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Dobrý den, 

Ve školce jsem dostala Váš dotazník k bakalářské práci. Posílám ho touto cestou, protože se do konce 

ledna do školky nedostanu a mám stejně spoustu připomínek .-))  

Úvodní otázky 

Dcera, 3,5 roku, 4sourozenci – 18, 16, 15 a 10 let 

Rodina úplná 

Respondent  žena, 42, matka 

Otázka 10 – důležitost knih – 5 

Pohádky čteme 

Každý den 

Otázka 12 dětství 6, domov 6, usínání 5, babička 1, tatínek 6, něco jiného: bezpečí, pohoda, klid 

Otázka 13 Dlouhé pohádky – Němcová, Erben, Horák, Pohádky cizích národů – hlavně v překladech 

Jana Vladislava, Pavla Šruta 

Otázka 14 

České 1, zahraniční 2, Andersen 6, Sekora 5, Čapek 4, Vančura 3, jiná moderní O.Wilde – Šťastný princ 

Otázka 15 nesetkala, slyšela jsem o nich 

Otázka 16 ne 

Pohádka Věrka v rozházelsku 

Uklízím, protože je to potřeba 

Barboru baví uklízet se mnou – zvládá si uklidit 

Pohádku jsem si přečetla. Text mi připadá pro tříleté dítě příliš složitý.(částečně, ba dokonce, 

klopýtáme, steleš kolem sebe, ztratí chuť ke hře, kousavě poznamená…) Když jsem se ho pokusila 

dceři převyprávět, vůbec jí nezaujal. Myslím, že dítě tohoto věku neodhalí pohádkové atributy, určitě 

tu pro něj chybí vítězství dobra nad zlem a mě se nechce podporovat konfrontaci pořádek x 

nepořádek jako dobro x zlo. Dobrý pocit z opravdu důkladně uklizeného bytu mohou mít jenom 

dospělí (někteří…) 

Domnívám se, že takhle malé děti s uklízením ještě nemají žádné problémy. Mám z domova takovou 

zkušenost, že je baví všechny činnosti, které dělá rodič se zaujetím s nimi. Takhle staré mládě bych 

nenechala v rozházeném pokoji samotné, protože  vím, že uklidit ho celý by bylo nad jeho síly, 

pohádka nepohádka. 

 



Hra na indiány 

Patřím, myslím, k rodičům se spíše demokratickým způsobem výchovy. Děti reagují spíše kladně. 

Hra na indiány je pro tříleté dítě nesrozumitelná 

Domnívám se, že většina rodin, obzvlášť těch větších, má svoje pravidla a signály, které se děti 

postupně učí. Hra na indiány mi připadá použitelná pro předškolní děti a mladší školáky.  Připadá mi 

také, že je velmi dobře použitelná v kolektivu dětí, které se teprve poznávají a potřeba jim dát nějaké 

hranice – prostor, ve kterém mají volnost jednání. Myslím, že něco podobného používají vedoucí 

skautských vlčat nebo světlušek – přicházejí k nim většinou prvňáčci.  

K pohádce je napsaný obsáhlý text – návod k použití. Jeho praktická realizace mi připadá  velice 

křečovitá. 

Toť komentář znavené matky, která má za sebou krocení divokých puberťáků, jednoho chytrolína a 

tříleté princezny. Snad Vám to bude k něčemu dobré. 
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