla jsem vědět, jestli by někdo dokázal vysvětlit, jak jsme 

poznávali předměty v kruhu. Jedna ze starších holčiček to s mojí nápovědou 

skupině vysvětlila. Raději jsem to s ní ještě názorně předvedla. Všichni dané 

předměty uhodli. Jeden z chlapců dokonce poznal, že jsem mu do ruky dala jiný 

předmět než je v kruhu. „J" byl ve skupině, co s paní učitelkou kreslila. Chtěl se 

k nám přidat, přimluvila jsem se za něj u paní učitelky. Ta ho však po chvíli poslala 

ke stolečku, že zlobí. Zakončili jsme hru říkadlem. Děti mě ještě prosily, abych si 

s nimi zahrála na hračkářství. To už k nám pustila paní učitelka i „J". Byl rád, že si 

s námi může hrát a proto nikoho neprovokoval. 

reflexe: Protože některé děti předešlý den chyběly, vybídla jsem ty zúčastněné, 

aby jim řekly, co jsme společně dělali. Velmi mě potěšilo, když začal vyprávět 

chlapeček s vadou řeči, který jinak moc nemluvil. Při poznávání podle hmatu, 

některé děti vykřikovaly. 
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Neměla jsem je napomínat, ale upozornit, že sochy nemohou ani mluvit. 

Jelikož paní učitelka nedovolila „J", aby se zúčastnil činnosti, neměla jsem 
možnost pozorovat jeho reakce. 

8. den 

cíl: rozvoj představivosti 

organizace: kontaktní kruh, volný prostor 

počet dětí ve skupině: 24 

realizace činnosti: Tentokrát jsme hned po mém příchodu udělali na zemi kroužek. 

Ptala jsem se, co za potravu si zvířátka sbírají na zimu. První začal mluvit „J". 

Navrhoval šišky, šípek a chtěl pokračovat dál. Poprosila jsem ho, ať chvíli počká, 

jestli to nebude vědět také někdo další a potom ještě může kamarády doplnit. Já 

vám teď budu říkat rostliny a jinou potravu a vy budete hádat, které zvíře ji má 

rádo. Kdo bude vědět, dá ruku nahoru. První uhodl „J". Nakonec jsme se dostali 

k tomu, co rádi jedí zajíci. Děti začali pokřikovat. Vzala jsem kostičku a mluvil vždy 

ten, kdo ji držel v ruce. „Víte, jak se ještě říká zajíci?" Protože má dlouhé uši, říká 

se mu také ušák. A jednoho ušáka já tady pro vás mám. Přišel se na vás podívat a 

říci vám něco o sobě. Za zády mi vykoukla loutka (špejle) zajíce. Zajíc začíná 

vyprávět říkadlo. 

Zaječí říkadlo - J. Žáček 

My jsme malí ušáci, nemáme co na práci. 

Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky. 

Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli. 

Říkadlo jsem ještě jednou zopakovala a pobídla jsem děti, ať to zkusí se mnou. 

Zajíc - ušák chtěl vědět, jestli umí děti také skákat. Předvádím dětem pohyb 

k říkadlu, některé děti už to zkoušejí se mnou. Nejprve jsme ve dřepu a ruce 

máme u hlavy jako uši. 

Potom „nemáme co na práci", takže si lehneme na záda a nohama šlapeme ve 

vzduchu. Když „trénujeme", dáme ruce na prsa. Přes cestu se rozlil potok (modrý 

šátek), který přeskakujeme. 



Při kotoulech nám „vyrostla každému boule", a proto děti mají za úkol, pohladit ji 

kamarádovi. Ještě jsme činnost dvakrát zopakovali i s říkadlem. Zeptala jsem se, 

jestli znají nějakou písničku o zajíci. Jedna ze starších holčiček navrhla „ Zajíček 

v své jamce". Ušák jim poděkoval, že si s ním děti hrály a ještě mu zazpívaly tak 

pěknou písničku. Řekl, že se mu u dětí moc líbí, jestli u nich může zůstat. 

Děti křičely, že ano. Našel si květináč, kam si šel odpočinout. S dětmi jsem se 

rozloučila a poděkovala za spolupráci. 

reflexe: Přes potok děti skákaly neorganizovaně, protože jsem jim neurčila směr. 

To jsem však záhy napravila, když jsem jim řekla, aby jako správní sportovci 

vytvořili řadu. Tento den už byla cela třída opět kompletní, takže bylo obtížné 

činnost organizovat. 

6. 6. 4 Závěr 

V chrudimské mateřské škole jsem se již od prvního dne potýkala s vysokým 

počtem dětí ve třídě. Tato skutečnost byla ještě podpořena zkušeností z pražské 

MŠ, kde bylo takřka „rodinné" prostředí. Tuto problematiku jsem vyřešila až 

v závěru mého pedagogického experimentu . „Rozdělily" jsem si s paní učitelkou 

skupinu na polovinu a každá jsme se zabývala svým programem. Také zde se mi 

osvědčilo zadání vůdčí role méně soustředěným a aktivnějším dětem. 



7. Vyhodnocení experimentu 

7 .1 Porovnání dvou různých prostředí 

Na zapojení dětí do průpravných her a cvičení mělo vliv několik faktorů : 

• Počet dětí ve skupině 

Lepší spolupráci jsem pocítila v pražské MŠ. Počet dětí byl zde omezený , což se 

ukázalo být velkou výhodou pro práci s dramatickými prvky. Mohla jsem tak 

uplatnit individuální přístup k dětem a více se soustředit na jejich reakce. Méně 

početná skupina také umožnila navázání bližšího vztahu s dětmi. Získala jsem si 

jejich důvěru, která se projevovala sdílností a otevřeností při činnostech. 

. Věk 

Jelikož se dovednosti dětí mění s věkem, je pro dramatickou výchovu vhodnější 

homogenní skupina. V chrudimské MŠ jsem poznala, jak významný vliv na práci 

s dramatem může mít roční věkový rozdíl. V obou skupinách se prokázalo, že jsou 

mladší děti méně pozorné. Proto byla jejich spolupráce jen krátkodobá. 



7. 2 Porovnáni mateřských škol 

V MŠ Arabská jsem měla ideální podmínky pro realizaci svého výzkumu. Velkou 

zásluhu na tom měl vstřícný pedagogický kolektiv. Měla jsem zde volné pole 

působnosti při činnostech s dětmi. Učitelka s dalšími členy pedagogického týmu se 

sice do her a činností zapojili, avšak nezasahovali do jejich průběhu a vedení. 

Tato spolupráce měla na realizaci velmi pozitivní vliv. 

V MŠ Na Rozhledně jsem se bohužel s takovým pochopením ze strany učitelky 

nedočkala. V průběhu činností korigovala chování dětí a snažila se je neustále 

usměrňovat. Z její strany se jednalo o dobrý úmysl, který měl bohužel negativní 

vliv na reakce dětí. Bylo těžké vydobít si v konkurenci s učitelkou respekt a 

autoritativní pozici. Než jsem stačila při jakémkoliv problému zasáhnout, začala ho 

řešit učitelka. Děti po učitelčině domluvě, pozbývaly na spontánnosti a spolupráce 

s nimi nebyla příliš ideální. Problémy, které jsem měla s pozorností dětí a jejich 

spoluprací však nebyly zapříčiněny pouze přístupem učitelky. Bylo to také mé 

vedení, které je nedokázalo usměrnit a zaujmout je natolik, aby se soustředily. 

Nedokázala jsem se dostatečně přizpůsobit takovému počtu dětí, na který jsem 

z předešlé školy nebyla zvyklá. Také některé činnosti byly pro děti bez speciálních 

potřeb příliš jednoduché a měla jsem je proto pozměnit. 

Dospěla jsem k závěru, že díky své snaze porovnat dvě různá prostředí, 

nevěnovala jsem tolik času poznání reakcí dětí, jenž vyžadují speciální péči. 

Pokud bych měla možnost, vrátit své rozhodnutí zpět, využila bych čas strávený 

v chrudimské mateřské škole k hlubšímu poznání vlivu tvořivé dramatiky na děti se 

speciálními potřebami, tedy v pražské mateřské škole. 



Závěr 

Díky svému výzkumu jsem se mohla přesvědčit o pozitivním vlivu, který má 

využívání prvků dramatické výchovy na předškolní děti. Zjistila jsem, jak důležitou 

roli sehrává v této výchově učitel. Záleží na něm, jaký přístup a vztah získají děti 

k dramatické tvořivosti. Proto bych se chtěla i nadále po dramatické stránce 

rozvíjet a získat tak potřebné dovednosti, nezbytné pro práci s dramatickou 

výchovou. 

• Děti ostýchavé a méně průbojné dostanou díky dramatizaci větší prostor 

k projevu a budou tak více prezentovat své názory. 

Tato skutečnost se mi při mém výzkumu potvrdila. Většinou byl jejich vstup do hry 

spontánní a nečekaný. Důležitou roli zde hrál přístup učitele a motivace ke hře. 

Pokud jsem děti dostatečně motivovala, ochotně se do hry pozvolna zapojily. Bylo 

nutné, abych jim k tomu poskytla potřebný čas a nesnažila se o jejich zapojení 

nucenou formou. 

• Jedinci s náznaky hyperaktivního chování a jedinci s agresivním chováním 

budou projevovat menší snahu spolupracovat. 

Zde byla moje domněnka chybná. Nemohu sice tvrdit, že byly tyto děti maximálně 

soustředěné a pozorné, ale došlo u nich k určitému pokroku. Děti s poruchou 

chování většinou vyžadují pozornost okolí. Proto u nich nedocházelo k problému 

projevit se před skupinou. Pokud dostaly vůdčí, zodpovědnou funkci, byly 

soustředěné a spolupracovaly. Nevydržely u jedné činnosti delší dobu. 

• Je vhodné zapojit dramatickou tvořivost do výchovy, jelikož se tak zvýší 

snaha dětí, podělit se o své pocity a zážitky. 

Jelikož se nejednalo o dlouhodobý výzkum, neměla jsem na ověření této hypotézy 

potřebný čas. Ani po konzultaci s učitelkou jsme se nedobraly jednoznačných 

výsledků, které by mou hypotézu potvrdily, či vyvrátily. 
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