Příloha 1

Souhlas zákonného zástupce

poskytovaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími
právními normami byl vyjádřen podpisy všech zákonných zástupců dětí. Podepsaní
souhlasí s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů svého dítěte
v souvislosti s pedagogickým projektem „Zahrajeme si pohádku“. Byli seznámeni se
skutečností, že opatřené záznamy budou výhradně sloužit pro účely výzkumného šetření
mé diplomové práce.
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Chová se zdvořile k dětem.
V interakcích s dětmi je soupeřivý/á.
Projevuje se agresivně.
Spolupracuje s ostatními.
Chová se k ostatním vstřícně.
Zapojuje se do interakcí s vrstevníky.
Hraje si po celou dobu samo.
Je příliš zaměřeno na své potřeby.
Má problém komunikovat s vrstevníky.
Jen pozoruje ostatní, nezapojuje se do her a činností.
Reaguje na komunikaci ostatních.
Volí ke své hře více partnerů.
Nejčastěji si hraje si se stejným/i partnerem/ry.
Hraje si nejčastěji se svými kamarády.
Hraje si častěji s dítětem stejného pohlaví.
Hraje si převážně se sociálně zdatným dítětem.
Volí hru podle dítěte, jehož hra ho zaujala.
Konfliktní situaci předchází domluvou.
V konfliktní situaci používá násilí.
V konfliktní situaci se rozpláče.
Konflikt řeší "žalováním" učitelce.
Konflikt uzavře dohodou.
Pomůže kamarádovi radou.
Půjčí kamarádovi hračku.
Pomůže kamarádovi v jeho obtížích.
Pomáhá ostatním s úklidem hraček.
Vzdá se vedoucí role ve hře ve prospěch jiného.
Dodržuje smluvená pravidla chování.
Má problém rozhodnout se pro hru či činnost.
Obtížně si volí potřebné pomůcky a hračky.
Pozná nevhodné chování.
Zorganizuje si hru.

Projev dítěte
dítě 19

dítě 11

dítě 10

dítě 9

dítě 4

dítě 3

dítě 2

děti 5-6 leté
dítě 20

děti 4-5 leté
dítě 21

děti 3-4 leté

Příloha 2
Tabulka k pozorování dětí
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dítě 25

dítě 24

dítě 23

dítě 22

dítě 18

dítě 17

dítě 16

dítě 15

dítě 14

dítě 13

dítě 12

dítě 8

dítě 7

dítě 6

dítě 5

dítě 1

Příloha 3

Pedagogický projekt „Zahrajeme si pohádku“

Název pedagogického projektu:

Zahrajeme si pohádku.

Hlavní záměr vzdělávacího projektu:

Prostřednictvím

společné

přípravy

realizace

veřejného

vystoupení

dramatizací

pohádky rozvíjet

a
s

osobnost

dítěte, jeho sociální dovednosti a vztahy ve
skupině 3-6 letých dětí.
Námět projektu:

Pohádka „O Šípkové Růžence“.

Charakteristika projektu: Pedagogický projekt připravený učitelkou jako projekt
třídní a realizovaný ve školním i mimoškolním prostředí
má předpokládaný rozsah čtyři týdny. Účelem projektu je
posílení a získání dovedností dětí a zpracován je pro
skupinu 25 dětí ve věku od 3-6 let.
Místo realizace projektu:

mateřská škola v Havířově

Doba realizace projektu: 27. února až 30. března 2012
Hlavní cíle pedagogického projektu:


cíle kognitivní, myšlenkově operační:



Pochopit a zapamatovat si krátký literární text, příběh.



Připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit
činnost.



cíle psychomotorické:



Procvičit správnou výslovnost a artikulaci.



Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
výtvarnými,

hudebními,

literárními,

dramatickými

a

pohybovými

dovednostmi.





Verbálně i neverbálně komunikovat s dětmi a s dospělými.



Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.

cíle afektivní:



Své chování přizpůsobovat prostředí, uvědomovat si různé sociální role.
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Chtít porozumět projevu druhých.



Chovat se vstřícně a nabízet pomoc tam, kde je jí třeba.



Dokázat se dohodnout i v případě problémové situace.



Spolupracovat a spolupodílet se na činnostech v mateřské škole.

Předpokládaná volba metod práce:
K dosažení stanovených cílů budou voleny metody práce, které předpokládají
součinnost učitelky a dítěte s ohledem na jeho potřeby, individuální možnosti a
vzhledem k organizaci práce. V průběhu realizace projektu budou využity tyto metody:


metody slovní



metody názorné



metody praktické



metody prožitkové



metody kooperativního učení hrou a činnostmi

Předpokládaná volba organizačních forem práce
V průběhu projektové výuky budou využívány organizační formy práce, které
napomohou ke splnění stanoveného cíle, úkolu a s ohledem na obsah činnosti.
Prostřednictvím didakticky zacílených činností budou uplatněny tyto organizační formy
práce:


činnosti individuální



činnosti párové



činnosti skupinové



samostatná práce



činnosti hromadné

Předpokládaný výstup – produkt:
Zhotovení knihy „Pohádka O Šípkové Růžence“.
Vystoupení dětí v dramatizaci pohádky „O Šípkové Růžence“.
Mapa vzdělávacích cílů a oblastí (viz str. 5)
Mapa námětu - činnosti, jimiž budou cíle plněny (viz str. 6)
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dítě a jeho tělo
dítě a jeho psychika
dítě a ten druhý
dítě a společnost

• A. cíle psychomotorické
•
1. Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.
•
Dodržovat správnou techniku stříhání.
•
Koordinovat pohyb s reprodukovanou hudbou.
•
Usilovat o správně provádění jednotlivých cviků.
•
Držet tužku správným způsobem.
•
Kreslit lehce, netlačit na kresebný nástroj.

• A. cíle kognitivní, myšlenkově operační
•
1. Pochopit a zapamatovat si krátký literární text, příběh
•
Přednést text své role v dramatizaci pohádky.
•
2. Připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit
činnost.
•
Soustředit se ke sledování loutkového divadla
•
Řešit problém s tvořivým přístupem.
•
Soustředěně vyslechnout vážnou hudbu.
•
Hledat různé možnosti řešení myšlenkového problému.
• B. cíle psychomotorické
•
1. Procvičit správnou výslovnost a artikulaci.
•
Procvičit správnou výslovnost a artikulaci.
• 2. Kultivovaně komunikovat (verbálně i neverbálně) s dětmi a s dospělými.
•
Umět diskutovat a sdělovat své prožitky.
•
Neskákat do řeči, nechat domluvit druhého.
•
Aktivně naslouchat tomu, co říká druhý.
•
Vyjádřit se mimikou, gestem, pohybem.
• C. cíle afektivní
•
1. Chovat se vstřícně a nabízet pomoc tam, kde je jí třeba.
•
Nabídnout pomoc kamarádovi.
• A. cíle afektivní
•
1. Chtít porozumět projevu druhých.
•
Naslouchat tomu, co druhý říká.
•
2. Spolupracovat a spolupodílet se na činnostech ve třídě.
•
Vyvinout snahu o dokončení společného úkolu.
•
Umět přijmout úkol.
•
Koordinovat spolupráci zpěváků s instrumentální skupinou.
•
Domlouvat se a spolupracovat při společné činnosti.
•
Přijmout spolupráci mezi postavami v roli při dramatizaci pohádky.
• A. cíle kognitivní, myšlenkově operační
•
1. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
výtvarnými,
hudebními, literárními, dramatickými a pohybovými
dovednostmi.
•
Vyjádřit své představy malbou
•
Zpívat spontánně a s prožit si společné zazpívání písně.
•
Zahrát svou roli v dramatizaci pohádky.
•
Uplatnit fantazii při lirárních činnostech.
• B. cíle afektivní
•
1. Své chování přizpůsobovat prostředí, uvědomovat si různé sociální role.
•
Projevovat se autonomně při tvořivých činnostech.
•
Dodržovat pravidla kulturního chování v divadle.
•
2. Dokázat se dohodnout i v případě problémové situace.
•
Neprosazovat se na úkor druhého.
•
Dodržovat dohodnutá pravidla.
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Z pohádky do pohádky
- uspořádání výstavy pohádkových knih dětí
- tematická kresba "Pohádkový hrdina, kterého mám nejraději"
- vyhledávání pohádkových dvojic
- seznámení s básní "Malovaná pohádka" a "Mírová pohádka"
- pracovní činnost "Kouzelná hůlka"
- řešení pohádkových hádanek
- cvičení s hudbou Dětké muzikály - zpívané pohádky

Zahrajeme si pohádku

Jak to bylo se Šípkovou Růženkou
- loutkové divadlo "O Šípkové Růžence"
- řešení pracovního listu
- četba na pokračování s prohlížením
ilustrací
- strukturované drama "Jak to bylo s
Růženkou"
- skládání obrázků k pohádce ve
dvojicích
- cvičení s květinkou
- tematická malba "O Šípkové Růžence"
- seznámení s písní "My jsme děti"
- grafomotorické cvičení
- návštěva divadelního představení
- dramatizace pohádky
- poslech úryvku z baletu "Šípková
Růženka"
- zhotovení kulisy do pohádky
"Pohádkový zámek s věží"

Pohádkový karneval
- pantomima "Za co půjdu na
karneval"
- zhotovení "Karnevalové girlandy"
- grafomotorické cvičení
- dramatizace pohádky
- seznámení s písní "Karneval
nechodí potichu"
- karnevalová výzdoba třídy
- řešení pracovního listu
- dokončení knihy "O Šípkové
Růžence"
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Úvodní motivace
Cíl:

Naslouchat tomu, co druhý říká.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická
Organizační forma: hromadná
Materiálně-didaktické prostředky:

kouzelná hůlka, závoj a věneček pro vílu,
zvonkohra,

dřevěná

kostka

Polykarpovy

stavebnice,

královská

koruna,

HI-FI,

CD

s písničkami k pohádkám
Popis činnosti:
Učitelka převlečená za vílu s kouzelnou hůlkou přichází mezi děti. Situaci podkresluje
reprodukovaná hudba. Víla chvilku tančí, ale potom se rozpláče. Když se trochu
uklidní, nechá děti hádat, proč si myslí, že je smutná. Po odpovědích dětí se svěří, že se
ztratila z pohádky a neví, jak se do ní vrátit.
Zasáhne učitelka a zeptá se dětí, z jaké pohádky by víla mohla být. (reakce dětí)
Pohádky si vyťukáme (rytmizace hrou na tělo) a zazpíváme (se zvonkohrou), nejdříve
ozvěnou podle učitelky, potom nechá děti improvizovat.
Po té se dětí zeptá, jaké pohádky mají rády a proč se jim líbí. (reakce dětí)
Na závěr si děti zahrají pohybovou hru „Na krále“. Děti stojí ve vázaném kruhu kolem
dítěte sedícího na trůně a představuje krále. Král „spí“ a má na hlavě korunu. Děti chodí
dokola, říkají říkanku a čekají na učitelku, která na někoho mrkne, aby nenápadně
označila zloděje královské koruny. Tu zloděj sundá královi z hlavy po ukončení říkanky
a dá se do běhu. Král se probudí a snaží se zloděje chytnout. Děti udržují vázaný kruh,
mezera je jen v místě, odkud vyběhl zloděj. Pokud se podaří zloději s korunou utéct,
posadí se na trůn a je nový král. Jestliže ho král chytí, musí vrátit korunu.
Říkanka:

Sedí král na trůně,
ve zlaté koruně,
kdo korunu sejme,
ten si na trůn sedne.
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Týdenní téma „Z pohádky do pohádky“
1. týden projektové výuky
______________________________________________________________________
Didakticky zacílené činnosti – nabídka činností pro děti
Výstavka pohádkových knížek
Cíl:

Umět diskutovat a sdělovat své prožitky.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická, práce s knihou; názorně-demonstrační
Organizační forma: individuální, skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

Polykarpova stavebnice, pohádkové knihy

Popis činnosti:
Děti budou přinášet z domova svou nejoblíbenější pohádkovou knihu, kterou učitelce,
případně i dětem momentálně se pohybující kolem výstavky představí. Společně si
knihu prohlédneme a cílenými otázkami vede učitelka dítě k vyprávění o pohádkách a
popisu ilustrací.
Tematická kresba „Pohádkový hrdina, kterého mám nejraději“
Cíl:

Projevovat se autonomně při tvořivých činnostech.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická
Organizační forma: individuální
Materiálně-didaktické prostředky:

výkresy A3, barevné tuše, vodové barvy, štětce,
kyblík na vodu

Popis činnosti:
Učitelka děti motivuje představou, že si koupila v knihkupectví pohádkovou knihu, ve
které nebyl žádný obrázek. Pak se ptá dítěte, jakou pohádkovou knihu podle vlastního
výběru by si koupilo a rozpřede hovor o oblíbené pohádce a oblíbeném hrdinovi. Také
se zeptá, proč se mu hrdina líbí, na jeho kladné a negativní stránky. Po té vyzve dítě,
aby svého hrdinu namaloval. Práce dětí učitelka vystaví a ostatní děti budou hádat
namalované hrdiny a pohádky, ke kterým patří. Autor malby sdělí dětem, proč si zvolil
tohoto pohádkového hrdinu.
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Vyhledávání pohádkových dvojic
Cíl:

Vyvinout snahu o dokončení společného úkolu.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; demonstrace obrazů statických
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

sady půlených obrázků

Popis činnosti:
Učitelka děti motivuje malířem Štětečkem, který maloval obrázky k pohádkám, ale byl
popleta. Nevěděl totiž, kdo ke komu v pohádce patří. A tak si myslel, že se princezna
vdala za vodníka, že Karkulku sežral Budulínek, že Sněhurku zachránil jelen a Jeníček
s Mařenkou loupali brambory. Ptá se dětí, zda by ony věděly, které postavy do stejné
pohádky patří. Ve skupinkách pak budou tvořit dvojice. V každé sadě obrázků bude
lichý počet, na který učitelka neupozorní. Problémovou otázku nechá děti vyřešit
samostatně (zbývající obrázek bude tvořit trojici k jedné pohádce).
Seznámení s básní „Malovaná pohádka“ a „Mírová pohádka“
Cíl:

Snažit se o správnou výslovnost.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; metoda práce s knihou
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

knihy z výstavky

Popis činnosti:
Učitelka si s dětmi prohlíží výstavku knih uspořádanou ve třídě. Společně si
připomenou správné zacházení s knihou. Po té se dětí ptá, proč lidé knihy mají. (reakce
dětí) Připomeneme si estetickou, relaxační, psychologickou a informační funkci.
Učitelka dětem připomene, že v knihách pro děti kromě pohádek bývají také básničky.
Mladší děti se seznámí s básní M. Černíka „Mírová pohádka“ a starší děti s básní J.
Žáčka „Malovaná pohádka“.
Pracovní činnost „Kouzelná hůlka“
Cíl:

Dodržovat správnou techniku stříhání.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; metoda praktická – nácvik pracovních
dovedností
Organizační forma: skupinová, individuální
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Materiálně-didaktické prostředky:

pěnovka a vlnitá lepenka v různých barvách,
šablony 2 velikostí pěticípých hvězd, lepidlo, štětce
a kelímky na lepidlo, glitrová lepidla, třpytivé
ozdoby, dřevěné tyčky, alobal

Popis činnosti:
Učitelka motivuje děti dlouhým nafukovacím balónkem (žížalou), ze které ve chvilce
„vykouzlí“ květinu. Ptá se dětí, jestli někde viděly kouzla. (reakce dětí) Po té učitelka
pokračuje vyprávěním, že v pohádkách se ke kouzlení používají kouzelné hůlky.
Vytáhne hůlku víly, která vystupovala v úvodní motivaci a zeptá se dětí, co by si
kouzelnou hůlkou přály vykouzlit ony. (reakce dětí) Učitelka navrhne dětem, aby si
zkusily takovou kouzelnou hůlku vyrobit, a třeba se jim to kouzlení podaří. Hotové
práce dětí vystaví.
Řešení pohádkových hádanek
Cíl:

Uplatnit fantazii při literárních činnostech.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; metoda práce s knihou
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

maňásek Kašpárek, kniha s pohádkovou hádankou
(ŽÁČEK, J. Hádanky a luštěnky. Praha : Šulc,
Švarc, s. r. o., 2006. ISBN 879-317-06.)

Popis činnosti:
Učitelka prostřednictvím maňáska Kašpárka zve děti do pohádky. Začne vyprávět „Za
devatero horami a devatero řekami bylo království. V tom království žil … hmmm s …
hmmm a narodila se jim … hmmm. Dali jí jméno … hmmm…. Jé, děti, já jsem všechno
z pohádek zapomněl. Ale víte co, mám pro vás připravených hodně pohádkových
hádanek a jsem zvědavý, jestli je poznáte.“ Kašpárek předčítá příběh Popletená pohádka
(str. 52, 53) z uvedeného titulu a četbu v logických úsecích přeruší. Děti poznávají a
pojmenovávají úryvky z pohádek.
Cvičení s hudbou „Dětské muzikály – zpívané pohádky“
Cíl:

Koordinovat pohyb s reprodukovanou hudbou.

Volba metod: slovní – monologická, praktická – nácvik pohybových dovedností
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Organizační forma: párová
Materiálně-didaktické prostředky:

CD Dětské muzikály – zpívané pohádky, Hi-Fi

Popis činnosti:
Učitelka pustí nahrávku fanfáry, zve děti na královskou rozcvičku pro všechny krále i
královny. Vyzývá, aby přicházely královské páry, které nejdříve tančí pohybové a
taneční improvizaci ve dvojicích. Po té na skladbu „Šípková Růženka“ a „O sto let
později“ z uvedeného CD nosiče učitelka dětem předcvičuje zdravotní cvičení, která
jsou opět organizována ve dvojicích a také ona si vybírá partnera ke cvičení (pokud
zůstává některé dítě bez kamaráda).

Týdenní téma „Jak to bylo se Šípkovou Růženkou“
2. a 3. týden projektové výuky
______________________________________________________________________
Didakticky zacílené činnosti – nabídka činností pro děti
Loutkové divadlo „O Šípkové Růžence“
Cíl:

Soustředit se ke sledování loutkového divadla.

Volba metod: názorně-demonstrační
Organizační forma: skupinová (hromadná)
Materiálně-didaktické prostředky:

vstupenky do divadla, plošné loutky k pohádce,
scéna a rekvizity k pohádce, zvoneček, CD

Popis činnosti:
Učitelka zve děti do divadla a „prodává“ vstupenky (lísteček s obrázkem) pro mladší
děti za 3 koruny a pro starší děti za 6 korun = počet tlesknutí učitelce do dlaně.
Loutkovou pohádku O Šípkové Růžence dle J. Jelena, hranou učitelkou, zahájí a ukončí
zvoneček. Po ukončení pohádky za zpěvu písně
„A byla svatba veliká, veliká, veliká,
a při tom hrála muzika, muzika“.
jsou děti pozvány na královskou svatební zábavu. Následuje volný tanec dětí.
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Řešení pracovního listu
Cíl:

Řešit problém s tvořivým přístupem.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická, praktická – grafické činnosti
Organizační forma: individuální
Materiálně-didaktické prostředky:

interaktivní tabule, pracovní listy v papírové
podobě, pastelky

Popis činnosti:
Děti budou mít na výběr vyřešit pracovní list na interaktivní tabuli nebo v papírové
podobě. Nejstarší děti (5-6, 7 leté) mají volbu pracovního listu „Škrtni, co do řady
nepatří“ (PL 1), „Vymaluj rytíře s mečem na pravé straně“ (PL 2) nebo „Kolik cípů má
hvězdička?“ (PL 3), děti 4-5 leté „Kolik lístků má květinka?“ (PL 4) a „Vymaluj jen
duchy nahoře“ (PL 5).
Četba na pokračování s prohlížením ilustrací
Cíl:

Neskákat do řeči, nechat domluvit druhého.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická, práce s knihou
Organizační forma: skupinová (hromadná)
Materiálně-didaktické prostředky:

knihy s rozličným vydáním pohádek O Šípkové
Růžence

Popis činnosti:
Na pokračování bude učitelka dětem předčítat pohádku O Šípkové Růžence v různém
vydání, např.:
GRIMM, J. L. K.; GRIMM, W. K. Šípková Růženka a jiné pohádky.
JELEN, J. Šípková Růženka. Praha : Albatros, 1979.
ŽÁČEK, J. Šípková Růženka. Praha : Česká televize, 2011. ISBN 978-80-7404-079-5.
DISNEY, W. Šípková Růženka. Bratislava : Egmont, 1992. ISBN 80-7134-309-9.
Po dočtení hovoří s dětmi o rozdílech mezi jednotlivými motivy (počet sudiček; důvod,
proč nebyla poslední sudička pozvána; věk Růženky, kdy se píchla do prstu; píchnutí o
vřeténko x o trn růže apod.)
Strukturované drama „Jak to bylo s Růženkou“
Cíl:

Aktivně naslouchat tomu, co říká druhý.
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Volba metod: slovní – monologická, dialogická, praktická
Organizační forma: skupinová (hromadná)
Materiálně-didaktické prostředky:

rekvizity k pohádce – závoje pro sudičky, zobáčky
pro ptáčky, květinky pro šípkové růžičky, kolébka
s miminkem

Popis činnosti:
Učitelka v roli vypravěče vypráví pohádku „O Šípkové Růžence“. Vyprávění zastaví
v momentě, kdy přicházejí sudičky ke kolébce a vyzve děti, které chtějí Růžence něco
popřát, ať si na sudičky zahrají a domluví se, kdo bude poslední sudička. Potom tyto
sudičky vyzve, aby si představily, že je Růženka normální holčička z našeho světa a aby
jí znovu něco do života popřály. Učitelka vypráví dětem pohádku dál a děj přeruší ve
chvíli, kdy přilétají ptáčkové. Opět vyzve zájemce, kteří chtějí hrát ptáčky, aby se
zapojili a poradili Růžence, co má udělat. Po té pokračuje vyprávění pohádky, které
bude odmlčeno v okamžiku, kdy princ potká Šípkové růžičky. Děti, které si na ně chtějí
zahrát, princi radí, co má udělat. Závěr pohádky společně dovyprávíme. Na závěr se
učitelka dětí ptá, co dělají, aby se ony do potíží nedostávaly a co udělaly, když měly
nějaký problém.
Skládání obrázků ve dvojicích
Cíl:

Neprosazovat se na úkor druhého; spolupracovat a vzájemně komunikovat.
Vnímat a prakticky realizovat základní souvislosti obrázku.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická, praktická – grafické činnosti, nácvik
pracovních dovedností
Organizační forma: párová
Materiálně-didaktické prostředky:

pracovní list pro dvojici, nůžky, lepidlo, výkres
A3, pastelky, fixy

Popis činnosti:
Učitelka vyzve děti, aby si vybraly svého kamaráda. Ptá se, proč si zvolily právě tohoto.
Po krátkém rozhovoru pak děti dostanou ve dvojici dvě sady po třech obrázcích
(Omalovánka 1 a Omalovánka 2) ilustrujících děj pohádky „O Šípkové Růžence“, a to
pro každé dítě jinou. Děti budou mít za úkol ve dvojici šest obrázků vystřihnout,
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sestavit a nalepit podle dějové posloupnosti. Nejstarší děti (ostatní jen dle zájmu) je také
vymalují.
Cvičení s květinkou
Cíl:

Usilovat o správné provádění jednotlivých cviků.

Volba metod: slovní – monologická, praktická – nácvik pohybových dovedností
Organizační forma: hromadná
Materiálně-didaktické prostředky:

plastové květiny na cvičení

Popis činnosti:
Cvičení s květinkou (K) a s motivací:


leh na záda, připažit, „K“ položit na břicho; zvednout hlavu do předklonu a zpět
„podívej se na květinku“



klek snožmo, uchopit „K“ za hlavou v upažení skrčmo; mírné úklony vlevo a
vpravo „motýlek se uklání“



„K“ položit na zem, stoj spatný na K, připažit; skokem do stoje rozkročného,
horní končetiny tlesk ve vzpažení „skákací panáček“



stoj mírně rozkročný, uchopit „K“ oběma rukama, střídavě vzpažit a skrčit
předpažmo „schovej se za květinku“



leh na záda, „K“ stisknout mezi kotníky; mírně přednožit sounož s „K“ a zpět
„svezeme květinku ve výtahu“



relaxace „květinka nás pohladí“



stoj spatný na „K“, ruce v bok; poskokem snožmo vlevo, zpět a vpravo, zpět



sed na zem uchopit „K“ ploskami nohou „opička si hraje s květinkou“

Pohybová hra „Na barevné kamarády“ s květinami.
Na zemi jsou položené „K“ v pěti barvách, každá barva v polovičním počtu než je počet
dětí. Děti se procházejí na za zpěvu písně „Ty a já“ zpívané učitelkou, která na konci
popěvku zvolá některou z pěti barev. Úkolem dětí je správnou barvu „K“ najít a postavit
se na ni ještě i s jedním kamarádem.
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Tematická malba „Šípková Růženka“
Cíl:

Vyjádřit své představy malbou; ve skupině se domluvit a rozdělit si úkoly mezi
sebou.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická – výtvarné činnosti
Organizační forma: skupinová, individuální
Materiálně-didaktické prostředky:

výkresy A3, černá tuš, vypsané fixy, pastelky,
vodové barvy, štětce, kyblíky na vodu

Popis činnosti:
V rozhovoru nad knihami s různými modifikacemi pohádky „O Šípkové Růžence“ se
učitelka dětí ptá, jak vznikne pohádková kniha. (reakce dětí) Shrne posloupnost
jednotlivých kroků a „dostane nápad“, abychom si ve školce vyrobili svou vlastní
knihu, která by obsahovala obrázky k pohádce „O Šípkové Růžence“. Ve skupince vede
děti k domluvě o nejdůležitějších momentech děje a také k rozdělení si, kdo co a s kým
bude malovat. Tato činnost bude opakovaně organizována s kontrolou, který úsek děje
pohádky ještě nebyl namalován. Postupně tak bude vytvářena kniha ilustrací.
Seznámení s písní „My jsme děti“
Cíl:

Zpívat spontánně a prožít si společné zazpívání písně.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

obrázky nálad, klavír,

Popis činnosti:
Učitelka ukazuje dětem obrázky nálad a ptá se dětí, co se asi těm dětem na obrázku
přihodilo a jak se cítí, když se takto tváří. (reakce dětí) Po té si zkusí podle předlohy
různé výrazy tváře a učitelka se ptá, ať si vzpomenou, co se jim v minulosti přihodilo,
když se tak tvářili a cítili. V závěru motivace jim řekne, že má nejraději, když jsou
veselé a smějí se, jako v písničce. (poslech písně „My jsme děti“ zpívané učitelkou)
Následuje hlasové a melodické cvičení u klavíru, při kterém učitelka předzpívává
motivy na slabiky cha, che, cho a chu. Po té nácvik nové písně nejdříve rytmickou
deklamací po logických celcích, potom zpěvem po částech ozvěnou podle učitelky.
My jsme děti ještě malé,
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zatím si jen hrajeme,
kreslíme, cvičíme, nejraděj se smějeme,
kreslíme, cvičíme, nejraděj se smějeme.
Chacha, chachacha, když je pěkná pohádka,
chacha, chachacha, chachachacha, cha.
Grafomotorická cvičení
Cíl:

Držet tužku správným způsobem.

Volba metod: slovní – monologická, praktická – grafické činnosti
Organizační forma: individuální
Materiálně-didaktické prostředky:

grafomotorické listy, pastelky, (interaktivní tabule,
pero)

Popis činnosti:
Učitelka má pro děti na výběr čtyři typy grafomotorických cvičení „Dokresli zámecká
okna“ (GL 1), „Najdi zámek a vymaluj ho“ (GL 2) a „Spoj tečky“ (GL 3). Děti si
mohou cvičení realizovat také na interaktivní tabuli.
Návštěva divadelního představení
Cíl:

Dodržovat pravidla kulturního chování v divadle.

Volba metod: názorně-demonstrační
Organizační forma: hromadná, skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

-

Popis činnosti:
Děti navštíví divadelní představení profesionálního souboru v Divadle loutek v Ostravě.
Učitelka si s dětmi připomene zásady společenského chování v divadle a také je vyzve,
aby se dívaly, jak herci na jevišti mluví, pohybují se, hrají roli. Po shlédnutí představení
ve skupinové činnosti provede reflexi představení a zjistí dojmy dětí. Upozorní je na
skutečnost, že divadelní soubor jen spoluprací dosáhne výsledného výkonu a že každý
herec a každá role je v součinnosti s ostatními důležitá.
Dramatizace pohádky „O Šípkové Růžence“
Cíl:

Přednést text své role v dramatizaci pohádky.
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Volba metod: slovní – monologická, dialogická, praktická
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

Polykarpova a molitanová stavebnice na stavbu
kulis, koruna pro krále a královnu, trubky pro
trubače, závoje pro sudičky, zobáčky pro ptáčky,
korunka pro Růženku, plášť pro prince, květiny pro
Šípkové růžičky, hudební doprovod, Hi-Fi věž,
zvoneček

Popis činnosti:
Děti se budou postupně seznamovat s textem veršované pohádky „O Šípkové Růžence“
a po částech budeme stavět divadelní představení. Prozatím nebudeme hrát pohádku
celou, jen po určitých logických celcích: narození Růženky, sudby sudiček, Růženka a
ptáčkové, po dvaceti letech, princ a růžičky, probuzení Růženky.
Poslech úryvku z baletu „Šípková Růženka“
Cíl:

Soustředěně vyslechnout vážnou hudbu; uvědomit si, že v orchestru hraje

spousta nástrojů, které se vzájemně doplňují.
Volba metod: slovní – monologická, praktická
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

Hi-Fi věž, CD, obrazový materiál hudebních
nástrojů

Popis činnosti:
Činnost bude zahájena HPH „Já jsem muzikant“, ve které děti samy volí muzikanta,
který je vystřídá ve vedoucí roli. Po hře se učitelka dětí ptá, jestli znají i jiné hudební
nástroje. (reakce dětí, může být podpořena obrázky hudebních nástrojů) Dále se ptá, jak
je pojmenována velká skupina hudebníků, kteří hrají společně, a pozve je k poslechu
skladby hrané orchestrem. Tu vymyslel hudební skladatel a takto si představoval
pohádku „O Šípkové Růžence“. (poslech úryvku z baletu P. I. Čajkovského „Šípková
Růženka“)
Zhotovení kulis do pohádky „Pohádkový zámek s věží“
Cíl:

Domlouvat se a spolupracovat při společné činnosti.
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Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická – výtvarné činnosti
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

pohádkové knihy s ilustracemi zámků a hradů,
polystyrénové tvary zámku, houbičky, temperové
barvy, palety, kyblíky s vodou, igelitové ubrusy,
lepidlo, štětce na lepidlo, maňásek pejska

Popis činnosti:
Činnost bude motivována maňáskem pejska, který se dětem představí a vypráví, odkud
přichází. Připomíná, že každý má svůj domov, a že se dokonce říká přísloví, „všude
dobře, doma nejlíp“. Maňásek se ptá dětí, kde jsou ony doma a pak se ptá, kde je doma
medvěd, ptáček, čert…..princezna Růženka. (reakce dětí) Maňásek pak připomene, že
my ještě zámek pro princeznu Růženku nemáme a navrhuje jeho výrobu. Vyzve děti,
aby se domluvily, kdo s kým a jakou část zámku bude tupovat, kdo bude lepit podstavec
apod.

Týdenní téma „Pohádkový karneval“
4. týden projektové výuky
______________________________________________________________________
Didakticky zacílené činnosti – nabídka činností pro děti
Pantomima „Za co půjdu na karneval“
Cíl:

Vyjádřit se mimikou, gestem, pohybem.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

interaktivní tabule, PC, CD s fotografiemi

Popis činnosti:
Učitelka motivuje děti ukázkou fotografií z loňského karnevalu a ptá se jich, jaké
vzpomínky na něho mají. (reakce dětí) Připomene, že náš letošní karneval už se také
blíží a že by si už všichni měli doma chystat svou masku. Vyzve děti, aby zahrály beze
slov, tedy pantomimou, za co na karneval půjdou a ostatní budou hádat. Po uhádnutí si
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budeme říkat typické znaky a součásti masky, které ke konkrétní masce patří a podle
čeho ji všichni poznají.
Zhotovení Karnevalové girlandy
Cíl:

Umět přijmout úkol.

Volba metod: slovní – monologická, praktická
Organizační forma: párová, individuální
Materiálně-didaktické prostředky:

šablony hlav, barevné krepové papíry, lepidlo,
olejové voskové pastely,

Popis činnosti:
Učitelka motivuje děti ukázkou obrázků s tematikou dětský karneval a vyzve je
k popisu obrázků. Po té si společně povíme, co všechno si na karneval připravujeme my
ve školce. (reakce dětí) V tom učitelka vytáhne a zavlní dětem karnevalovou girlandou
a navrhne jim, že si takovou mohou zkusit vyrobit. Poradí dětem, že girlanda se nejlépe
motá ve dvojici s kamarádem.
Grafomotorické cvičení
Cíl:

Kreslit lehce, netlačit na kresebný nástroj.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická – grafické činnosti
Organizační forma: individuální
Materiálně-didaktické prostředky:

grafomotorické listy, (IT)

Popis činnosti:
Děti mají na výběr grafomotorický list „Klaunovy balónky“ (GL 4), „Karnevalové
čepice“ (GL 5) a „Zdobíme karnevalovou čepici“ (GL 6). Grafomotorické cvičení si
děti mohou realizovat také na interaktivní tabuli.
Dramatizace pohádky „O Šípkové Růžence“
Cíl:

Přijmout spolupráci mezi postavami v roli při dramatizaci pohádky.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická
Organizační forma: skupinová, hromadná
Materiálně-didaktické prostředky:

Polykarpova a molitanová stavebnice na stavbu
kulis, koruna pro krále a královnu, trubky pro
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trubače, závoje pro sudičky, zobáčky pro ptáčky,
korunka pro Růženku, plášť pro prince, květiny pro
Šípkové růžičky, hudební doprovod, Hi-Fi věž,
zvoneček
Popis činnosti:
Z počátku si děti budou individuálně a po skupinkách hrát pohádku ve smysluplných
celcích. Postupně budeme přidávat i hudební předěly a pohybové části pohádky. Teprve
až před Dětským karnevalem si děti pohádku zahrají celou a také na generální zkoušce.
S dramatizací pohádky „O Šípkové Růžence“ se děti představí na Dětském karnevalu,
kterého se účastní také rodiče, prarodiče, sourozenci a bývalí kamarádi – dnešní žáci 1.
třídy. Dětský karneval zahájí promenáda masek, pak bude následovat pohádka a po ní
vystoupení kouzelníka, zábavné soutěže dětí po skupinkách dle věku, taneční soutěže,
tombola a volná zábava.
Karnevalová výzdoba třídy
Cíl:

Dodržovat dohodnutá pravidla.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

nafukovací

balónky,

karnevalové

girlandy

a

serpentýny, silon, krepové papíry, děrné pásky +
pastelky
Popis činnosti:
Učitelka motivuje činnost hádankami „Podle čeho se pozná, že budou Vánoce (má
někdo narozeniny, budou Velikonoce, bude jaro,…, bude karneval) – reakce dětí.
Navrhne dětem, že bychom si mohli vyzdobit školku, aby všichni poznali, se chystáme
na karneval. Děti se naučí tvarovat děrnou pásku natáčením na pastelku, procvičí si
poměřování délky na pruzích z krepového papíru, a dechové cvičení při nafukování
balónků. Na výzdobu také použijeme „Karnevalové girlandy“, které si vyrobily děti.
Řešení pracovního listu
Cíl:

Hledat různé možnosti řešení myšlenkového problému.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická, praktická – grafické činnosti
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Organizační forma: individuální
Materiálně-didaktické prostředky:

interaktivní tabule, pracovní listy v papírové
podobě, pastelky

Popis činnosti:
Děti budou mít na výběr vyřešit pracovní list na interaktivní tabuli nebo v papírové
podobě. Nejstarší děti (5-6, 7 leté) mají volbu pracovního listu „Domaluj nebo škrtni
podle instrukcí“ (PL 6) a „Nakresli šipky“ (PL 7). Nebo si mohou děti vybrat motiv
z pohádky „O Šípkové Růžence“ s puzzle sítí k vystřihnutí (nejmladším dětem
vystřihne učitelka), poskládání a nalepení. S odstupňovanou náročností bude puzzle
připraveno ve třech úrovních (PL 8, 9, 10).
Seznámení s písní „Karneval nechodí potichu“
Cíl:

Koordinovat spolupráci zpěváků s instrumentální skupinou.

Volba metod: slovní – monologická, dialogická; praktická
Organizační forma: skupinová
Materiálně-didaktické prostředky:

klavír, Orffovy nástroje, maňásek,

Popis činnosti:
Činnost bude motivována příchodem maňáska, který se ptá, proč mají děti školku tak
vyzdobenou. (reakce dětí) Maňásek by chtěl jít na karneval také, ale neví, jakou masku
si má vybrat. Žádá děti o radu a otázku „Za co mám jít na karneval?“ melodizuje.
Učitelka vede děti k tomu, aby odpověď maňáskovi také melodizovaly. Po té maňásek
dětem zazpívá novou karnevalovou písničku „Karneval nechodí potichu“ z publikace
HOROVÁ, L. Ve školce je bezva. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-694-0.
(poslech písně s následným nácvikem) Hned od začátku učitelka v pomlkách písně hraje
na rytmický nástroj, při nácviku v pomlkách děti tleskají a na závěr se rozdělí na
skupinku zpěváků a instrumentální skupinku. Společně si zazpívají a zahrají a potom se
vystřídají.
Dokončení „Knihy O Šípkové Růžence“
Cíl:

Nabídnout pomoc kamarádovi.

Volba metod: slovní – monologická, praktická
Organizační forma: skupinová
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Materiálně-didaktické prostředky:

výkresy A2, pastelky, fixy, lepidla, razničky,
strojek na papír Big Shot, děrovačka, kroužky na
svázání knihy, tištěná písmena k vystřihnutí

Popis činnosti:
Kniha „Šípková Růženka“ bude sestavena z ilustrací, které postupně děti vytvořily.
Dětské práce si děti sestaví podle dějové posloupnosti a nalepí je na větší formát.
Stránky mohou dále zdobit dekorativně, dolepovat, kreativně dotvořit. Na závěr vytvoří
obal knihy, kterou učitelka sváže do kroužkové vazby. Na obal společně vystřihnou a
nalepí název pohádky. Druhá strana bude obsahovat seznam postav v pohádce podle
scénáře a dětí, které tuto roli hrají – samy se podepíší. Jako poslední list bude vložena
prázdná strana, na kterou děti po Karnevalu nalepí fotografie z dramatizace pohádky.
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Příloha 3.1

Přílohy k projektu

3.1.1 Obrázky pohádkových dvojic
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25

26

27
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3.1.2 Text básně „Mírová pohádka“ a Malovaná pohádka“
Mírová pohádka (Michal Černík)
Na kopcích sami, sami,
pasou se vlci s ovečkami
a lidé žijí bez hádek.
Zvítězilo dobro z pohádek.
Malovaná pohádka (Jiří Žáček)
Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.
Koho do ní namaluju,
aby byla v pořádku?
Princeznu a Babu Jagu?
Draka, co má dračí spády?
Honzu nebo loupežníky?
Sebe a své kamarády?
Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.
Potom vám ji celou povím,
umím ji i pozpátku.
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3.1.3 Předloha „kouzelné hůlky“

30

3.1.4 Pracovní listy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PL 1

31

PL 2

32

PL 3

33

PL 4

34

PL 5

35

PL 6

36

PL 7

37

PL 8

38

PL 9

39

PL 10
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3.1.5 Předloha omalovánky 1
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Předloha omalovánky 2
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3.1.6 Notový zápis a text písně „My jsme děti ještě malé“

My jsme děti ještě malé,
zatím si jen hrajeme,
kreslíme, cvičíme, nejraděj se smějeme,
kreslíme, cvičíme, nejraděj se smějeme.
Chacha, chachacha, když je pěkná pohádka,
chacha, chachacha, chachachacha, cha.
3.1.7 Notový zápis a text písně „Karneval nechodí potichu“
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Karneval nechodí potichu,
karneval v okolí znají,
po kapsách nosívá muziku,
z kapes mu písničky hrají.
Ref.: Kdo ba se bál, kdo by se bál,
za co chci, můžu jít na karnaval.
2.
Zazní a hned mám chuť tancovat,
zazní a hned mám chuť skákat,
na hradě můžu si kralovat,
jé, to je báječný nápad.
Ref. Kdo by se bál, kdo by se bál,
za co chci můžu jít na karneval.
Kdo by se bál, kdo by se bál,
za chvíli pospíchám na karneval.
1.

3.1.8 Předloha „Karnevalové girlandy“
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3.1.9 Grafomotorické listy
GL 1
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GL 2

47

GL 3

48

GL 4

49

GL 5

50

GL 6
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Příloha 3.2

Text pohádky O Šípkové Růžence k dramatizaci

Hudba
Vypravěč

V daleké zemi, v dávném čase
žil král s královnou – povídá se.
A když se jim dceruška narodila,
v zemi velká slavnost byla.

Královna

Hajej, nynej, holčičko,
kolébá tě sluníčko,
kolébá tě měsíček
při písničce z hvězdiček,
bude se ti sladce spinkat
u maminky, u tatínka,
hajej, nynej, děvčátko,
moje milé děťátko.

Hudba – fanfáry, komoří zapisuje (má podložku, velkou tužku a opálený papír)
Trubači:

Na vědomost se dává,
že bude v zámku velká sláva.
Křtiny budou v neděli,
pro všechny králem pozvané.
Kdo z hostů na noc zůstane,
dočká se mnohých překvapení.
Osvětlený bude celý hrad
celou noc budou kapely vyhrávat
k veselému skotačení.

Hudba - fanfáry
Král:

Komoří!
Všechny listy v tomto znění,
pošlete poštou do všech zemí.
Na tebe vždy jsem spoléhal,
komoří, můj věrný sloužící,
ne tebe i dnes spoléhám,
hlídej Růženku v její ložnici.
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Hudba - král odchází, komoří jde do ložnice, ve které je kolébka a kolem 5 sudiček
Komoří

Měsíček svítí do kolébky,
dokola stojí sudičky.
Šat jejich je jak pára hebký
a zdobí jej hvězdičky.
Pět sudiček se dostavilo,
kdo pozval tuhle porotu?
Sudičky přišly bez pozvání a jsou tu.
Snad to budou dobré, štědré víly,
k přání i dárky připojily.

Hudba – sudička přináší ptáčka
1. sudička

Růženko, budeš jak ptáček pod oblohou,
jako píseň na jaře.
Líbám tvá ústa. Krásné písně zpívat mohou.
Navíc tě líbám na tváře,
abys vždy krásou růžověla
a k druhým láskou zněla.

Hudba – sudička přináší ulitu
2. sudička

Růženko, budeš jako krásná ulita,
ve které celé moře zpívá.
V ulitě srdce skryj i žal,
aby tě každý miloval.

Hudba – sudička přináší lucernu
3. sudička

Růženko, buď jako olej v plameni,
buď jako lampa za noci.
život se ti v lásku promění
proto tě líbám na oči,
abys vždy dobro viděla.
Buď jako oheň veselá.

Hudba – sudička přináší věneček
4. sudička

Líbám tě, Růženko, na čelo a čechrám vlásky,
já věneček ti uvila,
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buď prostá jako sedmikrásky.
Pak ani smrt tě nedohoní,
vždyť jaro přijde jako vloni.
Hudba – sudička přináší královskou korunu
5. sudička

Svět bludištěm je, milé dítě,
země se točí dokola.
Až po letech princ políbí tě,
život tě na trůn zavolá,
ty na sebe však spoléhej
a chudé vždycky v lásce měj.

Sudičky

To, co jsme měly, to jsme daly.
To, co je v moci člověka,
rozdávej, ať nikdo dlouho nečeká.
Dej každému dobro, štěstí, krásu!

Vypravěč

A této chvíli, v náhlém hluku
zjevila se sudička šestá.

Hudba
Do dlaní suše tleskla
a rázem probudila ze sna
žáby i myši, noční havěť,
netopýry i kejhaly.
6. sudička

Až dorosteš a celá zkrásníš
a před zrcadlem se nad sebou zasníš
za tebou přijdu, Růženko,
a přinesu ti vřeténko,
Do prstu se píchneš
a na sto let usneš!
Jen velká láska probudí tě,
aby tě navrátila znova
životu, který spřádá nitě.
To je má sudba, platí všechna má slova.

Hudba – odchod sudiček
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Vypravěč

Komoří se smutnou zprávou
budí krále ze sna.
Ten se začal o svou dceru bát,
Dal ve dne v noci střežit hrad.

Hudba - fanfára
Trubači

Na vědomost se dává
nová královská zpráva!
Od bran vyžeňte každou stařenku bez milosti,
vřetena spalte na popel a ukryjte kolovraty,
král má strach před zlou budoucností.

Hudba – fanfára, odchod trubačů
Vypravěč

V daleké zemi, v dávném čase
také král ukryl – povídá se –
kolovraty zlaté.

Hudba
Dvacátý rok Růžence nadešel
a během nich do věže nikdo nevešel.
a nikdo tam a nikdo zpět
cestu už přestali pokoušet.
Růženka

Co mě to dnes ke staré věži vábí?
Rezavá vrata ve věži
nechrání dnes ani řetězy.
Kolovrátku, kolovrátku,
jdu si k tobě pro pohádku!

6. sudička

Růženko, Růženko, pojď, vezmi si přadýnko,
příst tě naučím, slečinko.
Ta práce je ti souzena.

Růženka

Nemusím se bát vřetena?
Proč bych se měla bát,
nač bych se koho měla ptát?
Ale proč ti ptáčci náhle notují
proč mě lekají a před čím varují?

55

Hudba – příchod ptáčků
Ptáčci

Růženko, Růženko, zrádné je vřeténko,
píchne tě do prstíku a usneš v okamžiku,
usneš na sto let a s tebou celý svět.
Potoky, pole i oblaka uspí tvůj spánek, dívenko,
nešťastná Šípková Růženko!

Hudba – odchod ptáčků, Růženka se píchne a usne
Vypravěč

V daleké zemi, v dávném čase
na starém hradě ve věži
usnula dívka – povídá se.
A s dívkou usnul celý hrad,
král, královna i kuchtík malý,
všichni, kdo tenkrát pospíchali.
V houštinu se změnil sad.

Hudba – příchod růžiček, rozestaví se před věž s Růženkou
Princ

Pověsti se šíří,
že do jedné země, do starého hradu s věží
mnoho princů míří.
Tam spí nejkrásnější princezna
a je tolik líbezná.
Prochodil jsem kraje křížem krážem,
prohledal všechny končiny
a ptal se každé květiny.
Kde najdu spící princeznu?

Vypravěč

Až jednou, když se zešeřilo,
zašeptal kvítek šípkový

Šípkové růžičky

Už brzy najdeš svoji milou.
Zkus se růží ptát!
Šípkovou Růženku měj rád!
Až vyjde měsíc na oblohu,
prokaž, princi, svou odvahu.

Hudba – růžičky odcházejí
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Princ

Děkuji, růžičky, dlužníkem nezůstanu!

Vypravěč

Vše bylo tak, jak růže řekly.
Princ bez váhání jednal
a nikde se s nikým nezdržoval.
Pominul bludné kameny
a potom rovnou od brány
vyšel po schodech do komůrky.

Princ

Ach, jaký půvab dívčí tváře,
vlasy má sluncem rozčesané,
čelo spánkem ozdobené –
snad si na život rozpomene.

Hudba
Princezna

Ať věčně zpívá se veselá písnička

Princ

o krásném životě

Spolu

tys moje písnička!

Hudba – přichází král a královna, tanec prince s princeznou a krále s královnou
Vypravěč

A bylo velké hodování
a všude bylo veselo
a všude stály slavobrány
a ty nám hrej, kapelo!

Hudba, finále, – nástup všech
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Příloha 4

Dotazník pro ředitelky/vedoucí učitelky/učitelky mateřské školy

Vážená paní ředitelko/vedoucí učitelko/paní učitelko, milá kolegyně,
dovolte, abych se Vám představila. Působím jako učitelka v Mateřské škole v Havířově
– Bludovicích na ulici Frýdecké. V současné době studuji obor Pedagogika
v předškolním věku a zabývám se možnostmi osobnostního a sociálního rozvoje dítěte
v mateřské škole. Toto téma je předmětem mého pedagogického výzkumu pod vedením
PaedDr. Soni Koťátkové, Ph.D. a zahrnuty jsou do něho všechny mateřské školy
v Havířově. Ráda bych Vás požádala o spolupráci na výzkumu a o vyplnění dotazníku,
který Vám zabere několik minut času.
Prosím, zaměřte svou pozornost pouze na děti 5-6 leté a zakroužkujte vždy jednu
odpověď, která nejlépe vystihuje vyskytující se jev a charakterizující vztahy mezi
těmito

dětmi.

Dotazník

můžete

vyplnit

také

elektronicky

na

adrese

http://tinyurl.com/osv-dotaznik.

1. S jakou skupinou dětí pracujete?

a)

homogenní třída – uveďte věkové složení dětí:

_________________

b)

heterogenní třída – uveďte věkové složení dětí:

_________________

2. Kolik se vyskytuje ve Vaší třídě dětí, které mají problém sžít se se skupinou
vrstevníků?

a)

žádné

b)

1 dítě

c)

2 děti

d)

3 děti

d)

jiný počet, vypište:___________________________________________

3. Problém dítěte sžít se se skupinou vrstevníků má trvání:
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a)

krátkodobé (1-2 týdny)

b)

dlouhodobé (1 měsíc a více)

c)

trvalé

4. Jaká je příčina problému dítěte zapojit se do skupiny vrstevníků
v předškolním věku?

a)

pohlaví dítěte

b)

temperament dítěte

c)

jiná, uveďte:________________________________________________

5. Ve kterých situacích nejčastěji mají děti problém se schopností domlouvat
se a komunikovat mezi sebou?

a)

ve spontánních hrách

b)

v didakticky zacílených činnostech

c)

při pohybových aktivitách

d)

při pobytu venku

e)

v jiných činnostech, vypište:____________________________________

6. Navazují děti přednostně kamarádské vztahy s dítětem stejného pohlaví?
(označte na bodové škále)

1 ___ 2
nikdy

3

4

5
vždy

nedokáži se vyjádřit

7. Jaké trvání kamarádských vztahů mezi dětmi ve Vaší třídě převažuje?

a)

krátkodobé,

b)

dlouhodobé (více než dva měsíce)
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8. Má dítě, které navázalo kamarádský vztah, tendenci čekat a nehrát si,
dokud nepřijde jeho oblíbený kamarád?

a)

ano

b)

ne

c)

některé děti

9. Jaký typ vztahu mezi dětmi nejčastěji převažuje?

a)

soupeřivý

b)

spolupracující

c)

podřízený

d)

vstřícný

e)

odmítavý

f)

jiný,

vypište:__________________________________________________________
10. Hledají děti ke společné hře dítě, které je podobný typ jako ony samy?
(převažující možnost uveďte na bodové škále)

1

2

3

4

nikdy

5
vždy

nedokáži se vyjádřit

11. Co podle Vašeho názoru nejčastěji ovlivňuje volbu dítěte společně si hrát
s jiným dítětem?

a)

zevnějšek dítěte

b)

vlastnictví hračky, zajímavého předmětu

c)

jiné vnější vlastnosti, vypište:___________________________________

d)

vnější vlastnosti nehrají roli

12. Volí děti společnou hru s dítětem sociálně zdatným?
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1

2

3

4

5
vždy

nikdy

nedokáži se vyjádřit

13. S jakým dítětem nejčastěji odmítají děti společnou hru?

a)

s dítětem, které má sklony k agresivnímu jednání

b)

s dítětem nekomunikativním

c)

s dítětem prosazujícím své zájmy

d)

s dítětem uzavřeným

e)

s jiným, vypište:_____________________________________________

14. Zvládnou děti pocit zklamání a lítosti, když nejsou přijaty do hry s dítětem,
které si vybraly? (ohodnoťte na bodové škále)

1

2

3

4

5
vždy

nikdy

nedokáži se vyjádřit

15. Kolik dětí se přidává k dítěti, které nerespektuje a nedodržuje daná
pravidla chování ve skupině nebo pravidla ve hře?

a)

žádné

b)

jedno

c)

dvě

d)

tři

e)

více než tři, uveďte počet:______________________________________

16. Umí děti řešit konfliktní situace, které mezi nimi vzniknou?

1
nikdy

2

3

4

5
vždy
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nedokáži se vyjádřit

17. Jak děti nejčastěji řeší konfliktní situace ve skupině či s kamarádem?

a)

samostatně, domluvou

b)

„žalováním“ učitelce

c)

s agresivitou

d)

pláčem

e)

jinak, vypište:______________________________________________

18. Jakým způsobem projevují děti empatii vůči druhým?

a)

pomocí

b)

radou

c)

povzbuzením

d)

jinak, vypište:_______________________________________________

e)

neprojevují

19. Podporují rozvoj vztahů mezi dětmi společné zážitky a spolupráce?
(ohodnoťte na bodové škále)

1

2

3

4

5
vždy

nikdy

nedokáži se vyjádřit

20. Které sociální dovednosti jsou obtížně zvládnutelné pro děti šestileté?

a)

soužití ve vrstevnické skupině (např. uplatnit se ve vrstevnické skupině,
schopnost spolupracovat, tolerovat odlišnosti u druhých, respektovat
pravidla soužití a hry)

b)

vstřícné chování a jednání (např. schopnost empatie, mít pochopení a
snahu pomoci druhému, ochotu podělit se, omítat násilí)
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c)

rozhodovací dovednosti (např. přijmout odpovědnost za své jednání,
umět vyjádřit svůj názor, pochopit negativní důsledky svého chování a
jednání, podřídit se kompetentní autoritě)

d)

jiné (uveďte) _______________________________________________
__________________________________________________________

21. Uveďte prosím 1 – 3 konkrétní sociální dovednosti, které obtížně zvládají
děti 5-6 leté:

________________________________________________________________

________________________________________________________________
22. Připravujete řízené činnosti na rozvoj vztahů ve skupině?

a)

ne

b)

ano, vypište prosím jaké:______________________________________
___________________________________________________________

Vážená paní ředitelko/vedoucí učitelko/učitelko,
pokud byste měla zájem, ráda Vás seznámím s výsledky výzkumu na tomto kontaktním
e-mailu: lenka.leskanicova@seznam.cz., případně sdělte kontakt na Vás:____________
Děkuji Vám za spolupráci, ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem.
Lenka Leškaničová
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Příloha 5

Fotodokumentace z průběhu projektu

64

65

66

Příloha 6

Fotodokumentace zhotoveného produktu – knihy „Pohádka O Šípkové
Růžence“
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