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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Použité metody v teoretické části 

 

V teoretické části mi především jde o přípravu výchozí obecně platné a 

erudovanými odborníky ověřené charakteristiky předškolního dítěte mladšího věku. 

Proto jsem pouţila metodu komparace, analýzy a ve finálním textu práce pak syntézy 

výchozí odborné literatury. Uvádím vţdy citaci pramenů, odkud jsem dané poznatky 

čerpala. V menší míře pak v této části práce připojuji svoje postřehy. Pro vymezení a 

rozkrytí významů pohádky a pohádkového příběhu jsem také pouţila metodu 

komparace odborné literatury, její analýzu a syntézu, přičemţ mi šlo o vystiţení 

důleţitosti tohoto fenoménu pro dítě předškolní mladšího věku. Práci vedu od obecného 

vymezení tzv. normálního dítěte k dítěti se specifickými poruchami a s potřebou 

zkoncipovat individuální i projektové vyučování právě tím směrem, aby jednotlivé děti 

podchytilo a rozvinulo na základě jejich současných moţností.   

 

2 Vymezení pojmu předškolní dítě (0 – 6 let) 

 

Národní program z roku 2000 vymezuje věk předškolního dítěte od narození do 

6- ti let. (RVP PV, 2004). Nedílnou součástí vývojové psychologie je znalost vývoje 

dítěte od novorozence přes batolecí období, neboť jejich jednotlivé fáze dále navazují 

na další vývoj v předškolním věku. Podle Vágnerové (2000) je předškolní věk vymezen 

rozmezím mezi třetím a šestým rokem. Mladší předškolní věk pak začíná koncem 

třetího roku a končí na prahu pátého. Tříleté dítě jiţ má za sebou první období vzdoru, 

které E. Ericson vymezuje jako boj o vlastní autonomii proti studu a pochybám. Od 3 do 

6-ti let pak u dítěte nastává fáze iniciativy proti pocitům viny. (Vágnerová, 2000).  

Věk iniciativy se vyznačuje potřebou být aktivní. Dítě je zvídavé, neustále klade 

otevřené otázky: Proč? Co to je? Aktivní je i ve smyslu „všechno si samostatně 

vyzkouším“. Mladší předškolák je ještě silně vázán na rodinu, ale dokáţe se jiţ aktivně 

uplatnit a prosadit ve skupině vrstevníků. Typická je pro něho zpočátku paralelní hra, 
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vedle sebe, která se postupně během roku proměňuje ve hru sociální - kooperující. 

Podle Matějčka (1996) a dalších autorů je tříleté aţ čtyřleté dítě připraveno na vstup do 

školky, touţí po kontaktech s kamarády. Zde se bude vyvíjet a kultivovat jeho sociální a 

kulturní stránka. Bude si fixovat správné návyky k učení, soustředění a překonávání 

vůle. Předškolní dítě mladšího věku je díky tomu, ţe ovládá hrubou motoriku více 

nezávislé a zralé pro vstup do školky. Jeho jemná motorika je jiţ na takové úrovni, ţe je 

schopno ovládat jemné nástroje, kreslit tuţkou. Jeho kognitivní vývoj se díky tomu 

akceleruje. Vytvářejí se u něho nové regulační kompetence, které mohou dětskou 

iniciativu usměrňovat k určitému cíli. (Vágnerová, 2000). 

 

2.1 Představa světa – hlavní rysy kognitivního vývoje 
 

„....Sny jsou malé hmotné obrázky, na které se díváme v ložnici, myšlenka je jakýsi hlas 

všechno, co se hýbe, je živé a má vědomí. Vítr ví, že fouká, slunce ví, že vychází...“  

(Piaget, 2000 s. 99 – 100).   

Poznávání dětí se v tomto věku projevuje v zaměření na nejbliţší svět a pravidla, 

která v něm platí. Dítě nerozlišuje fyzikální jevy od psychických. Podle Piageta (2000) 

se tří aţ čtyřleté dítě se dostává z úrovně předpojmové – senzomotorické do fáze 

názorného - intuitivního myšlení. Vágnerová (2000) dokládá, ţe ve svých otázkách: 

Proč tomu tak je, jiţ dítě předvídá určitou prekauzalitu a vyvozuje ji z jednotlivých jevů, 

které ho obklopují.  Výklad světa a chápání jeho souvislostí je v očích dospělých ještě 

nepřesný, prelogický. Cituji podle Langmeiera (1996, s. 78) „Usuzování je však zatím 

vázáno na vnímané či představované – vždy se dítě zaměřuje na to, co vidí či vidělo, i 

když už to rozčleňuje (mohli bychom mluvit o rozčleněném názoru proti jednoduchému 

názoru v předchozí etapě)“.  

Piaget (2000) provedl mnoho pokusů s dětmi, v nichţ dokázal, ţe usuzování u 

dítěte je zjednodušené, převáţí u něho vyhodnocení jedné nejvýraznější vlastnosti, či 

dochází k tomu, ţe ji v průběhu třídění zamění. Nedokáţe ještě uvaţovat ve více 

relacích a posuzovat celostně, např. u zjišťování zachování mnoţství - výšku a šířku 

nádoby.  Vágnerová (2000, s. 107) říká, ţe: „Typickým znakem myšlení dětí mladšího 

předškolního věku je útržkovitost, nepropojenost, nekoordinovanost či i popírání 

skutečnosti ve snaze ji zjednodušit.“ Mladší dítě předškolního věku nerozumí závislosti 
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a vztahům mezi jednotlivými formami existence určitého objektu, ačkoli jeho trvalost 

jiţ pochopilo v batolecím věku. Pro mladší předškoláky je typické, ţe vnější vzhled 

vyhodnocují jako podstatu skutečnosti. „Když něco nějak vypadá, tak to …takové musí 

být.“ Tatínek převlečený za Mikuláše se stal Mikulášem, protoţe se v něho proměnil. 

(Vágnerová 2000, s. 103). Fáze předpojmového a dále názorného a intuitivního myšlení 

dětem pomáhá srovnávat se s obklopující neznámou realitou a tím ji uchopovat.  

Hlavní rysy kognitivních procesů u dítěte mladšího předškolního věku jsou autory 

vývojové psychologie charakterizovány takto:  

 Egocentrismus: Dítě vychází ze sebe a uplatňuje subjektivní pohled s 

tendencemi zkreslovat úsudky na základě vlastních preferencí. Jako příklad 

uvádím z Langmeiera (1991, s. 80) „čtyřleté děvčátko, které se směje, že 

roztočilo svět, když se samo točí dokola“.  

 Absolutismus: Je to přesvědčení, ţe kaţdé poznání či situace musí mít 

definitivní a jednoznačnou platnost. Dítě mate a děsí variabilita a relativita 

názorů – obměn situací, je pro ně nepochopitelná. Hájí jednoznačný názor – 

pravdu, aby nebyla narušena jeho potřeba jistoty. Např. dítě je zvyklé na určitý 

rituál při uspávání a důsledně ho vyţaduje.   

 Fenomenismus: Je důraz na určitou, zjevnou podobu světa či na obraznou 

představu o světě. Dítě je přesvědčeno o nějakém obrazu reality, který není 

schopno ve svých úvahách opustit. Např. nepřijme v této fázi názorného 

uvaţování, ţe velryba není ryba (Vágnerová, 2000).  

 Magičnost: Předškolní dítě si pomáhá vysvětlovat realitu poznávaného světa 

svojí fantazií. Je to tendence, která ho chrání proti zakoušení pocitu bezradnosti, 

nevědomosti, která ho zneklidňuje a znejisťuje. Skutečnost a fantazijní 

představy mají pro něho tutéţ váhu a věří v jejich existenci.  

 Animismus a antropomorfismus: Jsou to projevy dětské fantazie a další 

projevy poznávacího dětského egocentrismu. Dítě světu lépe rozumí, pokud mu 

přičítá vlastnosti ţivých bytostí či vlastnosti lidské. K vysvětlení fyzikálních 

jevů pouţívá modelů vlastní činnosti. Např. („sluníčko jde po obloze, řeka běží 

přes kameny, utíká do moře“ (Vágnerová, 2000, s. 107). „Všechno, co se hýbe 

je živé a má vědomí.“ (Piaget, 2000, s. 99). 
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 Arteficialismus: Znamená, ţe dítě věří, ţe původ světa a všeho, co je na zemi se 

dá vysvětlit tak, ţe ho někdo udělal. „Hvězdy a měsíc dal někdo na oblohu, 

někdo napustil vodu do rybníka, někdo na něm udělal do rána led. Hory vznikly 

tak, že tam někdo nasázel kameny a ty mu vyrostly. (Vágnerová, 2000, s. 107) 

 

2.2 Osobnostně sociální vývoj  
 

Vágnerová uvádí, ţe tříleté dítě si uvědomuje samo sebe, svoji jedinečnost mezi 

ostatními lidmi a dětmi. Právě rozvoj kognitivních procesů ovlivňuje i kladné sebepojetí 

dítěte. Samozřejmě pro jeho kvalitní rozvoj nesmíme opominout vytvoření rané vazby 

na matku a vyhovující interakci s ní. (Kotásková, 1987). Jiţ od batolete vzniká vědomí 

vlastní identity. Dítě pro utváření vlastního sebepojetí a příznivého hodnocení potřebuje 

vyrůstat v rodině a identifikovat se s rodiči. Děje se to na všech úrovních osobnosti a 

také gendrově vymezením dívčí a chlapecké role, kdyţ se holčička po období separace a 

vzdoru znovu identifikuje se svojí matkou a chlapec se svým otcem. (Vágnerová, 2000).   

Kotásková (1987, s. 27) k tomu dodává, ţe nejenom identifikace s jedním z 

rodičů dle gendru, ale i samotné rodičovské postoje přímo budují sebepojetí dítěte ve 

smyslu „Jak mě hodnotí rodiče, takový asi jsem“. Četnými výzkumy bylo potvrzeno, ţe 

kritickým obdobím pro působení rodičovských postojů je věk dítěte mezi 2 aţ 4 roky. 

„Vcelku lze říci, že dítě od raného věku „filtruje“ svou informaci o světě přes chování, 

slova a posléze celé postoje rodičů – k sobě samému, jiným lidem, institucím, hodnotám 

materiálním a duchovním.“ (Kotásková, 1987, s. 27-28). Longitudiálními studiemi bylo 

potvrzeno, ţe tyto rané strukturace postojů mají celoţivotní platnost a přenášejí se na 

budoucí generace. 

Musíme mít na paměti, ţe součástí identity dítěte se stává cokoli, co k dítěti 

nějakým způsobem patří – jeho lidé, věci a prostředí. To vše vyznačuje jeho osobní 

teritorium. V období adaptace dětí se můţeme setkat s nošením hraček do školky, které 

spoluvytváří jeho identitu, zajišťující mu pocit bezpečí a jistoty. (Vágnerová, 2000). 

Také s vyzdvihováním důleţitosti svých blízkých osob a ukazováním je paní učitelce. 

Lucinka: „To je můj tatínek, podívej má bebí na nožičce“. (citovala autorka).  

Takové tříleté dítě přichází do třídy, mezi svoje vrstevníky, v jejímţ středu je 

osobnost paní učitelky. Vágnerová říká (2000, s. 116): „Předškolní dítě přejímá názor 
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dospělých na sebe sama nekriticky, tak jak je mu prezentován“. Dalo by se říci, ţe s 

bezmeznou důvěrou podléhá paní učitelce. Její názory se stávají součástí jeho 

sebepojetí. Jeho potřeba seberealizace je uspokojována takovými přiměřenými 

aktivitami, které jsou pedagoţkou vhodně vybírány a následně pozitivně hodnoceny a 

zajišťují tak dítěti pozitivní zpětnou vazbu. Pocitem úspěšnosti je posílena dětská 

sebeúcta a z ní vyplývající sebejistota. Dítě se učí důleţité ţivotní strategii. (Vágnerová, 

2000). 

Dítě samo o sobě uvaţuje, na své vývojové úrovni – egocentricky. Potvrzuje si 

svoji významnost. Díky magičnosti uvaţování, při které v dětské mysli dochází ke 

zkreslování skutečnosti ke svému obrazu a prospěchu, si uchovává příznivý obraz sebe 

sama. Fantazie mu navíc umoţňuje naplnit jinak nedosaţitelné a chrání ho tak před 

frustrací. Případná nezralost sebepojetí dítěte se můţe projevit majetnickými sklony a 

sklonem k vychloubání. (Vágnerová, 2000). 

Tříleté dítě po vstupu do školky a především dítě čtyřleté ke své identitě přidává 

vztah k druhým dětem, ke svým vrstevníkům. Nejprve si vybírá podle podobnosti, tzv. 

„volba dvojníka“, rozhodující jsou zde kritéria stejného pohlaví, zevnějšku, vlastnictví 

zajímavého předmětu a také přátelské pozitivně laděné chování. (Vágnerová, 2000). V 

kaţdodenním kontaktu a při hře s ostatními dětmi se navzájem rozvíjí prosociální 

chování. Vágnerová vysvětluje, ţe jde o chování, které respektuje druhé děti – ty 

ostatní. Jeho rozvoj je spojen s dosaţením určité úrovně empatie, se schopností ovládat 

svoji agresivitu a egoistické aktuální potřeby. Ovšem pouze za předpokladu, ţe je 

naplněna jeho vlastní potřeba jistoty a bezpečí, a ţe takové chování zná a umí z 

rodinného prostředí.  

Kotásková (1987), která je významnou představitelkou teorie sociokognitivního 

vývoje v kapitole: Socializace v předškolním věku: hrou, utvářením rolí a novými 

formami učení vystihla, jak v závislosti na kognitivním vývoji komplexně probíhá 

interakce dítěte s prostředím.  

 Dítě reaguje různoroději na sociální podněty. 

 Asimiluje je do vnitřních poznávacích schémat – lépe jim rozumí, jak se vyvíjí 

symbolická funkce řeči. 

 Aktivněji zasahuje do svého konkrétního sociálního prostředí. 



8 

 

 Vzniká autoregulace činnosti a chování. 

K těmto procesům napomáhá učení, navazující na vnitřní (biologicky 

determinovanou) potřebu poznávání. Odměnou pro dítě je získání nové informace, 

nejen pochvala dospělého. Langmeier (1987) k tomu přidává, ţe čtyřleté dítě touţí být 

uţitečné a svoji identitu potvrzuje i tím, ţe rádo spolupracuje s dospělými na společné 

práci, ochotně se zapojuje do domácích činností a pomáhá. 

 

2.3 Morální vývoj  
 

Vágnerová (2000) a Kotásková (1987) se shodují, ţe morální chování se vyvíjí 

jak přímou rodinnou výchovou individuálně, tak i nepřímo působením prostřední. Dítě 

se v předškolním věku učí nápodobou od rodičů, vrstevníků, autority učitele. Cílem 

výchovy by mělo být osvojení norem a pravidel jako systémů řídících vlastní činnost. 

To znamená cestou od vnějšího regulačního působení - zákazy, příkazy či doporučeními 

k vlastní autoregulaci – zvnitřnění norem. Vygotskij k tomu říká: „V procesu svého 

vývoje začíná dítě používat ve vztahu k sobě samému tytéž formy chování, (resp. 

hodnocení), kterých původně používali druzí ve vztahu k němu“. (Kotásková, s. 37). 

Dobře to ilustruje výrok: „To máš štěstí, že jsi dospělá. Kdybych to rozbil já, byl bych 

bit.“  

Pro předškolní dítě mladšího věku je typická akceptace pravidel chování, která 

mu dávají uznávané autority. Normy usnadňují jeho orientaci v sociálním prostředí a 

jsou důleţité pro rozvoj identity dítěte. (Vágnerová, 2000). Podle Piageta (1997) se dítě 

nalézá v heteronomní fázi morálního vývoje. Znamená to, ţe dítě ještě nemá vlastní 

názor a automaticky povaţuje za správná – svatá a nezměnitelná ta pravidla, která určují 

a vytvářejí dospělí. Nachází se v tzv. premorální fázi, která je závislá na úrovni 

poznávacích procesů a je motivována systémem odměn a trestů. Proto předškolní děti 

mladšího věku chápou lépe konkrétní normy, které jsou provázány adekvátní reakcí 

dospělých. Kotásková (1987) a Vágnerová (2000) shrnují, ţe dítě je vedeno k 

dodrţování morálního chování systémem odměn a trestů, pozitivním a negativním 

hodnocením. Dítě pak povaţuje za dobré či špatné to, co by autorita ocenila nebo 

pokárala: „Maminka by se zlobila“. V tomto postoji je zjevný egocentrismus, 

vyhodnocují konkrétní situaci, jaký bude mít důsledek pro ně samé.  
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Teprve aţ děti na konci předškolního věku pěti a šestileté, s postupem 

sociokognitivního vývoje jsou schopny pociťovat vinu za neţádoucí chování. Došlo u 

nich ke zvnitřnění některých základních norem a ztotoţnění s nimi. Začíná se rozvíjet 

jejich svědomí.  

Víme, ţe podle E. Ericsona je však pro dítě významný konflikt mezi vlastní 

aktivitou a pocity viny. „Pocity viny znamenají, že dítě začíná akceptovat určitá 

omezení jako bezvýhradně platná a samo pociťuje jejich porušení jako nepříjemné“. 

(Citováno podle Vágnerové, 2000, s. 121).  Dítě je pod tlakem určitého normativního 

systému, na jeho respektování závisí jeho přijatelné začlenění do společnosti. V této fázi 

tedy uspokojuje svoji potřebu citové jistoty a pozitivní akceptace, osvojuje si nově 

vznikající psychické kompetence a sebekontrolu. Psychologové v této souvislosti mluví 

o zvýšené citlivosti svědomí předškolních dětí, která se projevuje tendencí hodnotit 

všechny vlastní činy, v podstatě experimentovat s normativním systémem. (Kotásková, 

1987; Vágnerová, 2000).  

 

2.4 Citový vývoj 
 

Lidský citový ţivot se vyvíjí v podobných stupních jako vývoj kognitivní. 

Kotásková (1987) velmi podrobně shrnula důleţitost prvotního vztahu matka – dítě pro 

uspokojivý kognitivní, citový, morální, sociální vývoj dítěte. Dítě se učí z této vazby 

interakcí s matkou a v těch mnoha lepších případech dosahuje bezpečné vazby. Ta je 

pak východiskem pro jeho další rodinné i mimo rodinné vztahy. Rodina proto zůstává 

nejdůleţitějším zdrojem inspirace pro citovou výchovu a chování. Dítě čerpá ze vztahů 

se svými lidmi, získává pocit bezpečí a jistoty. Matějček (2000, s. 91) říká, ţe právě zde 

v raném dětství se „rozhoduje o tom, jaké toto dítě bude mít jednou vztahy k druhým 

lidem – vztahy přátelské, milenecké, manželské, rodičovské“. „K citlivosti a citovosti 

vychováváme nejvíce dítě tehdy, když se sami chováme citově a citlivě, což znamená 

také bezprostředně a upřímně.“ Dítě se potřebuje učit z našich vztahů a modelů chování 

nápodobou. Vágnerová (2000) k tomu říká, ţe předškolní děti, které získaly základní 

pocit důvěry v ţivot, nahlíţejí na svět jako na relativně bezpečný a věří, ţe se mohou 

podílet na dění v něm, a ovlivňovat ho. To znamená, ţe jsou aktivní a věří ve význam 

svého konání. Tyto děti se naučily bez větší úzkosti dávat a brát, respektovat potřeby 
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jiných lidí. Přirozeně pak tento typ dětí získává větší mnoţství pozitivních zkušeností v 

sociální a citové oblasti. (Kotásková, 1987)  

Tříleté aţ čtyřleté dítě, v předoperačním stadiu vývoje si začne být vědomo 

vlastních pocitů. Citové stavy jsou tzv. „všepronikající, bipolární – buď – anebo“.  Buď 

je mi dobře, nebo zle, jsem šťastné nebo nešťastné.  Rejstřík proţívaných emocí je 

omezený a jejich slovní popis, je stereotypní. Také jeho projevy empatie a reálné 

pomoci jsou omezeny pouze na zevně rozpoznatelné emoční proţitky druhých dětí a 

lidí. Omezení je i v tom, ţe se nedokáţí distancovat od příliš intenzivních emočních 

projevů. (Vágnerová, 2000, s. 124). Časté je to v adaptačním období u tříletých dětí: 

„Když se rozpláče jedno dítě, začnou ve třídě plakat všichni“. (cituje autorka). 

Projevům altruismu se dítě učí právě na úrovni sourozeneckých, vrstevnických 

vztahů, u „všemocných“ dospělých by ho totiţ ani nenapadlo, ţe projev soucitu, 

solidarity, pomoci potřebuje. Citový, kognitivní a sociální vývoj významným způsobem 

také přispívá k potlačení a ovládání prvoplánového agresivního chování. U mladších 

dětí to poukazuje spíše na neznalosti a kompetence k ovládání se právě během tohoto 

období teprve rozvíjejí. (Vágnerová, 2000).  

Matějček, (1996), konkrétně jmenuje prosociální schopnosti: druţnost, 

solidaritu, obětavost, toleranci, soucit a soustrast. V tomto období, výrazně pak na 

začátku čtvrtého roku, vznikají první přátelství, která mohou jedince provázet i po celý 

ţivot. Děti spolu sdílí radosti, fantazie, hry, společné činnosti, jídlo, spánek. Mateřská 

škola můţe dokonce poskytnout terapeutické prostředí pro děti úzkostné, či děti s 

autistickými rysy. 

 

2.5 Vývoj verbálních kompetencí 
 

Piaget (1997) říká, ţe řeč je jen odvozenou funkcí, důleţitý je na ní proces 

myšlení.  Taktéţ uvaţuje Vágnerová (2000, s. 113): "Jazyk je chápán a používán na 

úrovni, která odpovídá stupni rozvoje poznávacích procesů". Řeč a jazyk u dítěte se 

především rozvíjí v přímé komunikaci s dospělým. Děti se učí nápodobou verbálního 

projevu dospělých lidí, popř. starších dětí, s nimiţ ţijí a komunikují. Média mají pro 

verbální rozvoj dítěte malý význam, neposkytují mu totiţ ţádnou zpětnou vazbu, 

mluvní vzor, ani poučení z vědomého dialogu.  
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Nápodoba řeči má podle Vágnerové (2000) selektivní charakter. Znamená to asi 

tolik, ţe děti nenapodobují všechno, co slyší, ale zapamatují si jen část sdělení, kterou 

opakují hned po té, co ji slyšely. Vţdy je tam nové slovo, nebo známé slovo v nové 

podobě, vazbě, přičemţ dítě chápe celkový smysl sdělení. Dítě s nově naučeným stále 

experimentuje a učí se ho uţívat ve správných vazbách a dalších situacích. Při 

opakování, nápodobě dospělého vzoru si dítě také osvojuje správnou gramatiku. Mladší 

předškoláci se ještě dopouštějí hodně nepřesností a agramatismů.  

Z hlediska rozvoje poznávacích procesů je významnou sloţkou řečového vývoje 

tzv. egocentrická řeč, samomluva pro sebe, která se postupně stává vnitřní řečí. 

(Vágnerová, 2000). Dítě v ní buď slovně vyjadřuje svoje pocity, či reguluje svoje 

chování. Další funkcí samomluvy je pojmenování kognitivních procesů  - toho jak 

myslím - nahlas.  

Podle Piageta (2000) dítě mezi 2,5 aţ 4 rokem - ve stádiu logických pojmů si 

vytváří vlastní sémantickou síť. Jak hodně hustá ta síť záleţí na jeho duševních 

vlastnostech a řečových schopnostech. Ke konci třetího roku by dítě mělo hovořit ve 

větách, jeho řeč by měla být jiţ srozumitelná a souvislá. Kolem tří let má jiţ 

dostatečnou slovní zásobu cca 400 slov. Kromě podstatných jmen, sloves a citoslovcí, 

začíná přidávat i přídavná jména a později zájmena. V oblasti řeči je více samostatné, 

často se ptá "Co je to?" a "Proč?" Začíná obvykle pouţívat správné gramatické tvary. 

Přibývají přídavná jména a poté zájmena. Vedle souřadných souvětí se objevují i souvětí 

podřadná. V tomto období dítě začíná poslouchat jednoduché pohádky a příběhy a často 

trvá na jejich opakování. Obzvláště poutavá jsou pro děti tato vyprávění před spaním. 

Dítě také zpívá jednoduché písničky a spolurecituje dětské říkanky. (Bezděková, 2008). 

Tříleté dítě zná celé svoje jméno a umí odpovědět, zda je holčička či kluk. Správně 

označuje barvy, rychle rostou jeho znalosti o světě věcí a lidí. (Langmeier, 1987) 

V průběhu třetího roku většina dětí začíná navštěvovat mateřskou školu, 

coţ má pozitivní vliv na rozšiřování komunikativních a verbálních dovedností. 

Mělo by jiţ hovořit ve větách, pasivní slovní zásoba se postupně dostává na asi 

900 slov, aktivní tvoří 500 slov. Dítě mluví v přítomném čase a začíná pouţívat 

minulý čas a rozvíjí se u něj logické myšlení. Postupně si osvojuje prostorové 

příslovce, které si můţe lépe představit. Aţ později začíná rozumět časovým 

pojmům (zítra, dnes). Dítě uţívá jednoduché i mnoţné číslo. Pouţívá předloţky 
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"v, na, pod". Přestává o sobě mluvit ve třetí osobě a začíná pouţívat zájmena "já", "ty" a 

"mně". Je schopné odpovídat na jednoduché otázky "Kdo? Kde? Kolik? Jaký je? Jaká je 

to barva? Co dělá? Proč?". Poznává protiklady a pojmenuje ty základní.  

Při poslechu pohádky udrţí pozornost deset aţ patnáct minut, napovídá děj a 

doplňuje slova postav. Naučí se recitovat jednoduché básničky nebo říkadla. Osvojí si 

jednoduché melodické písně s rytmizací. Děti v tomto věku bývají plné zvědavosti a 

nadšení, jsou neustále v pohybu a projevují velkou kreativitu a fantazii. Výslovnost 

dítěte je ještě většinou nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými či vyslovuje 

zkresleně. V této době jde o fyziologickou vadu řeči tzv. dyslálii. Chybuje převáţně u 

hlásek, které jsou sluchově nebo artikulačně podobné. Kromě sykavek a L, R, Ř by však 

mělo čtyřleté dítě zvládnout výslovnost všech ostatních hlásek českého fonetického 

systému. V tomto citlivém předškolním věku se také můţe stát, ţe dítě tzv. předbíhají 

myšlenky, oproti tomu jak je schopno je rychle vyjádřit, zadrhávání je pak dočasnou 

známkou jeho zrání. Dítě potřebuje povzbudit, nabízet otázky, které jiţ v pojmech 

obsahují odpověď. (Bezděková, 2008; Langmeier, 1983). 

 Dítě cca 15 minut pozorně poslouchá pohádky přiměřené jeho věku, případně je 

potom komentuje a znovu si úryvky z pohádky dramaticky přehrává. 

 Ztotoţňuje se s kladnými i zápornými hrdiny. 

 Od tří let uţívá řeči k regulaci svého chování. 

 Baví ho příběhy s hádankami a tajemstvím. 

 Rádo se dívá do kníţek a vysvětluje, co je nakreslené na obrázcích. 

 Učí se říkadla, básničky, písničky. 

 Teprve aţ po 3. roce samostatně navazuje krátké rozhovory s dospělým. 

 

Od čtvrtého roku si dítě osvojuje nová slova a významně narůstá jeho jazykový 

cit pro jejich správné gramatické pouţití. Probíhá tzv. intelektualizace jeho řeči. 

Zkvalitňuje se logika, kvalitní je artikulace, objevuje se pouţívání abstraktních pojmů. 

Rozumí asi 1500 - 2000 slovům a aktivně pouţívá 800 -1500 slov. Při svém vyprávění a 

samostatné hře hodně vyuţívá svých fantazijních představ. Dokáţe reprodukovat obsah 

pohádky, správně uţívá minulý, přítomný i budoucí čas.  V období mezi třetím a 

čtvrtým rokem je hlavní činností dítěte hra "na něco" – námětová: dítě napodobuje 
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dospělé a jejich činnosti, zvířátka, hraje si na doktora, prodavačku, policii, 

automechanika, apod. Děti v tomto věku mají spoustu nápadů a energie, ani na chvíli se 

nezastaví, mají silnější potřebu nezávislosti.  

 Dítě rádo poslouchá vyprávění o tom, co jak funguje. 

 Baví ho hra se slovy a rádo vytváří jazykové nesmysly. 

 Chápe následnost kaţdodenních činností. 

 Dítě je společenské, přátelské, ale je ještě emočně labilní - (změny nálad). 

 Spolupracuje s ostatními, je schopno kooperační hry, je hrdé na své úspěchy.  

 Ve 4. roce dokáţe komunikovat s vrstevníky i dospělými.  

 

3 Teorie pohádky 

3.1. Klasické pohádky a jejich význam pro děti 
 

„Pohádka totiž není původně literatura, pohádka je povídání. Pravá lidová 

pohádka nevzniká tím, že ji národopisný sběratel zaznamená, nýbrž tím, že ji babička 

povídá dětem. Skutečná pohádka, pohádka ve své správné funkci, je povídání v kruhu 

posluchačů. Rodí se z potřeby vypravovat a rozkoše naslouchat.“ Karel Čapek 

V textu bakalářské práce se budu zabývat „klasickou“  - kouzelnou pohádkou, 

neboť při tvorbě vlastního pohádkového příběhu „O králíčkovi“ z ní vycházím. Klasická 

pohádka je pohádka tradovaná po mnoho generací. Badatelé původ jejích námětů nalezli 

v předkřesťanských a křesťanských dobách. Pohádky se udrţovaly v ústních podáních v 

mnoha obměnách a verzích aţ do 19. století, kdy v Čechách a na Moravě v době 

romantismu začaly být zaznamenány a stal se z nich literární útvar. Bratři Grimmové je 

zapisovali v doslovném znění, neboť byli přesvědčeni, ţe obsahují duchovní bohatství, 

které lidstvo nesmí ztratit. Později v mnoha literárních adaptacích vycházely a vycházejí 

klasické pohádky pro děti dodnes. (Sirovátka, 1998; Šmahelová 1989; Černoušek, 

1990). Pomíjím oblast autorských pohádek, neboť se v nich struktura klasické pohádky 

a morální rysy tolik neuplatňují.  

Velmi zajímavé je, ţe badatelé těchto „klasických“ jinak původních kouzelných  

- čarodějných, fantastických, magických pohádek sebrali po celé Evropě na cca 100 

shodných typů. Shodují se v námětech, kompozici, stylu, v charakteristice postav a 
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pohádkové morálce. Sirovátka (1998) odkazuje na systematickou práci S. Thompsona 

„The Types of the Folktale“, 1928, kde je moţno porovnávat klasické pohádky z celé 

Evropy. Mimo jiné také v posledních desetiletích badatelé potvrdili, ţe „pohádky sahají 

hluboko ke kořenům lidské moudrosti a vynášejí ji na povrch prostými slovy a obrazy.“ 

(Citováno podle Streita, 1992, 38). Černoušek (1990, s. 18) k tomu uvádí ţe: „Pohádky 

opisují kružnici, na níž se objevují podstatné problémy lidského bytí, problémy lidské i 

intrapsychické“.   

 

3.2 Struktura klasických pohádek 
 

Autoři se shodují, ţe struktura klasických kouzelných pohádek je následovná:  

 Pohádka začíná harmonickou situací 

 Dochází k dějovému zvratu, kdy je harmonie porušena, symbolicky jsou hlavní 

postavy „vyhnáni z ráje, z ochranné náruče maminky“ 

 Objevují se symboly zla: obrazy pýchy, zloby, zbabělosti, hlouposti, ţádostivosti 

a lakoty. Pohádkoví hrdinové se zapletou, zabloudí, jsou poniţováni, setkávají se 

se smrtí. 

 V této dějové beznaději dochází k obratu, přichází pomoc, jiné řešení situace. 

Dobro musí zvítězit nad zlem. Většinou se tak děje za pomocí křesťanských 

ctností jako jsou: pokora, trpělivost, statečnost, láska, pravdomluvnost, věrnost a 

obětavost. (Ripa, 1986, volně převzato podle Streita, 1992).  

Jde o vnitřní strukturu, která řeší základní ţivotní problémy, proměnu vnitřních 

vlastností člověka a vţdy končí vítězstvím dobra nad zlem, coţ má zásadní katarzní 

očistný účinek na posluchače. A děti mladšího předškolního věku jsou jedněmi z 

nejotevřenějších a nejvděčnějších posluchačů. Děti, které mohly v útlém dětství zaţít 

emociální vazbu s rodiči při vyprávění pohádek a pohádky je mohly provázet i během 

jejich předškolní výchovy, mají daleko širší slovní zásobu, na lepší úrovni  

předčtenářskou gramotnost i celkově pevnější vnitřní vazbu na zakotvení ve světě a 

vstřebávání dalšího vzdělání. (Streit, 1992). Ne nadarmo se v minulosti pohádky jako 

vzácný poklad tradovaly z generace na generaci ústním podáním.  

Pokusme se teď zodpovědět hlavní otázky: Proč vlastně vyprávět dětem 

pohádky, jaký to má význam a funkci v naší současnosti?  
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 „Základní funkcí pohádek je vnést smysl a řád do dětem původně 

nesrozumitelného, skoro chaotického světa.“ (Černoušek, 1990, s. 7-8). Svět se 

dítěti jeví jako sloţitý, komplikovaný, nepochopitelný, obsáhlý labyrint. 

Pohádky jsou dítěti klíčem, bránou k jeho porozumění, neboť velmi dobře 

vyhovují dětskému symbolickému a zjednodušujícímu myšlení. Můţeme říci, ţe 

pohádky rezonují s dětskými rysy myšlení: s magičností, animismem a 

antropomorfismem, s arteficialismem, které jsme popsali v kapitole kognitivního 

vývoje dítěte výše.  

 Pohádky prokazatelně podporují fantazijní psychické procesy u dětí, coţ je 

stejně důleţité jako např. rozvoj logických poznávacích operací. (Černoušek, 

1990; Streit, 1992). Rozvoj fantazijního myšlení – vyvolávání obrazných 

představ - vede k nastartování kreativního tvořivého myšlení, které se uplatňuje 

ve všech vědních oborech i sférách lidské činnosti. (Černoušek, 1990). 

 Dá se říci, ţe názorné intuitivní myšlení dítěte v tomto věku dokonale souzní s 

látkou pohádek. Díky nim dítě objevuje řád a smysl v jinak nesrozumitelném 

světě dospělých. Navíc pohádky vţdy předkládají optimistické vidění světa, coţ 

je pro duševní rozvoj dětí neobyčejně důleţité. (Černoušek, 1990). 

 Stereotypní, krátké pohádky, pravidelně vyprávěné dávají dítěti pocit jistoty a 

řádu. V denním rituálu s pohádkou dítě zaţívá nenahraditelné citové záţitky. 

(Kutálková, 2002).  

 Klasické pohádky dávají dětem odpověď na některé jejich psychické potřeby, 

pomáhají jim se zorientovat v citových problémech, jako například ve vztahu k 

rodičům a sourozencům, v potřebě lásky, v důvěře ke světu, v potřebě zvládnutí 

strachu, v pocitu ţivotního smyslu, poznání mezilidských vztahů apod. 

(Černoušek, 1990. s. 10) 

 Pohádky mají význam terapeutický. Dětem ukazují, jak přistupovat k 

problémům, ukazují cestu k řešení. Streit (1992) dokonce říká, ţe děti, které 

měly moţnost setrvat dostatečně dlouho v pohádkových obrazných představách 

a ve světě fantazie, nejsou tolik náchylné k nervovým krizím a mají mnohem 

ţivotnější zájmy a tvůrčí nápady. Černoušek (1990) jde v tomto ještě dále, kdyţ 

říká, ţe v pohádkách jsou ukryty jednotlivé významy různých ţivotních zlomů a 
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ţivotních problémů, které budou muset děti v budoucnosti individuálně vyřešit a 

projít jimi, aby nezůstaly uvězněny v zajetí infantilismu.  

 Pohádky také podporují růst sociálního cítění dětí, kdyţ se děti často se svými 

hrdiny ztotoţňují a také kdyţ pohádku proţívají společně a poskytuje jim shodné 

náměty na společnou hru. 

 Pohádky navíc dětem poskytují zábavu i napětí, probouzejí dětskou zvídavost, 

napomáhají rozvoji inteligence. Procesům paměti, postupného vybavování při 

doplňování či později samostatném vyprávění děje. 

 Pohádky v sobě nesou etický kodex, závaţnou morální výpověď, která je však 

prostřednictvím jednoduché a zajímavé látky velmi blízká a srozumitelná právě 

malým dětem. Vţdy si tam tzv. poselství děti přiměřeně svému věku najdou. 

Dítěti tak poskytují myšlenkové základní vzorce řešení a vedou k pochopení, 

skutečnosti, ţe překonávání těţkých situací je v ţivotě nevyhnutelné. 

(Černoušek, 1990).  Mají tedy výchovný a vzdělávací význam.  

 

3.3 Morální vývoj dítěte skrze pohádku 
 

Uvedli jsme dostatek významů pohádek, pohádkových příběhů pro děti a shrnuli 

jsme, jak pohádky rezonují s dětským kognitivním, osobnostně sociálním, citovým a 

verbálním vývojem mladšího předškolního dítěte. Nyní se zaměříme na morální 

působení pohádek.  

Autoři se shodují na tom, ţe pohádky obsahují velké mnoţství výchovných 

obrazů. V předškolním věku se vštěpují a zakládají vnitřní ideály, z nichţ jedinec čerpá i 

v pozdním věku dospělosti. Jan Amos Komenský nazýval dítě nejdraţším klenotem, 

přičemţ péči o něho zdůrazňoval v rozvíjení od nejútlejšího dětství v těchto třech 

sentencích: pravdivé znát, dobré chtít a potřebné konat. Ve výchově a vzdělání sledoval 

myšlenku obrození člověka a jeho všestranné kultivace, coţ znamená volit jednoznačně 

dobro a zamítat zlo. (Čapková, 1980). Tento dualismus je pro pohádkový svět 

charakteristický a dětem napomáhá zorientovat se a ztotoţnit se s ideály kladného 

hrdiny, jeţ se shodují s křesťanskými ctnostmi, které jsme jiţ uvedly v popisu struktury 

pohádky výše.   

Z výchovného hlediska je proto pohádka, kde dobro jasně vítězí nad zlem, tím 
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nejcennějším, co má pedagog k dispozici. Jasné kontrasty: chytrý a hloupý bratr, krásná 

- pracovitá a ošklivá - zlá, líná sestra,… pomáhají dětem porozumět rozdílům mravních 

hodnot. Dokonce na děti vţdy více platí poetické příběhy o jejich nešvarech neţ 

neustálé napomínání a mentorování. V pohádkách jsou barvitě zobrazeny protiklady 

lidských vlastností v dualismu a proti sobě vyhraněně, tak ţe není pochybností o tom, 

kam která pohádková postava patří. V tom právě spočívá jejich jedinečná mravní síla.  

Dítě se s kladným hrdinou úplně ztotoţní a vkládá do něj svoji naději. Některé děti 

chtějí tu samou pohádku slyšet kaţdý den. Chtějí procházet vnitřními obrazy a společně 

s hlavním hrdinou zaţívat ten samý triumf vítězství, štěstí, překonání a přemoţení zla. 

Svět se stává opět dobrým a obnoveným. Bez těchto příběhů by zůstaly dětské duše 

vnitřně tupé a necitlivé. (Streit, 1992). Světový názor pohádek v oblasti morálky je v 

podstatě náboţenský a jeho síla uzpůsobuje duši pro výchovu k uctivosti a 

milosrdenství. Zaţehuje volní síly pro konání dobra.  

Vnitřní struktura klasických pohádek, v níţ se ještě odráţí boţsky uspořádaný 

svět, je nedocenitelná pro dětský ţivot fantazie. Dodává dětem morální podněty pro 

budoucí ţivotní zkoušky, aby je dokázalo proţívat se soucitem, spoluúčastí a radostí. 

„Když dítě zažije v pohádce nápor zla, když strach z něho pronikne hluboce do jeho 

mysli, tím intenzivnější bude jeho prožitek spravedlnosti.“ (Streit, s. 26). Psychická 

hnutí utvářejí jeho charakter. Neméně důleţitý pro zdravý psychický a morální vývoj je 

proţitek toho, ţe zlo je v pohádkách zničeno či zcela zmizí - anihiluje. Eliminace zla 

pro dítě znamená, ţe je prospěšné jednat nesobecky a to pro ideály lásky, míru a pokoje. 

Tím, ţe pohádky dětem poskytují ideály, podílejí se na růstu jejich ideálního já. 

Černoušek (1990) to vysvětluje tak, ţe pohádky poskytují dětem celou škálu ideálů, k 

nimţ chtějí směřovat a ztotoţňovat se s nimi. Je to však proces sloţitější, při němţ já 

roste z mnohokrát opakovaných poranění vlastní sebeúcty, kdy dochází k překonání 

představ o jeho velkoleposti – ţe je stejné jako ideál - aţ k realistickým cílům a jejich 

přijetí. Tento proces vede k růstu realistických vrstev osobnosti dítěte.  

 

4 Teorie projektu  

„Projekt má zaměstnávat srdce, hlavu – myšlení a ruce“. (Kratochvílová, 2009, 

s. 39) 
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Metoda projektu je spojena se dvěma jmény, jednak s Johnem Deweyem, 

zakladatelem pragmatické pedagogiky a dále jeho ţákem filosofem a pedagogem 

Wilhelmem Heardem Kilpatrickem. John Dewey říká: „Gram zkušenosti je lepší než 

tuna teorie proto, že teorie má životný a ověřitelný význam jedině ve zkušenosti“ (cit. 

podle Kratochvílové, 2009, s. 28). John Kilpatrick vysvětluje, ţe v projektovém 

vyučování jde především o hlubší motivaci. Také o těsné sepětí teorie s praxí, a o to, aby 

škola byla místem, kde by dítě skutečně ţilo. Dítě je aktivní a tím se učí, učí se na 

konkrétních jevech. (Tomková, 2009). Kilpatrick navrhl schéma projektu v 

posloupnosti: 1. stanovení cíle - 2. plánování – 3. provedení – 4. zhodnocení. V 

projektové metodě viděl více prostředek k výchově charakteru neţli v metodě rozvíjení 

poznatků. Tomková řadu projektu specifikuje takto: 1. motivace  - 2. mapování a třídění 

vědomostí dětí – 3. společné hledání řešení – 4. produkt projektu – 5. reflexe. 

(Kratochvílová 2009; Balcarová 2011). 

Podle Valenty (1993) a Kratochvílové (2009) je projektová metoda určována 

koncentrační ideí - zájmy a zkušenosti dítěte se seskupují kolem centrálního tématu, z 

něhoţ dále vyplývají další úkoly. Shrneme charakteristické znaky projektové metody:  

 Projekt je organizovaná učební činnost, která směřuje k určitému cíli - k  

realizaci projektu a k jeho výstupu. 

 Činnost, která nemůţe být dopředu zcela jasně krok za krokem naplánována. 

 Činnost, vyţadující aktivitu ţáka a jeho samostatnost. 

 Činnost tvořivá a reagující na změny v průběhu projektu. 

 Činnost vnitřně řízená dítětem. 

 Činnost teoretická a praktická rozvíjející celou osobnost ţáka a vedoucí k 

odpovědnosti za výsledek.  

 Praktická činnost, zkušenost a vyuţití teorie motivuje ţáka k učení a přispívá k 

rozvoji jeho sebepojetí. 

 Správný projekt je ten, který je nestrukturovaný. 

Plánování projektu by mělo probíhat podle těchto zásad: (volně převzato od 

Kratochvílové, 2006) 

1. Při přípravě projektu je důleţité si pojmenovat, co bude úkol a problém 

pohádkového příběhu. Jaký výsledný produkt či výsledek? A jaký cíl při volbě 
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tohoto projektu vůbec sleduji?  

a) V rovině dětí má projekt směřovat k naučení určité zásady, k získání sociální 

dovednosti. (Proč jsme ho vybrali, proč na toto téma?) 

b) V rovině pedagoga je nutné analyzovat individuální rozvoj jednotlivých dětí ve všech 

rovinách vývoje a definovat cíle v kognitivní, verbální, sociální, citové a 

psychomotorické oblasti. Pedagog sleduje přiměřenost projektu konkrétním dětem.  

Promyslet výstup projektu, časové rozvrţení, prostředí, organizaci, hodnocení. Ve fázi 

plánování by mělo co nejvíce nápadů vycházet přímo od dětí, při dobře míněné korekci 

od pedagoga. 

2. Při realizaci se postupuje podle předem prodiskutovaného plánu. Pedagog je 

v roli poradce, povzbuzovatele, pozorovatele, moderátora, facilitátora, 

konzultanta. Radí a pomáhá, pokud se dětí začnou odchylovat od vytčeného cíle. 

Děti třídí, zpracovávají a analyzují materiál.  

3. Prezentace výstupu projektu můţe mít mnoho podob: představení, koncert, 

výstavka, videozáznam, kniha, časopis, model, vlastní realizace výletu, her, 

audionahrávka. Autorka podotýká, ţe je velmi vhodné prezentaci naplánovat i s 

účastí rodičů, neboť tak získávají zpětnou vazbu o činnosti školy, třídy a 

výsledcích dítěte.  

4. Hodnocení projektu neboli evaluace se týká celého průběhu projektu. 

 

4.1 Projektová metoda a její odlišení od tematické výuky 
 

V předchozí kapitole jsme jiţ v hrubých obrysech uvedli, co se míní projektovou 

výukou a jaké jsou její základní charakteristické rysy. Nyní je nezbytné napsat, co 

projekt odlišuje od tematické výuky.  

Tematickou výuku má jednoznačně po celou dobu tvorby, plánování, vyučování, 

produktu i evalvace v rukou pedagog – reţisér a spolupodíl dětí je minimální. 

Tematickou výuku tak většinou zajišťuje způsoby frontálního, kooperativního 

vyučování či i v podobě zadání písemné práce jednotlivcům. Ţák je pak při takové práci 

pouze vykonavatelem, účastníkem úkolů, které třeba i splňují formálně základní 

strukturu projektu. (Kratochvílová, 2006). Ţák je ve výuce pasivním, neovlivňuje ani 

téma ani způsoby práce, není v procesu učení aktivizován.  
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Tematické vyučování většinou v podobě řízených činností probíhá ve třídě stále 

podobně za stejných podmínek, na rozdíl toho projekt dětem a učiteli umoţní proţít 

„změnu“ vymanit se z prostředí třídy nebo jen z ustálené formy vyučování. Téma 

projektu je nosné a lze ho proţít během naplánovaného úseku – den, týden, měsíc, rok. 

Projekt se také na rozdíl od čistě tematické výuky podílí na rozvoji pěti klíčových 

kompetencí RVP PV: kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, sociální a personální a kompetence činnostní a občanské. (RVP PV, 

2004). Ţáci se identifikují s učebními cíli, čemuţ napomáhá orientace vyučování na 

jejich potřeby a ţivot.  

Na rozdíl od tematické výuky jde při projektové metodě o to, aby pedagog 

zabezpečil a dbal o vysokou míru aktivity dětí. Ta by měla mít např. podobu dětské 

hudební kreativity a projevila by se do oblasti výtvarného, pohybového, verbálního a 

dramatického projevu. Mimo to také projekt přináší něco velmi cenného – záţitek, který 

obohatí dětskou psychiku. (Balcárová, 2011). 

 

4.2 Hudební projekt u předškolních dětí nejmladšího věku  
 

Autorky Balcárová (2011), Svobodová a Švejdová (2011) se shodují, ţe jako 

námět tzv. koncentrační idea projektu, je z psychologických důvodů u předškolních dětí 

nutné hledat ve známé pohádce či v lehce identifikovatelných postavách pohádkových 

příběhů, vymyšlených přímo na tělo aktérům projektu. Učitelka do hledání námětu 

můţe zapojit i děti. Sama však tvoří scénář a náplň projektu. Hlavní podmínku motivace 

splní tím, ţe jsou jim pohádka, pohádkový příběh a postavy v nich blízké. Fakt, ţe je 

hudební projekt pro předškolní děti nanejvýše vhodný, koresponduje s jejich 

synkretickým vnímáním. Děti vnímají, proţívají, reprodukují hudební aktivity 

komplexně. V edukaci lze integrovaně zapojit zpěv, hru na Orffovy nástroje, pohybový 

projev, poslech. 

Balcárová (2011) doporučuje, aby hudební projekt zachovával:  

1) Poetičnost. Dětem přinášel mimořádné záţitky s nádechem svátečnosti a 

originality. 

2) Rytmus. Projekt musí mít spád a gradaci. 

3) Míru. Vše aby bylo vyváţené a správně načasované tak, aby děti vystačily s 
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pozorností. 

4) Scénář. Jako představu o moţném vývoji, s poznámkami o hudebním, 

rytmickém, pohybovém ztvárnění, výtvarném zapojení dětí s obsazením postav.  

Pohádku je nutné rozčlenit na jednotlivé hry, písně, úseky.  

Evaluace nebo také někdy prezentace projektu můţe probíhat při těchto příleţitostech: 

1) v rámci edukačních aktivit či v hrových činnostech 

2) sami před sebou, před dětmi z jiných skupin – tříd. 

3) scénická prezentace v různém prostředí. 

Učitelka musí zajišťovat pozitivní motivaci, roli nápovědy i moderátorky 

představení. Projekt probíhá jako kooperační proces mezi učitelkou a dětmi.  

 

5 Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

            Je oficiálním Národním kurikulárním programem, který je zakotvený v zákoně o 

předškolním vzdělávání a vychází z  Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR -  

tzv. Bílé knihy. V roce 2004 byl zpracován na základě nově přijatých principů 

kurikulárních programů.  Tyto programy jsou zpracovávány na dvou úrovních  - státní 

(NVP) a školní (RVP). RVP PV vymezuje vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání – hlavní poţadavky, podmínky, pravidla pro instituciální vzdělávání dětí 

předškolního věku. Stanovuje vzdělanostní základ, na který můţe navazovat základní 

vzdělávání. Představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

a jejich uskutečňování. (RVP PV, 2004) 

 

5.1 Školní vzdělávací program Speciální MŠ a tvorba třídního programu  
 

Mateřská škola speciální, kde byl uskutečněn hudební projekt, od roku 2012 – 

do roku 2015 pouţívá vzdělávací program „Půjdeme spolu do pohádky“. Tento ŠVP 

vychází z RVP PV (2004). Témata jsou rozčleněna do devíti integrovaných bloků, ve 

kterých se prolíná všech pět vzdělávacích oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, 

Dítě a ten druhý, Dítě a společnosti, Dítě a svět). K integrovaným blokům jsou 

přiřazeny pohádky. K jednotlivým doporučeným pohádkám má MŠ Speciální k 

dispozici zpracovanou metodiku, pomůcky a obrázky, apod. Cílem ŠVP je rozvíjet 
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samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, poloţit základy 

celoţivotního vzdělávání pro všechny děti na základě jejich moţností a potřeb. Důraz je 

kladen na volnou hru, společný humor, dramatickou výchovu, hudební výchovu, 

logopedii, pohyb, malování, činnosti, při nichţ se děti dobře cítí a jsou oceňovány a 

přijímány s pochopením a láskou. (ŠVP 2012-2015). 

Třídní učitel ze ŠVP vychází a na základě jeho vzdělávacích cílů a nabídky 

zpracovává svůj třídní program. Velmi výhodné je navrhované tematické celky 

zpracovat jako týdenní projekty, které se odvíjejí od dané pohádky. Pokud děti reagují 

na téma i ve volné hře a pedagog vycítí, ţe je zajímá daná problematika a vstoupily i do 

dalšího spontánního učení a objevování, tak i podle potřeby prodlouţí dobu projektu.  

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části je práce s autorským pohádkovým příběhem, zvoleným 

adekvátně k dětské skupině v MŠ Speciální. Jde o jednu z MŠ tohoto typu v České 

republice. Záměrně neuvádím její adresu, aby byla chráněna osobní data dětí i rodičů.  

Hlavním cílem je s těmito dětmi uskutečnění hudebního projektu. Zpracování 

kazuistik těchto dětí vzhledem k jejich specifickým vadám a řečovým opoţděním. Další 

cíl práce je pak doplnění kazuistik dotazníkem s výpovědí obou rodičů. V neposlední 

řadě bude přihlíţeno i k úrovni kresebného vyjádření, které doplní informaci o celkové 

stávající úrovni dítěte, s nímţ se takto v průběhu poloviny roku pracovalo. Vybráno bylo 

celkem pět tří aţ čtyř-letých dětí. Pedagogická práce se odvíjela v časovém úseku od 

měsíce ledna do června roku 2014.  

 

6 Použité metody v praktické části 

 

V první části práce autorka v předvýzkumu pracovala metodou rozhovoru 

s jedním chlapcem (VZ) a tento předvýzkum potvrdil její domněnku, ţe časový úsek pro 

vstřebání pohádky po dvou dnech byl krátký.  Pouţila metodu řízeného rozhovoru, na 

malém vzorku pěti dětských respondentů. Všímala si jednak počtu proslovených slov a 

také jejich logiky. Tato metoda řízeného rozhovoru spočívá v sestavení předem 
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připravených a promyšlených otázek, které ověří verbální a logickou schopnost 

odpovědí dětí, zde nad pochopeným smyslem pohádkového příběhu.     

Pro metodu projektového učení převedla autorka příběh pohádky do veršů a 

zhudebnila je do jednoduchých melodií s klavírním doprovodem. Zpracování výsledků 

během týdenního projektu bylo zaznamenáváno pomocí videa. Kaţdý den samostatně 

vyhodnocen a metodou kvalitativního výzkumu popsány výsledky sledované četnosti 

slov, vět a dále logiky výpovědí na stejném vzorku sledovaných dětí. Metoda 

kvantitativního výzkumu se zakládá na neopakovatelném výzkumu, který se nedá 

zobecnit, ale směřuje k individuální skladbě, co nejvíce zjistitelných věcí, které 

podporují kazuistiku sledovaných respondentů. V případových studiích se tedy 

objevila zjištění z této projektové fáze a autorka je v závěru praktické části porovnala 

metodou komparace s výsledky z předchozí I. etapy, zaloţené na individuálním 

seznámení dětí s pohádkou. Případové studie mají za úkol komplexně postihnout vţdy 

jednu osobu v její úplnosti, zaměřují se např. i na dílčí téma či sledovanou problematiku 

osobnosti. Kromě osobní a rodinné anamnézy ji doplňují výsledky kvantitativních 

výzkumů či rešerše získané dotazníky názorů rodičů k dané problematice, apod.  

Další metodou je dotazník s otevřenými otázkami, cílený na skupinu rodičů 

těchto dětí. Jejich vyhodnocení je kvalitativní. Metoda dotazníku je doplňková a v tomto 

případě představuje sedm otevřených otázek, které mají za cíl sledovat úroveň a postoje 

respondentů. Posledním diagnostickým a pedagogickým podkladem pro tvorbu 

individuálních plánů jsou výtvarné práce dětí, především kresba jako reakce na 

pohádku.  

 

7 Autorský projekt s pohádkou aneb celý průběh individuální práce a projektového 

učení od ledna do června 2014  

 

Vyprávění autorské pohádky „O králíčkovi“ jsem realizovala v MŠ Speciální 

v období měsíců ledna aţ června 2014 se skupinou devíti dětí, přičemţ jsem se 

v bakalářské práci zaměřila na pět z nich. V první úvodní části, jsem po dobu jednoho 

týdne děti seznamovala s jejím textem. Hrála jsem dětem pohádku divadelně za pomocí 

plyšáků a bedýnky – jámy. Děti byly spíše pasivní, zapojovala jsem je pouze při kladení 
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kontrolních otázek a vţdy jsem jim po odehrání pohádky dala moţnost, aby si s plyšáky 

části příběhu rozehráli a rozvíjeli podle sebe.   

Po té jsem si děti brala do izolované místnosti jednotlivě, kde jsem jim pohádku 

ještě jednou připomněla přehráním a nechala jim všechny rekvizity k dispozici, aby se 

mohly lépe rozpomínat na děj pohádky, jeho jednotlivé postavy, atd. V této fázi jsem 

s nimi nahrávala rozhovory na diktafon na základě dotazníku o sedmi otázkách.  

Hlavní částí autorského projektu bylo jeho hudební zpracování. Pohádku jsem 

zveršovala a jednotlivé verše zhudebnila do jednoduchých písňových melodií a do 

malých hudebních skladbiček. V této projektové části jsem si kladla za cíl, aby děti byly 

co nejvíce aktivní. Pohádku proţívaly přes záţitkové učení, ve kterém jsem vyuţívala 

své znalosti z hudební didaktiky a některé metody dramatické výchovy. Na kaţdý den 

jsem si připravila vţdy 2 aţ 3 písně či hudební skladbičky. Měla jsem k nim 

naplánované elementární hudební činnosti: U písničky: „Jedno ouško nahoru, jedno 

ouško měl dolů“ to bylo učení se vzestupné a sestupné melodie – pohybem celého těla, 

ukazováním rukou, vizuálním vnímáním (na stojanu nakreslená cestička z bobečků - not 

králíčka, který běţel do kopce a z kopce). Na refrén „Mámu tátu poslouchej“ jsme 

procvičovaly pohyb v prostoru třídy, pokud hraji pp (králíček našlapuje tiše, chce se 

schoulit, schovat) a pokud hraji ff (králíček se bojí, všechno na něj v lese padá, plaší se).  

Na hudební skladbičku „Můrka“ jsem s dětmi procvičovala sluchovou 

pozornost. Děti napodobovaly na špičkách s upaţením rukou nočního motýlka, na 

hlubokou melodii „králík hop“ měly skočit do dřepu. Skladbička „Čvachty, čvachty“ 

poslouţila jako rytmické cvičení na vypleskání pulsace. „Žížala mu pomoc volá“ dětem 

připomněla sestupnou melodii, měly si pohybem celého těla uvědomit, ţe melodie 

oproti první písni „Jedno ouško nahoru“ klesá ještě hlouběji a ukázat to. V další fázi 

děti zaţívaly vzestupnou a sestupnou melodii za pomocí hliníkového skládacího 

ţebříku, na nějţ v souladu s melodií vystupovaly, či z něj slézaly. Jedno dítě přitom 

hrálo melodii na zvonkohru a druhé se podle ní pohybovalo na ţebříku.  Melodie 

„Pomóc, haló“ je záměrně napsána v intervalu čisté kvarty. Píseň „Pět myšek je 

uslyšelo“ je variabilní skladba ve dvoučtvrťovém taktu, kterou lze hrát střídavě jako 

pochod, běh a poskok. Děti mají za úkol naučit se rozlišovat různá tempa skladeb a při 

tom provádět adekvátní pohyb. Píseň „Králíčku pojď nahoru“ je opakováním tématu jiţ 

procvičené vzestupné a sestupné melodie. Finální závěrečná písnička je napsána ve 
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třídobém taktu. Kladla jsem si v ní za cíl citově zaujmout a dojmout dětského 

posluchače, který pochopí, ţe vše dobře dopadlo. Výstupem projektu je audiovizuální 

nahrávka, prezentující průběh projektu v jeho počáteční, střední a závěrečné fázi.  Při 

přípravě hudebního projektu jsem maximálně zúročila semináře a přednášky pro 

Hudební specializaci na pedagogické fakultě UK (Kodejška, Kmentová, Lojdová) a 

semináře z Dramatické výchovy, které jsem v období studia absolvovala i mimo fakultu 

(Marušák, Ferklová, Holemá).   

 

8 Úkol a cíle práce  

8.1 Individuální seznámení dětí s pohádkou  
 

Cílem práce s pohádkou O králíčkovi je hledání individuálních cest a prostředků 

k rozvíjení a ověřování logického porozumění a jazykového vyjadřování dětí na 

různých úrovních. Na základě míry vyspělosti verbální sloţky zjišťujeme schopnost 

usuzování dětí a předvedením loutkové pohádky rozvíjíme a podporujeme schopnost 

jejich soustředění, coţ je zvláště důleţité u dětí s ADD a ADHD. Praktické provedení 

pohádky nám má mimo jiné pomoci zaznamenat a pochopit úskalí individuální práce 

s dětmi, které jsou zatíţeny danými diagnózami. Výzkumná otázka zní: Jak dítě 

mladšího předškolního věku se specifickými diagnózami reaguje na pohádku a co 

všechno mu můţe pohádka nabídnout?  

 

8.2 Projektová fáze – procházení dějem pohádky skrze hudební projekt ve 
verších 
 

Cílem projektové fáze je opět rozvinutí verbálního a logického pochopení 

daného příběhu, porozumění dějové linii a jednání postav. Mělo by jít o hlubší poznání 

pohádky pomocí vlastního proţitku a společného záţitku, vyplývajícího z pocitu osobní 

angaţovanosti. V projektové fázi jde také o hledání individuálního přístupu 

k jednotlivým dětem (zaměřuji se na pět dětí ze skupiny devíti dětí). Usiluji o jejich co 

největší zapojení do hudby, rytmu, pohybu a různých úkolů vyplývajících 

z naplánovaného zhudebněného pohádkového příběhu. Hlavním úkolem této části je 

rozvinout morální aspekt pohádky. Co znamená „být poslušný“. Co znamená 



26 

 

„neposlouchat“ a jaké následky to můţe mít. Naučit dítě rozlišovat situace: Kdy se 

maminka či tatínek zlobí? Kdy se nezlobí? Naučit dítě, ţe kdyţ poslouchám, jsem 

hodný, -á.   

V projektové části bude autorka ověřovat tyto hypotézy.  

Předpokládáme, ţe pokud bude výuka pohádky vedena projektovou hudební 

výukou, tak se logicky objeví nejen nárůst slovního vyjádření, ale také rozvoje 

hudebních dovedností k tématu pohádky.  

Předpokládáme, ţe hudební projekt „Pohádka o králíčkovi“ je realizovatelný ve 

věku dětí tří aţ čtyřletých ve třídě Speciální MŠ v období 2 týdnů.  

Předpokládáme, ţe klíčové pro rozvoj kognitivních procesů dětí je to, ţe se 

stávají aktivními v procesu projektové výuky.  

 

8.3 Kresba 
 

Cílem je výtvarné vyjádření pohádky kresbou se zaznamenanými komentáři 

dítěte, neboť předpokládáme, ţe na této úrovni nebudou děti schopny konkrétnější 

kresby. Spíše půjde o „čárání“ s náznaky hlavonoţců. (Uţdil, 2002) Kresby doplní 

kazuistiky a poslouţí jako diagnostický  - pedagogický nástroj.   

 

9 Charakteristika dětské skupiny vzhledem k jednotlivým osobnostem a jejich 

diagnózám a doporučené postupy práce 

 

Skupina devíti dětí, s níţ tento rok 2013 – 2014 pracuji, je velice náročná, co se 

týká společné práce, a to především po stránce kázeňské, neboť většina dětí má 

specifické poruchy učení, opoţděný vývoj řeči, mentální retardaci, celkově opoţděný 

vývoj ve všech jeho sloţkách, hyperaktivitu, autistické rysy, sociální nevyzrálost. 

Znamená to, ţe musím koordinovat a nabízet těmto dětem i volnou hru, jinak by bez 

mého přispění v jejich skupině vedla k chaosu a emoční nepohodě. Také doba 

soustředění dětí se specifickými poruchami na společnou činnost je velmi krátká. Bylo 

nutné podrobně si nastudovat jednotlivá specifika diagnóz těchto dětí a seznámit se 

s doporučenými postupy práce. Jednotlivé charakteristiky diagnóz uvádím v samostatné 

příloze č. 1.  
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Na mne jako pedagoga je kladen nárok na větší domácí přípravu. Musím 

diferencovat, pracovat co nejvíce individuálně, kreativně, v určité činnosti vymyslet 

více škál. Ze skupiny těchto devíti dětí jsem si vybrala čtyři děti s dobrým intelektem a 

lehčími formami specifických poruch, pátá dívka, nejmladší ze skupiny, zastupuje 

normálně se vyvíjející dítě bez větších obtíţí (pouze dyslalie multiplex).  

 

10 Individuální seznámení s pohádkovým příběhem 

10.1 Pohádkový příběh 
 

Pro svoji bakalářskou práci jsem napsala pohádkový příběh, který se opírá o 

strukturu klasické pohádky. Encyklopedie Wikipedie (2013) poznamenává, ţe: „V 

oblasti umělecké tvorby se jedná obvykle o příběhy fiktivní, jedná se o autorovu 

smyšlenku, jeţ spadá do kategorie licentia poetica." Autoři vývojové psychologie, které 

jsem uváděla v pasáţích teoretické práce a také filosof Rudolf Steiner, autor 

antroposofického učení a zakladatel waldorfského školství (Calrgren, 1990) shodně 

tvrdí, ţe tříleté dítě se nachází v předpohádkovém věku, nerozlišuje mezi vnějšími a 

vnitřními proţitky, fantazie a zkušenost se mu neustále proplétají. Domníváme se, ţe 

dítě je zaměřeno na konkrétní známé a pochopitelné věci ze svého okolí, proto jsou pro 

něho v tomto věku vhodnější krátké a srozumitelné pohádky o zvířátkách a klasické 

pohádky by měly nastoupit aţ ve věku pozdějším. V kapitole "Mravní výchova aneb 

pohádky o lhaní a jiných nectnostech“ např. Streit (1992, s. 42) říká: „Zlovyky dětí 

napravíme naučnými povídkami lépe než stovkou rodičovských napomínání a 

vysvětlování“ Tvrdí, ţe zvláště účinné je, kdyţ si rodiče sami skládají pohádkové 

příběhy, ve kterých děti samy poznají své chyby a nezpůsoby. Při tvorbě pohádkového 

příběhu "O králíčkovi" mi šlo především o to, aby děti pochopily, co znamená 

poslouchat a jak se přitom chovat, to zn. ţe jsem hodný a dospělému, který po mě něco 

vyţaduje v té věci vyhovím. 

I další zkušení pedagogové – Uhlířová, Opravilová - doporučují  pro děti 

mladšího předškolního věku pohádky o zvířatech, přičemţ zvířátka jsou 

personifikovaná s dětskými vlastnostmi a chovají se jako ony, zaţívají příběhy, které by 

i tak staré dítě mohlo proţít. Jako hlavní hrdiny pohádkového příběhu jsem proto zvolila 
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zvířátka, která jsou dětem tohoto věku blízká. Doufala jsem, ţe skrze chování hlavního 

hrdiny králíčka pochopí, ţe je důleţité v ţivotě bojovat a nevzdávat se, i kdyţ se někdy 

ocitneme hodně hluboko v temné jámě, ze které nevidíme moţnost vyjití, osvobození. 

Příběhem se děti naučí, ţe nejsou na světě samy a vţdy mají kolem sebe dostatek přátel, 

kteří nabídnou pomoc a rodinu, která je přijme, ať se stane cokoliv.    

 

10.2 Autorská pohádka O králíčkovi 
 

Verze II. zjednodušená 

I. Byl jeden králíček. Měl velkou rodinu - tři sestřičky, maminku a tatínka. 

Sestřičky králíčka byly hodné, maminku poslouchaly. Zato králíček, jedno ouško dolů, 

jedno nahoru. Stále někam hopkal, kroutil hlavičkou, maminku neposlouchal a tak není 

divu, ţe mluvit neuměl.   

II. Schylovalo se k zimě. Rodina králíčků si v lese hledala papání do zásoby. 

Tatínek malým králíčkům nakázal, aby od nich neodcházeli. Králičí holčičky se motaly 

kolem maminky a hezky sbíraly. Králíček byl chvilku u tatínka, kdyţ tu na něj zamrkala 

malá můrka. A králíček hop za ní a můrka frrr a uţ seděla na zelíčku. Králíček hop za ní 

a můrka hop a uţ seděla na zvonečku a králíček hop za ní a můrka frrr a uţ byla nad 

propastí a králíček hop a bááááác a bum! Spadl dolů do hluboké jámy.  

III. Hluboko, aţ na dně jámy čvachty, čvacht přešlapoval malý králíček ve 

studeném bahně. Buchy, buchy, buchy bilo jeho srdíčko na poplach. Všude byla tma a 

strašidelné ticho. Neviděl ani jednu hvězdičku. Králíček by tak rád zavolal POMÓC 

nebo aspoň HALÓ!!! Nevěděl však jak, protoţe se mluvit nenaučil. A tak začal hrabat. 

Hrabal a hrabal, snad si myslel, ţe si prohrabe cestičku nahoru. Kdyţ tu najednou u jeho 

ouška vykoukla ţíţala a povídá: "Co tady hrabeš? Králíček neuměl odpovědět, a tak jen 

nešťastně pacičkou ukázal nahoru.  

IV. Ţíţala na to: "Aha, tak já lezu pro krtka". A uţ si vykousávala chodbičku do 

jeho podzemního domečku. Krtek si zrovna hladil bříško po dobré večeři. Ţíţala mu 

povídá: "Králíček spadl do jámy, nemůţe ven". Krtek řekl: "Lez, ţíţalo přede mnou, já 

hrabu za tebou". A hned se do země opřel svými velkými tlapami. Kdyţ byl krtek v 

jámě, nahrnul na dno kopeček. Králíček na něj vyskočil a krtek se ho zeptal: "Uţ vidíš 

hvězdičku?" Králíček zavrtěl hlavou. Tak zavoláme myšky lesní, bydlí tu kousek odtud, 
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třeba nás uslyší. A ţíţala se otočila na králíčka a řekla, to musíš takhle: "H – A – L – O, 

HA – LÓ, HALÓÓÓ!" 

V. V doupátku u staré borovice bydlelo pět myšek lesních. Nejmenší Pištilka 

uslyšela volání o pomoc a zavolala ostatní čtyři myšky. Seběhly se kolem jámy a hned si 

věděly rady. Skočily do jámy: hop, hop, hop, hop a hop. Na krtinu v jámě vylezl 

krteček, na něj první myška, na ní druhá, na ní třetí, na ní čtvrtá a na ní pátá. Udělali 

králíčkovi ze svých tělíček ţebříček a ten uţ si to stoupá a stoupá a stoupá. Chytá se 

myšek za ocásky, aby mu to šlo. Kdyţ uţ je na páté myšičce, uvidí otvorem v jámě 

hvězdičku a zavolá: "Juchu, juchu, juchuchú!" Zamává zvířátkům na pozdrav a řekne: 

"díky" a uţ si to hopká zpáteční cestičkou za maminkou a tatínkem. 

VI. Maminka s tatínkem mají velkou radost, ţe ho vidí a ani ho nehubují. Jsou 

rádi, ţe je zpátky doma. Jenom se diví, jak je to moţné, ţe se králíček naučil mluvit. Uţ 

umí haló, juchu a juchuchú a také díky. Od těch dob uţ králíček nastraţil obě ouška k 

poslouchání. Tatínka a maminku tak lépe slyšel, všemu se naučil a uţ se nikdy nezaběhl. 

 

10.3 Individuální rozhovory s dětmi nad pohádkovým příběhem 

Abych mohla s dětmi nahrát individuální rozhovory, musela jsem je s pohádkou 

seznámit. Proto jsem po dobu jednoho celého týdne od pondělí 13. 1. do pátku 17. 1. 

2014, kaţdý den v týdnu, zařadila do třídního plánu přehrání pohádky „O králíčkovi“ za 

pomocí plyšových zvířátek a rekvizity krabice – jámy.  

Pondělí 13. 1. 2014 

Odehrála jsem dětem pohádku s plyšáky. Děti přitom seděly soustředěně na 

ţidličkách, já jsem před nimi měla zavřenou krabici se zvířátky jako překvapení. Jámu 

jsme postavily z velkých kostek. Děti bezprostředně reagovaly tím, ţe si pohádku samy 

přehrávaly po svém. 

MB: Co se ti stalo králíčku?  

PB: Spadl jsem do jámy. 

MB: No jo, hele. Auto hučí – vzzzzzz. 

MJ: Húúú, húúú – hraje si s myškami. Ty ho zaujaly nejvíce, jezdí s nimi autem. 

Úterý 14. 1. 2014 

Odehrání pohádky s plyšáky, jámu tvoříme s dětmi pomocí dřevěných kostek. 

Děti s ADHD se musí zklidňovat v průběhu. Jinak jsou velmi pozorné a zaujaté. Na 
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úvod vymýšlejí jméno králíčkovi, v jejich myšlení se jasně projevuje egocentrismus, 

protoţe jména ve většině případů volí podle toho, jak se sami jmenují.  

MB: Tyli; PB: Kip; MJ: Matýsek; VZ: Kapí  

Dohodli jsme se, ţe mu budeme říkat Matýsek.  

Ptám se jich, zda si vzpomínají, jaká všechna zvířátka hrají v pohádce?  

Vzpomněly si na 5 myšek, tátu, mámu, krtka. (VZ) na ţíţalu, které (MB) říká had. 

Zjistila jsem, ţe většina dětí nerozumí významu slova poslouchat. Zařadila jsem proto 

na začátek pohádky hru na zkoušení sluchu. Zakryj uši – tak teď neslyšíš. Odkryj uši – 

teď slyšíš. Zakryj uši – neslyšíš – králíček – neslyšel – neposlouchal.   

Středa 15. 1. 2014 

Opakování pohádky, tentokrát hraji tak, ţe mám jámu v krabici. Opakování hry 

na zkoušení sluchu.  

Čtvrtek 16. 1. 2014 

Pohádku jsem pouze přečetla podle znění krátké II. verze. Děti přitom 

odpočívají a poslouchají. Ukazuje se přitom, ţe je zajímá i zvukomalebná stránka textu 

se spoustou citoslovcí a přímé řeči. Reagují na zvířecí hrdiny. Opět si je půjčují a hrají s 

nimi.  

Pátek 17. 1. 2014 

Pohádku přehrávám s plyšáky naposledy s účelem dnes konečně na diktafon 

nahrát prvního chlapce (VZ). Účastní se on, Šimon 3 roky a Anička 3,9 (mentální 

retardace, dosud ţádný verbální projev, jen neartikulované zvuky), která nevydrţí 

doposlouchat příběh do konce.   

Doslovné přepisy individuálních rozhovorů s jednotlivými dětmi jsou součástí 

přílohy č. 2. Zhodnocení pochopení a porozumění pohádky při individuálním 

seznámení je připojeno k jednotlivým kazuistikám dětí v následující kapitole.  

 

11 Kazuistiky  

obsahují  

1) Charakteristiku dítěte 

2) Zvolený postup při práci s ním 

3) Zhodnocení odpovědí dítěte zjištěné během individuálního rozhovoru na 
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základě tohoto dotazníku: 

1. Poslouchal králíček maminku a tatínka? (neposlouchal) 

2. Co se mu stalo, kdyţ utekl za můrkou? (spadl do jámy) 

3. Jak si chtěl králíček pomoci nahoru? (hrabal, volal) 

4. Co neuměl? (mluvit) 

5. Kdo všechno pomohl králíčkovi dostat se na svobodu? (ţíţala, krtek, 5 myšiček) 

6. Co se naučil králíček říkat? (díky, juchuchú, haló) 

7. Dopadlo všechno dobře? (ano) 

    4) Názory rodičů na práci s pohádkou v domácím prostředí 

    5) Doporučení pedagoga 

 

11.1 MJ, chlapec, 4 roky, diagnóza LMD – ADHD spojená s vývojovým opoţděním 

řeči, výraznými dysgramatismy, celkově špatnou výslovností. Mluví o sobě 

v ţenském rodě. Dále u něho diagnostikována opoţděná grafomotorika, vyskytovaly 

se výrazné poruchy chování hlavně jako reakce na početnou skupinu v běţné MŠ, 

enkupréza během roku jiţ jen v domácím prostředí, v měsíci květnu 2014 jiţ úplně 

vymizela. Matka 32 let VŠ, otec 42 VŠ, počet dětí v rodině 2 chlapci: 3 a 4 roky. 

Matka i otec jsou schopni orientovat se v obtíţích svých dětí, vyhledávají 

specializované odborníky a obě děti na základě odborného posouzení psycholoţky 

umisťují do MŠ Speciální, MJ navštěvuje jiţ po celý tento školní rok.  Jeho bratr, 

silný alergik s bezlepkovou dietou bude přijat od příštího roku.   

V běţných situacích MJ poslechne aţ na několikátý pokyn, je třeba být 

důsledný a pokud na hlasové výzvy nereaguje vzít ho za ruku a dovést ke hračce, k 

činnosti, kterou je třeba udělat. Po určité adaptaci ve školce se jiţ zapojuje do volné 

hry, nejvíce s vláčkovou dráhou, auty, stavebnicemi. Při řídící činnosti se dokáţe 

soustředit, navykl si na její čas a prostor v rámci pravidelně členěného dne ve 

školce. Je však nutné ho občas upozornit, aby nerušil ostatní i sebe svým chováním. 

Je nutné ho při řídící činnosti v logopedii i hlavním týdenním tématu aktivně více 

vtahovat a zapojovat.  

Ačkoli podle slov tatínka MJ rád maluje a kreslí, ve třídě si sám ke kreslení 

nesedne, většinou ho musím k připravené výtvarné činnosti povolat aţ na několikátý 

pokus a do volné kresby dle své fantazie se nepokouší. MJ rád staví z kostek garáţe, 
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domy, jezdí s auty. Těší se na logopedickou řídící činnost, protoţe je dostatečně 

variabilní se spoustou dílčích zvládnutelných úkolů, jeţ vyţadují jeho pozornost – 

sluchovou, zrakovou. Zapojena je jeho jemná motorika a multisenzoriální vnímání. 

Velmi rád cvičí, volně se pohybuje, zúčastňuje se pohybových her, v hrubé motorice 

je abnormálně nadaný, je schopen udělat kotrmelec, salto. (Vlohy má po tatínkovi, 

který vystudoval FTSV a poskytuje mu tréninky). Někdy u toho však bývá aţ moc 

zbrklý a mohl by si ublíţit či zranit jiné.  

Jaké postupy je vhodné volit při práci s MJ 

1) Naprosto zásadní je posilovat zručnost i rutinními úkony. Nabízet výtvarnou a 

pracovní činnost, práci s hlínou, manipulaci se stavebnicemi, pomůckami, (doma 

jakoukoli domácí práci), tím dochází k posílení fyzického kontaktu s materií, 

posiluje se vůle - soustředění, vytrvalost, sebevědomí. Dítě se lépe sebehodnotí, 

má rádo sebe a své okolí. (Prekopová a Scheizerová, 2013,  Riefová, 1999).  

2) Poslouchání příběhů. Při něm dochází k souhře sluchu a zraku, k rozvoji 

optického vnímání a vnitřního vidění. K bdělému, soustředěnému vnímání patří 

pevné a kontrolované drţení těla. 

3) Volit pro tento typ dětí ve skupině přísnější pravidla chování. Usnadní mu 

časovou a prostorovou orientaci a upevnění sociální chování. Pravidla 

vymezovat hned na začátku školního roku. 

4) Vytvářet klidné – tiché, přehledné - strukturované a láskyplné prostředí. 

Poskytovat dítěti řád a přesně určovat, co se od něho očekává. Mluvit na něho 

klidně, dbát na klid a pořádek. Upozornit na nedostatek a zároveň pochválit! 

5) Nespouštět MJ z očí. V případě potřeby mu poskytovat kontakt. Dávat mu 

prostor pro dostatečné pohybové vybití. 

6) Pomůţe velká součinnost učitelky s rodiči. U učitelky se předpokládá pruţnost, 

zainteresovanost, ochota, citlivý respektující přístup a její odbornost. Tvořivé, 

poutavé a interaktivní vyučovací metody jsou nezbytné. Dobré plánování a 

příprava. 

7) Poskytovat mu mnoho hudby, pohybu a praktické činnosti. 

8) Jeho pozornost upevňovat příjemnými rituály. Úlohy dělit do kratších úseků.  

9)  V případě rušivého chování při řízené činnosti odloučit dítě klidně a krátce od 

skupiny na „meditační ţidli“, tam si rozmyslí, zda se bude chovat přijatelně a 
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nebude rušit. Po té se můţe samo připojit ke skupině a jejímu programu, zde ho 

s nadšením zpátky přivítáme.  

10)  Zařazovat obdobné reedukační postupy OVŘ jako uvádím u (VZ).  

Individuální seznámení s pohádkou „O králíčkovi“: 

V rozhovoru s MJ se ukázalo, ţe není schopen soustředit se na celých sedm 

otázek. Rozhovor jsme sice spolu dokončili, avšak za velkého úsilí nás obou. MJ jsem 

musela v průběhu několikrát zklidňovat, napomínat. Rozhovor se natahoval, neboť MJ 

nedokázal odpovídat. Teď uţ vím, ţe to bylo, proto, ţe se nedokázal déle soustředit a 

bylo to na něj neúměrně dlouhé. Jistě mu také pomáhalo, pokud jsem mu půjčila 

plyšáky, jednak si rozpomínal na dějové zápletky i na jména zvířátek. Jeho odpovědi 

byly jednoslovné, někdy i nesmyslné: od otázky č. 5 vydával pouze zvuky.  

Jaký je přístup rodičů ve vztahu k pohádce jako k literární formě?  

Rodiče MJ čtou pohádku často, pravidelně před spaním a kdykoli kdyţ má 

zájem. Vybírají knihy s pohádkami adekvátně k věku dítěte. Při zvýšeném zájmu o 

technické věci s ním prohlíţejí i encyklopedie, knihy o autech o vesmíru. Jsou si vědomi 

toho, ţe dítě vyţaduje opakování pohádky z toho důvodu, aby si danou problematiku 

osvojilo a vţilo se do ní. Prozatím však nemají u svého dítěte zkušenost, ţe by si 

zapamatovalo celou pohádku, celý příběh. Jen útrţkovitě opakuje slova a části vět.  

Doporučení:  

Na základě těchto dvou výpovědí pedagoga a rodičů, které jsou na sobě 

nezávislé situací, místem, časem, prostředky i aktéry je patrné, ţe se vzájemně doplňují 

a potvrzují a dá se na nich doloţit, ţe mé postřehy jsou oprávněné a správné. Vyplývá 

z nich, ţe je v případě MJ velmi důleţité provázání multisenzoriálního vnímání světa a 

při četbě velký důraz na zrakovou zkušenost. V případě MJ také i na tělesnou zkušenost 

v převodu pohádek na loutky, maňásky – konkrétní věci, jeţ ho obklopují. Nutné je u 

něho provázet vyprávění a čtení prozatím pouze na základě obrazových podkladů. 

Vhodné jsou i kníţky – leporela pro děti s hmatovou sloţkou. Slyšené slovo u něho 

nemá ještě patřičnou odezvu a je velmi náročné na jeho pozornost, která se teprve 

formuje dozráváním CNS. Je také nutné uvědomit si, ţe musíme pracovat v krátkých 

časových úsecích, mezi ně vkládat pohybové, hudební chvilky a především mu 

poskytovat co nejvíce časoprostoru pro volnou hru, v níţ zpětně veškeré podněty 

zpracovává a převádí do svého kognitivního a verbálního systému.  
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11.2 VZ, chlapec, 4 roky, diagnóza dysfázie, kratší koncentrace pozornosti, 

psychomotorický neklid. Aktivní sloţka řeči je značně nerozvinutá, časté agramatismy, 

mluví o sobě v ţenském rodě. Matka v době počátku těhotenství medikována léky proti 

depresím, věk 33 let. Otec zdráv, věk 39 let. Počet dětí v rodině 3, ve věku 6, 4 a 2 roky. 

Matka i otec dosáhli SŠ vzdělání. Zajímají se o své děti, řeší jejich problémy, hledají 

odbornou radu a pomoc v případě potřeby. Matka se mnou řeší občasné sourozenecké 

konflikty mezi dětmi. Má pocit, ţe VZ reaguje aţ moc podráţděně na starší sestru a 

nemá doma (na malém prostoru) potřebný klid či zaměstnání. Na naše doporučení ho 

začala vyzvedávat ve školce někdy i po spaní. 

VZ je hodně citlivý, reaguje na důrazné napomenutí aţ pláčem, lépe na něj platí 

mírnější pokyn. Velmi rád kreslí, maluje, pracuje s hlínou. Rád si hraje s kostkami, 

vymýšlí různé konstrukce či připojení věcí k sobě provázky. Je tvořivý, má zajímavé 

nápady. Ze skupiny devíti dětí je VZ v podstatě nejpozornější, klidný a s hlubokým 

zájmem o poznání probíraných pohádek a témat. Dokáţe se radovat při společné 

zábavě, ale také sám někoho potěšit či napomenout podle stanovených pravidel, která 

dodrţujeme.  

Jaké postupy je vhodné volit při práci s VZ 

1) Naprosto zásadní je posilovat zručnost i rutinními úkony. Nabízet výtvarnou a 

pracovní činnost, práci s hlínou, manipulaci se stavebnicemi, pomůckami, (doma 

jakoukoli domácí práci), tím dochází k posílení fyzického kontaktu s materií, 

posiluje se vůle - soustředění, vytrvalost, sebevědomí. Dítě se lépe sebehodnotí, 

má rádo sebe a své okolí. (Prekopová a Scheizerová, 2013,  Riefová, 1999).  

2) Poslouchání příběhů. Při něm dochází k souhře sluchu a zraku, k rozvoji 

optického vnímání a vnitřního vidění. K bdělému, soustředěnému vnímání patří 

pevné a kontrolované drţení těla. 

3) Volit pro tento typ dětí ve skupině přísnější pravidla chování. Usnadní mu 

časovou a prostorovou orientaci a upevnění sociální chování. Pravidla vymezuji 

hned na začátku školního roku.  

4) Poskytovat mnoho hudby, pohybu a praktické činnosti. 

5) Do pohybových chvilek zařazovat koncentrační prvky (chůze po elipse) a 

relaxační cvičení (prvky z jógy, pěti Tibeťanů, dechová cvičení).  
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6) Povzbuzovat mluvní apetit. Při reedukaci dysfázie nabízíme jednoduchá slovní 

spojení, podobná těm, která zná. (Kutálková, 2002 a Durdilová, 2014). 

V komunikaci opravujeme jeho dysgramatismus, tím, ţe po něm opakujeme 

správně.  Tzv. hra na ozvěnu.   

7) Vynechat těţká slova s ostrými a tupými sykavkami, s R a Ř.  

8) Rytmicky vyslovovat slova po slabikách. 

9) Podporovat dialog (jde o řízený rozhovor).  

10) Rozvoj paměti – předměty, obrázky, melodie, počet tlesknutí, míče v PH apod.   

11) Systematicky rozvíjet smyslové vnímání. 

12) Rozvíjet motoriku hrubou i jemnou a pohybovou koordinaci. 

13) Podporovat rozvoj tělesného schématu, laterality a pravolevé orientace. 

14) Rozvoj propriocepce (polohocitu) a rovnováhy. 

15) Kresby a grafomotoriky 

16) Sledovat zdravotní stav a celkovou kondici dítěte.  

Individuální seznámení s pohádkou „O králíčkovi“: 

Rozhovor jsem s ním vedla jako s prvním dne 17. 1. 2014 po dobu 6 minut a 13 

sekund. Jelikoţ jsem měla velkou snahu, aby mi po týdenní prezentaci pohádky, byly 

děti schopné odpovídat, nepoloţila jsem otázku jen jednou, ale dávala jsem otázky 

doplňující i nápovědné. VZ byl velmi trpělivý, odpovídal buď jednoslovně, anebo s 

mojí nápovědou dokázal dát dohromady v šesti případech věty o 3 aţ 4 slovech. U dítěte 

s dysfázií to oceňujeme jako jeho velkou snahu. U otázky č. 2 dokonce dal dohromady 

souvětí o pěti slovech, cituji: „On takhle utekl, až daleko“. (Také u otázky č. 5, kdy 

počítá myšky.)  

Co se týká porozumění. Odpovídal logicky, pohádku pochopil. Zapamatoval si 

dějovou zápletku, hlavní postavu, vedlejší postavy kamarádů i to, ţe nejdříve ten 

králíček neposlouchal a proto spadl do jámy. U otázky č. 7 byl jiţ značně vyčerpaný, ale 

statečně odpovídal: Na otázku, zdali to dopadlo všechno dobře? „Jo, dopadlo.“ A jak to 

ţe dopadlo? Konstatoval: „Všechno, už nic.“ Z čehoţ bylo patrné, ţe podal maximální 

výkon a je vyčerpaný. Z jeho odpovědí byl patrný prezentismus myšlení, pomáhalo mu 

vidět před sebou všechna zvířátka pohádky, lépe si rozpomínal, jak to v pohádkovém 

příběhu bylo. 

Jaký je přístup rodičů ve vztahu k pohádce jako k literární formě? 
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Rodiče VZ mají ještě 2 další malé děti ve věku 6 a 2 roky. Starší dítě předurčuje 

v rodině výběr dětské literatury. Uvědomují si důleţitost čtení pohádek dětem, nabízejí 

je i v podobě rozhlasových pohádek. Reflektují u VZ, ţe pohádku poslouchá, občas 

opakuje i jednotlivá slova či slovní spojení a ptá se na ně a jejich smysl. Zkoušejí mu 

pohádku převyprávět a vedou ho k tomu, aby ji opakoval.  

Doporučení:  

Vidíme, ţe výsledky obou šetření se opět ve styčných bodech nezávisle na sobě 

shodují. Jenom bych u VZ prozatím vypustila rozhlasové pohádky. S dysfázií a menší 

pozorností není schopen porozumění, zapamatování a navození představ. Podobně jako 

chlapec MJ nutně potřebuje prezentaci pohádky pomocí obrázků, loutek, maňásků. 

Provazovat ji s dynamickou činností a záţitkovým učením. Velmi chválím snahu rodičů, 

aby ji po vícerém prohlíţení a čtení, (doporučuji opakovat nejméně 5 x dokola), sám 

převyprávěl. Nutné je prozatím spokojit se s tím, ţe je schopen s vizuální oporou 

rozpomenout se alespoň na části příběhu.  

 

11.3 MB, dívka, 4 roky, vývojová dysfázie, porucha pozornosti typu LMD – ADD, 

opoţděný vývoj mentálních schopností v důsledku OVŘ. Aktivních cca 30 slov. 

Výborná jemná motorika, snaha komunikovat gesty a pantonimicky na velmi dobré 

úrovni, pasivní znalost jazyka celkem bohatá, porozumění kontextu situací dobré. Občas 

se ale dostává do afektivních stavů, v situacích kdy jí nejde něco vysvětlit – vyjádřit, 

nebo kdyţ je uţ přetaţená a nechce něco dělat, nebo kdyţ si tzv. postaví hlavu. Empatie 

a vcítění pro druhé děti v kolektivu na vysoké úrovni, pomáhá dětem s krmením, 

přebalováním, strojením, sama od sebe pohladí druhé. Matka věk 37 let, dokončuje VŠ 

vzdělání, otec 40 SŠ, u něho v dětství OVŘ. Počet dětí v rodině 2, starší dcera 9 let. 

Matka velmi komunikativní, pro Matyldu vyhledala klinického logopeda, MŠ Speciální 

pro logopedické vady. Dále jsou v péči neurologa, uţívala léky na dozrávání CNS. MB 

se do školky velmi těší, matka uvedla, ţe ani nechce být hlídaná u babičky, protoţe tam 

nemá tolik činností a podnětů, které velmi oceňuje. Zvláště je šikovná v pracovních a 

výtvarných činnostech. Většinou je první hotová a buď si udělá ještě jednu obdobnou 

věc ve stejné technice, nebo si volně pracuje s poskytnutým materiálem a nástroji. 

Občas nerada uposlechne výzvu, aby dávala při řízené činnosti pozor či včas ukončila 

činnost, šla uklízet, apod. Zřejmě to souvisí i s výpadky pozornosti a snadnou 
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unavitelností. Reaguje pak např. tak, ţe mrští bačkorkou na paní logopedku, která jí 

pokárá a bačkoru sebere. Dostat zpět ji můţe teprve aţ se zklidní a omluví.  

Jaké postupy je vhodné volit při práci s MB 

1) Pouţívat metodu pozitivní pozornosti, coţ je nejlepší způsob řízení chování, 

udílením častých pochval. 

2) Při nenaplnění moţnosti něco hned udělat či mít hračku hned teď pouţívat: „No 

tak dobře, bude to příště.“ 

3) K reedukaci dysfázie (OVŘ) Kutálková, 2002. Povzbuzovat mluvní apetit. 

Nabízet zvuky, které sama pouţívá a jednoduchá slova, podobná těm, která zná.   

4) Pracovat se musí na neustálém opakování: To je kočka? Ukaţ kde je kočka? Co 

je to? Převádění slovní zásoby z pasivního slovníku do aktivní mluvené řeči. 

5) Postupně přidáváme slovní druhy. Kutálková (2002) to doporučuje tímto 

způsobem:  

1. Podstatná jména: Co je to? Haf, Hafí, Hafík, Pejsek, Pes. 

2. Slovesa: Co dělá? Hají, hajá, spinká. 

3. Přídavná jména: Jaký pejsek? Malý, hodný, zlý.  

4. Zájmena: Kdo, co? Který, čí? Ten, tamten, můj. 

5. Předloţky: Pejsek hajá u boudy. Procvičujeme s kostkou. Dej kostku do 

krabičky, na krabičku, vedle krabičky, za krabičku… Je to cvičení na 

prostorovou a verbální pozornost. 

6. Číslovky a na konec spojky. 

6) Kolik dítě řekne slov ve větě, tolik mu ukáţi na prstech. Dále také pracujeme 

s obrázky. Cvičení na vizuální paměť. Doporučený postup je uveden 

v Kutálkové Metodice reedukace (2002).  

7) Zařazuji cvičení na zvukovou paměť, která vycházejí z didaktiky hudební 

výchovy: učení sémantického diferenciálu, coţ jednoduše znamená rozdíly 

v dynamice: lev - ff oproti myška - pp.  V tempu skladby: zajíc - presto (rychle) 

oproti slon - largo (pomalu), atd. 

8) Nácvik pozornosti a soustředění. Zařazujeme dechová a rytmizační cvičení. 

Kutálková 2002. 

9) Systematický rozvoj smyslového vnímání. 

10) Systematický rozvoj motoriky hrubé i jemné a pohybové koordinace. 
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11) Orientace v prostoru. Podpora rozvoje tělesného schématu, laterality a pravolevé 

orientace. Tento celý rok fixujeme výhradně pravou stranu, levá je ta druhá. 

12) Cvičení na propriocepci - (polohocit) a rovnováhu. 

13) Kresba a grafomotorika. 

14) Sledujeme zdravotní stav a celkovou kondici dítěte. (Moţná opětovná medikace) 

Individuální seznámení s pohádkou „O králíčkovi“: 

Pohádce krásně porozuměla, a ačkoli jí dysfázie nedovolí expresivně verbálně se 

vyjádřit, tak celý příběh přehrála jako divadlo plyšáky a vyjadřovala se především 

podstatnými jmény výhradně jednoslovně: maminka, táta, pomoc, had (ţíţala), či 

citoslovci ííííí (myšky). 

Jaký je přístup rodičů ve vztahu k pohádce jako k literární formě? 

Výběr dětských knih přizpůsobují předškolní MB. Starší dcera si jiţ knihy volí a 

čte sama. Důleţité je pro ně, aby dítě bylo pozorné a poslouchalo, vycházejí ji proto 

vstříc příběhem o tom, jak byla miminko, který chce stále dokola opakovat. Pokud 

vyprávěné příběhy, pohádky, říkanky provází pohybová aktivita, tak si je zapamatuje, 

většinou po pátém opakování.  

Doporučení:  

Velmi chválíme rodiče za to, ţe nabízejí vhodné příběhy ze ţivota, krátké 

pohádky, které mnohokrát převypravují a opakují. Také za to, ţe říkanky, pohádky, 

apod. učí MB s pohybovým doprovodem. Uvědomují si také správně, ţe dítě je schopno 

osvojovat si novou slovní zásobu teprve po 5. opakování, coţ bylo ověřeno i přípravou 

na řízený rozhovor. Chtěli bychom rodiče také povzbudit, aby v těchto aktivitách 

neustávali, neboť je patrné, ţe pasivní slovní zásoba MB je díky tomu velmi dobrá a u 

takové těţké řečové poruchy, jíţ dysfázie bezesporu je, je nutné s dítětem stále pracovat 

i kdyţ nárůst aktivní sloţky řeči není vůbec rychlý a pro dítě je velmi nesnadný. Rodiče 

budou seznámeni s navrţenými doporučenými postupy práce.  

 

11.4 PB, chlapec, 4 roky, celkově opoţděný vývoj i v řečové oblasti, dyslálie, málo 

podnětné rodinné prostředí. Velmi poškozené první zuby s kazy a velkým úbytkem 

skloviny a zubní hmoty. Slabé volní vlastnosti, na výzvy k činnostem odpovídá 

povětšinou ne. Sklon k lenosti, svou povahou není příliš aktivní, to i v přirozeném 

pohybu, PH a hrubé motorice. Jemná motorika také ve fázi rozvoje. Ještě teprve 
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objevuje svoje tělo – tělní schéma, propriorecepce u něho na počátku. Otec 42 let 

vyučen, matka 36 let také vyučena, z prvního manţelství čtrnáctiletá sestra. Rodiče PB 

milují, aţ ho trochu rozmazlují. Lze si povšimnout, ţe příliš nedbají na zásady správné 

výţivy. Neumějí zajišťovat podnětné prostředí, správným způsobem aktivizovat své 

dítě. PB v běţných situacích zareaguje aţ po napomenutí nebo na druhou výzvu 

motivovanou pochvalou či odměnou. U PB většinou platí, raději se ho na to, co má 

udělat neptat a nenabízet moţnosti, neporadí si ještě s výběrem.  PB se od počátku 

nástupu do školky vylepšil, co se týká slovní zásoby, prodlouţila se doba jeho 

soustředění. Spontánně se zapojuje do volné hry, snaţí se kooperovat s ostatními dětmi 

na třídě. Pokud při logopedické činnosti opakuje, většinou se mu daří i ve větách. Často 

se mu ale stává, ţe křičí, vyrušuje při přechodech na chodbu, toalety, na svačinu či při 

hře ve třídě.  

Jaké postupy je vhodné volit při práci s PB 

1) Vytvářet láskyplné přijímající prostředí. Dávat najevo svou náklonnost, často 

pochválit. 

2) Pokud však PB často vyrušuje, upozornit na jednoznačné, pevně stanovené 

pravidla. Na pravidla (v podobě obrázků), která jsou připravena pro třídu na 

začátku, se často odkazovat.  

3) Připomínat: „Kdyţ já mluvím, tak vy posloucháte“.  

4) Naprosto zásadní je posilovat zručnost i rutinními úkony. Nabízet výtvarnou a 

pracovní činnost, práci s hlínou, manipulaci se stavebnicemi, pomůckami, (doma 

jakoukoli domácí práci. (Prekopová a Scheizerová, 2013,  Riefová, 1999).  

5) Poslouchání příběhů. Při něm dochází k souhře sluchu a zraku, k rozvoji 

optického vnímání a vnitřního vidění. K bdělému, soustředěnému vnímání patří 

pevné a kontrolované drţení těla. 

6) Tvořivé, poutavé a interaktivní vyučovací metody jsou nezbytné. Dobré 

plánování a příprava týdenních bloků. 

7) Poskytovat mu mnoho hudby, pohybu a praktické činnosti. 

8) Zařadit cvičení na jemnou motoriku, propriorecepci, poznání tělesného 

schématu. 

9) Při korekci dyslálie platí tyto zásady: minimální akce, zásada krátkodobých 

cvičení, pouţívání sluchové kontroly (např. nahráváním dítěte na diktafon), 
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pouţívání pomocných hlásek.  

10) Reedukace dyslálie probíhá v tomto sledu:  

Přípravná cvičení 

Vyvození hlásky 

Fixace – trvá asi po dobu 1 roku 

Identifikace fonému s grafémem 

Automatizace hlásky na konci slova 

Diferenciace hlásky uprostřed slov 

Individuální seznámení s pohádkou „O králíčkovi“: 

Převáţně odpovídal jednoslovně, u otázky 2. 4. 5. a 7. se mu podařil věta o 3 aţ 

4 slovech. První otázku zpočátku nechápal. Bylo nutné mu neposlouchání opět přiblíţit 

přes rozdíl slov slyšet a neslyšet. Od druhé otázky v podstatě postupoval přehráváním 

celého děje pohádky a i odpovědi na otázky se mu vybavovaly pomocí konkrétních 

plyšových zvířátek a toho, ţe mohl ukázat jednotlivé akce s rekvizitou krabice – jámy. 

Na druhou otázku odpověděl názorně, ţe akci přehrál s králíčkem, pouţil citoslovce hop 

a popsal „A pak do jámy“.  Hrál dál a tak jsem se ho zeptala na 5. otázku. Kdo 

králíčkovi pomáhal dostat se ven z jámy? „Vlezla tam“ v ruce drţí ţíţalu. Řekla: „Co 

děláš?“ U otázky č. 7 mu opět pomohlo vybavení si na základě viděného divadla 

„Tancovali“ (maminka, tatínek, králíček). „Takhle to bylo.“ Smyslu pohádky celkově 

porozuměl. Zapamatoval si děj na základě vizuálního paměťového učení a pomohlo mu 

znovu vybavování přes jednotlivé scény pohádky. 

Jaký je přístup rodičů ve vztahu k pohádce jako k literární formě? 

Dotazník pro rodiče k práci s pohádkou vyplnila maminka. Předčítá pouze před 

spaním, uvedla, ţe otec také někdy vypráví. Uvědomují si důleţitost obrázků u 

nabízených knih. Většinou PB hned po prvním čtení komentuje pohádku, pokud znovu 

příběh čtou, tak napovídá, co tam bude a opravuje, pokud se předčitatel splete nebo 

něco vynechá. Z dotazníku vyplývá, ţe rodiče si neuvědomují všechny významy pro 

důleţitost čtení pohádek dětem. Je však dobré, ţe pohádku před spaním zařazují a 

vyprávění s dítětem také. V případě PB je důleţité pracovat na rozšíření slovní zásoby a 

ozřejmění významů jednotlivých slov.  

Doporučení:  

U těchto rodičů, respektive matky, která vyplnila dotazník za oba, se moje 
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zjištění s jejími tvrzeními v některých bodech rozcházejí. Je patrné, ţe pro PB není vţdy 

úplně jasné pochopení – porozumění smyslu textu. Dílem za to jistě můţe jeho slabší 

slovní zásoba, ale i vnímání  - pozornost při práci s pohádkou hranou, s textem, coţ je 

vůbec nejtěţší nabízená forma ke kognitivnímu porozumění. Doporučovala bych také 

zařazovat časté prohlíţení dětských leporel i speciálních leporel s posílenou 

multisenzoriální sloţkou (hmatovou, sluchovou). Důleţité je také s PB o pohádce – 

příběhu vyprávět a dotazovat se ho, aby se ověřilo, zda skutečně chápe úplný smysl 

nabízených slov. Je nutné, jako i u jiných dětí opakovat příběh nejméně 5 x, nespoléhat 

se na to, ţe jiţ po 1. čtení některé věty opakuje, neboť nemusí plně chápat jejich 

význam.  

 

11.5 ZN, dívka, 3 roky 8 měsíců, dyslalie multiplex. Občas afektózní stavy, z nichţ se 

velmi špatně uklidňuje. (Ve školce tak 3 x za půl roku). Podnětné domácí prostředí, 

počet dětí v rodině celkem 3 – samé dcery ve věku 3, 6 a 8 let. Matka 33 let VŠ 

vzdělání, otec 41 let také VŠ vzdělání.  Matka je schopna orientovat se v obtíţích, je 

velmi aktivní a spolupracuje s námi, v případě potřeby daruje MŠ pomůcky, zajímá se o 

třídní program, logopedická cvičení. Otec zřejmě pracovně velmi vytíţen – profesí 

lékař, oblast starání se o dcery a výchovu nechává převáţně na matce. ZN vnímavá, 

pozorná a soustředěná. Jako jediná vţdy zná odpověď a řekne jí či je schopná na výzvu 

sama něco vymyslet. Velmi ráda maluje, kreslí, vyrábí. V kolektivu je dětmi velmi 

oblíbená, často si ji vyhledávají do hry. Hraje si s MB nejčastěji s legem s panenkami a 

pokojíčky. S VZ také v kuchyňce, se stavebnicemi, s plyšáky. Ráda pracuje podle 

předlohy. Dokončí úkol bez obtíţí. Mrzutá bývá pouze občas po probuzení z 

odpoledního spaní, jinak s ní nejsou ţádné obtíţe, afekty se vyskytují velmi zřídka. 

Pokud se však objeví, není k utišení po dlouhou dobu. Pomůţe spíše odvedení 

pozornosti k něčemu zcela jinému. 

Jaké postupy je vhodné volit při práci se ZN  

1) Vytvářet láskyplné přijímající prostředí. Dávat najevo svou náklonnost. 

2) Poskytovat mnoho hudby, pohybu a praktické činnosti. 

3) Systematicky rozvíjet smyslového vnímání. 

4) Podporovat rozvoj tělesného schématu, laterality a pravolevé orientace. 

5) Propriocepce (polohocitu) a rovnováhy. 
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6) Kresby a grafomotoriky. 

Při korekci dyslalie platí tyto zásady: minimální akce, zásada krátkodobých cvičení, 

pouţívání sluchové kontroly (např. nahráváním dítěte na diktafon), pouţívání 

pomocných hlásek.  

Reedukace probíhá v tomto sledu:  

1) Přípravná cvičení 

2) Vyvození hlásky 

3) Fixace – trvá asi po dobu 1 roku 

4) Identifikace fonému s grafémem 

5) Automatizace hlásky na konci slova 

6) Diferenciace hlásky uprostřed slov 

Individuální seznámení s pohádkou „O králíčkovi“: 

Odpovídala většinou jednoslovně, jen u otázky č. 2 dvakrát dvouslovně. 

Rozhovor s ní byl však nejkratší [2:19] a měl největší spád. Logicky a správně 

vyhodnocovala odpovědi na poloţené otázky. U ZN stačilo zachovat otázky, tak jak 

byly navrţeny, reagovala na ně správnou odpovědí hned na poprvé, jen jsem ji poloţila 

vţdy rozšiřující či doplňující otázku či jí trochu napověděla, ale stačilo pouze 

„naťuknout“, hned byla zpátky v obraze. 

Jaký je přístup rodičů ve vztahu k pohádce jako k literární formě? 

Z dotazníku vyplynulo, ţe maminka čte dětem co nejvíce při všech vhodných 

příleţitostech, pravidelně před spaním a také, aby je zabavila, pokud někde čekají. 

Převypravují pouze část pohádky, ne celou, a to v případě, ţe ZN zcela neporozumí. 

Dítě je aktivní a často se ptá. Maminka dokonce diferencuje a vypozorovala, ţe obsah 

pohádky si ZN zapamatuje tak po 1 aţ 2 přečteních, konkrétní nová slova pak aţ po 5 

čtení. Uvědomuje si, ţe čtení je pro dítě velmi důleţité, jednak rozšiřuje jeho slovní 

zásobu, schopnost jeho verbálního vyjadřování a celkového porozumění mluvenému 

slovu. Dále také zaznamenává, ţe opakování stále týchţ příběhů dokola u dítěte 

navozuje jistotu, ţe se nic nemění a svět je tedy důvěryhodný a bezpečný.  

Doporučení:  

Velmi chválíme práci s pohádkou v rodinném prostředí. Zcela jasně ukazuje, jak 

se u dítěte vyplatí pravidelné vyprávění a čtení s ním, neboť ZN je schopná logicky 

odpovídat, porozumět textu ve velmi krátké době a vyhodnocovat ho. Vede to i 
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k verbální samostatnosti dítěte, tím i zvýšení jeho sebevědomí a dozrávání jeho 

kognitivních kompetencí, coţ se ukazuje jako velmi pozitivní přínos rodičovské 

výchovy a vzdělávání v domácím prostředí, které se pak velmi snadno propojuje 

s edukačním procesem v MŠ.  

12 Pohádkový příběh ve verších a zhudebněný 

Po individuálním seznámení dětí s pohádkovým příběhem a prostudováním 

literatury k projektovému vyučování jsem se rozhodla, ţe projekt budu volit jako 

hudební s přesahem do ostatních výchovných oblastí: verbální, kognitivní, dramatické, 

výtvarné a pohybové. Poučená jsem především z habilitační práce Balcárové (2011), 

která se přímo projektovou výukou u dětí předškolního věku zabývá a podrobně 

rozpracovává moţné podoby hudebních projektů a od autorek, Svobodové a Švejdové 

(2011), které pracují s dramatickou výchovou. Rozhodnutí pro hudební projekt 

vyplynulo z osazenstva třídy – děti jsou v řečovém vývoji značně opoţděné za 

průměrem. Od nástupu do školky v září 2013 se jim intenzivně věnuji s programem 

Hudební logopedie v prevenci od Mgr. Mileny Kmentové (2013-2014), který nebyl 

dosud publikován a autorka ho s laskavým svolením poskytla MŠ Speciální jako 

podklad k ověření své doktorandské práce. Zveršovaná a zhudebněná pohádka by měla 

přispět k rozvoji jejich slovní zásoby a lepšímu uloţení jednoduchých slovních spojení a 

vět. 

 

12.1 Autorský hudební projekt: Pohádka o králíčkovi ve verších a notách 
 

Sestává ze šesti písní a dvou hudebních skladbiček, jejich notový zápis je 

součástí Přílohy č. 3. Podrobný popis hudebního projektu, byl popsán v kapitole 

Autorský projekt s pohádkou na začátku Praktické části bakalářské práce na s. 28. 

Součástí bakalářské práce je také audiovizuální záznam z průběhu projektového 

vyučování, jenţ zachycuje zahájení, průběh a závěrečnou část projektového vyučování 

v délce 27 min.  

Zde uvádím pro přehlednost náměty činností, které jsem měla jako zásobník 

navrţeny k jednotlivým písním. Vzhledem k projektovému vyučování, v němţ jde o 

empatické navázání na děti, jsem tyto činnosti variabilně dle jejich zájmu obměňovala 
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či spontánně dle nálady dětí měnila či přímo s dětmi v tomto daném rámci zhudebněné 

pohádky na daná témata improvizovala.  

1. Jedno ouško nahoru, jedno ouško měl dolů 

 Procvičování hrubé motoriky na stoupavou (ze dřepu nahoru do vzpaţení) a 

klesavou melodii (dolů zpět do dřepu).  

 Ukazovat melodii rukou, přitom zpívat.  

 Kreslit cestičku z bobků – notový záznam na tabuli a jednotlivě vyzvat děti 

k ukazování.  

 Jedno dítě ukazuje, jedno hraje melodii na zvonkohru, postupně se prostřídají. 

Všichni u toho zpívají. 

 Jedno dítě leze na melodii po ţebříku nahoru a dolů, jedno dítě ukazuje zápis 

melodie na obrázku. Postupně se prostřídají. 

ale jeho ouška vůbec neslyší, kde se králík ztratil, nikdo netuší. 

 Druhou část písně hraji s klavírním doprovodem v různé dynamice. 

Procvičování sluchové percepce na rozeznání a adekvátní reakci na různou 

dynamiku: pp (králíček našlapuje tiše, chce se schoulit, schovat) a ff (králíček se 

bojí, všechno na něj v lese padá, plaší se). 

 Dramatická výchova – hra na les, děti do 3. skupin: klády (leţí): hutututu, pařezy 

(sedí): vrzúúú, stromy (stojí a klátí větvemi): ššššš. Králíček s klapkami na očích 

prochází lesem, dává pozor, aby nezakopl o klády, pařezy a nevrazil do stromů 

2. Ref: Mámu tátu poslouchej, na jámy si pozor dej.  

 Vypleskávat pulsaci a rytmus do stehen.  

 Naučit se písničku včetně melodie a textu, neboť je morálním poselstvím 

celé pohádky. 

 PH na pomoc králíčkovi a osvědčení vlastní síly. 2 matrace s otvorem 

z rozebíratelné mašinky, uprostřed vţdy 1 dítě jako králíček v jámě, druhé 

dítě si stoupne před okraj matrace a podá králíčkovi obě ruce, tahem králíčka 

vytáhne a osvobodí.  

 Dětem vysvětlit co znamená být poslušný – dělat, to co rodiče chtějí. 

Co znamená být neposlušný – dělat si co chci, ale můţe se stát neštěstí.  

Kdy se maminka či tatínek zlobí?  
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      Usmívala se na tebe maminka? 

      Měla tě ráda? Kdy to bylo? 

      Poslouchám, kdyţ jsem hodný. 

3. Můrka frrr, králík hop.   

 Děti reagují na výšku hrané skladby letem nočního motýlka během ve výponu na 

špičkách, pokud uslyší hrát ve velké oktávě králík hop či králík hop a bác -

sednou si do dřepu.  

 PH králíčku rychle na zelí. 2 košíky se zelenými a červenými míčky jako dva 

druhy zelí. Rozmístit po třídě a děti na signál sbírají míčky do košíčků a třídí je. 

4. Čvachty, čvachty, šlape v bahně. 

 Vypleskávání pulsace, nejprve na kolena, pak na hruď – „buchy, buchy srdíčko“ 

v různé dynamice podle textu písničky. Při „tluče slabě a pak silně“ si děti 

udělají ruce do pěstí a tlučou jimi na kolena. Na „slyšíme ho maličko“, tlučou 

slabounce na srdíčko.  

5. Žížala mu pomoc volá. 

 Učíme podle notového zápisu s králičí cestičkou. K cestě dolů dokreslíme ţíţaly, 

které lezou o tři tóny dolů c1, h, a. Děti nejprve ukazují na obrázku. 

 Vyzkoušejí klesání melodie celým tělem aţ do kleku a předpaţení s hlavou dolů.  

 Zazpívají na slabiku jou, jou, jou… Teprve potom zkusí melodii zazpívat na text. 

(Poslední 3 spodní tóny spíše nevyzpívají). 

 Navazuje poslechová skladba v rychlém tempu: „ Potom všichni volají, pomoci 

si hledají“. 

 Děti se přidávají aţ na opakování čisté kvarty: „Pomóc, haló, kde jste kdo?“ 

 Lze si zahrát jako hru na ozvěnu.  Učitelka předzpívá a transponuje od různých 

tónů do různých tónin. Dětem jakoby nahazuje (dobré hodit míčem a chtít vrátit 

s opakováním stejného zpěvu). (Tichá, 2005). Procvičit lze také ve hře na 

schovávanou.  

6. Pět myšek je uslyšelo, pět myšek tam přiskákalo. 

 S dětmi procvičujeme změnu temp a odlišný průvodní pohyb, střídám hru 

klavírního doprovodu na běh, poklus a pochod. Výměna dětí probíhá napříč 

místnosti, ţidličky mají v koutech naproti sobě. (Viskupová, 1987) 
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7. Králíčku pojď nahoru, juchu, juchu, juchuchu. 

 Obměna úvodní písničky. Většinou děti jiţ zazpívají bez problému, protoţe 

melodii mají z nácviku první písně zaţitou. Dozpěv: „Už tam vidím hvězdičku“ 

zpívá paní učitelka, melodie jde do c2. A ukazuje přitom dětem nahoru na 

hvězdičku. (Dětem se usazuje hudební představa výšky tónu).  

8. Za mámou, za tátou, běžím cestou krátkou. 

 Tanec v kruhu v třídobém taktu, naučíme děti chodit k sobě do středu kruhu a od 

sebe. Závěrečné přitulení a ukončení pohádky otázkou: Dopadla děti pohádka 

dobře?  

 

12.2 Závěry projektového učení  
 

Poslední den v úterý 13. 5. 2014 jsem projekt s dětmi zakončila formou 

„promítání v kině“. Ukazovala jsem jim jednotlivé ilustrace k pohádce, které mi na 

objednávku namalovala dvanáctiletá Františka Matoušková, dcera ak. mal. Františka 

Matouška – celkem 6 ilustrací. Zopakovala jsem s dětmi tak celý děj pohádky i 

jednotlivé písničky. Děti se velmi dobře zapojovaly, všechny texty i melodie jim byly 

známé a vybavovaly se jim. Také rytmický doprovod a hra na tělo probíhala spontánně a 

jiţ v  přesnějším rytmickém osvojení. Lze konstatovat, ţe toto „celkové shrnutí“ 

prokázalo, ţe děti výborně na zhudebněnou pohádku reagují, velmi pozorně ji vnímají a 

celkově dobře chápou její smysl.  

Autorka potvrdila předpoklad, ţe hudební projekt „Pohádka o králíčkovi“ je 

realizovatelný ve věku tří aţ čtyřletých dětí ve třídě Speciální MŠ v období 2 aţ 3 

týdnů. Přesah do třetího týdne s projektovou výukou v pondělí a v úterý bylo nutné 

vyuţít, neboť dva květnové týdny byly zkrácené o čtvrtky, kdy byly státní svátky.  

Dále byl potvrzen předpoklad, ţe kdyţ byla výuka pohádky vedena v rámci 

hudebního projektu, tak se oproti předchozímu seznámení s vyprávěnou pohádkou 

individuální cestou s pomocí hraní plyšáky, logicky objevil nejen nárůst slovního 

vyjádření, ale také rozvoj hudebních dovedností nejen k tématu pohádky. Je to zejména 

proto, ţe děti v projektovém vyučování byly vtahovány do děje, podílely se na zpěvu a 

hře písniček, prováděly rytmické činnosti, pohybové aktivity s dějem pohádky spojené. 

Tím se zároveň potvrdila hypotéza o tom, ţe klíčové pro rozvoj kognitivních 
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procesů dětí je to, ţe se stávají aktivními v procesu projektové výuky. 

 

13 Samostatné výtvarné výpovědi – kresba 

 Tří aţ čtyřleté děti se podle Piageta (1997) nacházejí v období předoperačního 

myšlení, v němţ procházejí dvěma rozpoznatelnými fázemi. I. fáze zahrnuje rozvoj 

představivosti a symbolického označování, to se týká dětí v období 2 aţ 4 let. Dítě 

v tomto období přechází od stádia čáranice do stádia prvotního obrazu. II. fáze se 

označuje jako názorné myšlení od 4 do 8 let, kdy si dítě vytváří svůj grafický typ a 

dochází u něho k rozvoji kreslířského zobrazování. (Hazuková, 2005). Předpokládala 

jsem proto, ţe kresebný projev dětí bude spíše čáranice, kterou mi okomentují. K mému 

překvapení, však většina dětí byla schopna kresby s konkrétní postavou králíčka dle 

vlastní představy, přičemţ se zmocnily i velmi dobře kompozice - rozvrţení postavy na 

velkém formátu papíru a postupovaly stylem tzv. antropoformismu, typického pro 

předškolní kresbu, coţ znamená přenesení lidských znaků na zvířata.  

Dětem jsem po projektové fázi nabídla velký formát papíru se slovy: „Nakreslete 

pohádku O králíčkovi, vše co si o ní pamatujete.“ Záměrně jsem je nenaváděla či 

neukazovala, jak co mají kreslit. Chtěla jsem, aby to byla ničím nezkreslená kresba, 

těţící z jejich dosavadních dovedností a zkušeností. Děti pokud chtěly, dostaly 

k dispozici fotografie jednotlivých zvířátek.  

Techniky jsem zvolila tzv. rychlé, a to kresbu dřívkem a černou tuţí (u této 

techniky jsem asistovala) či kresbu hnědými či černými uhly. Nejslabší kresebný projev 

– pouze čárání bez určité představy, co chci vyjádřit, měly pouze děti PB z málo 

podnětného prostředí a MB dítě s dysfázií, ačkoli v jedné kresbě byla schopna zhmotnit 

zcela konkrétní postavu velkého a malého králíčka a jedné myšky v jámě. Nejvíce si 

váţíme práce VZ, který nakreslil 3 velké obrazy oběma technikami a promýšlel i 

konkrétní detaily pohádky. Překvapil mě také MJ, který ač jinak se o výtvarné tvoření 

tolik nezajímá, nakreslil kompozičně vyváţenou variantu velkého králíčka a rovně 

lezoucí ţíţaly. ZN nakreslila králíčka ztraceného v hustém lese, přičemţ výtvarné 

vyjadřovací prostředky jsou sice úsporné, ale atmosféru zobrazovaného přesně 

vystihují.  
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14 Dotazník rodičům  

Dotazník má 7 poloţek, byl zajištěn na vzorku 5 rodin dětí, které se účastnily 

individuálního seznámení pohádky „O králíčkovi“ a projektového vyučování. Dotazník 

vyplňovali oba rodiče otec i matka. Výpovědi devíti respondentů (z jednoho páru 

vyplnila pouze matka) se víceméně shodují a doplňují, ale vzhledem k charakteristice 

dotazovaných poloţek a malému vzorku respondentů a specifické situaci MŠ Speciální 

si nejen autorka neklade nárok na zobecnění, ale ještě navíc nevyhodnocuje dotazník 

kvantitativně, ale drţí se pouze kvalitativní analýzy.  

Výsledky dotazníku autorka vztáhla ke kazuistikám jednotlivých dětí. Objevují 

se v kolonce: Jaký je přístup rodičů ve vztahu k pohádce jako k literární formě. Přesto 

všechno pro zajímavost nakolik se postoje rodičů k jednotlivým otázkám různí, uvádí v 

kapitole vyhodnocení dotazníku v jeho jednotlivých poloţkách v následujícím textu.  

 

14.1 Vyhodnocení dotazníku 
 

Otázka č. 1  Pokud dětem čtete pohádky, tak za jakých okolností?  

Ve všech rodinách čtou dětem pravidelně před spaním. Výjimečně čtou také při 

těchto příleţitostech: po obědě před poledním spaním či o víkendu a o svátcích, při 

čekání na lékaře.  Jedna respondentka odpověděla, ţe čte kdykoliv, kdyţ má dítě o to 

zájem.  

Otázka č. 2  Jenom pohádky čtete nebo je převyprávíte?  

Ve všech rodinách dětem pohádky především pouze čtou. Pouze ve dvou 

případech převypráví buď pasáţ, které dítě nerozumí či v jednom případě otec ochotně 

převypráví celou pohádku. V další rodině vypráví pohádky výhradně na základě 

obrázků, protoţe jinak chlapec s ADHD není schopen udrţet pozornost u delšího 

vyprávění či čtení. Jedna matka uvedla, ţe kromě čtení pouští dětem i rozhlasovou 

pohádku. 

Otázka č. 3  Kterou pohádku má vaše dítě nejraději? 

Ve třech rodinách mají děti nejraději pohádky O krtkovi od Zdeňka Milera. 

Jedna holčička stále vyţaduje vyprávění o tom, jak byla malé miminko, upřednostňuje 

to před pohádkami.  U té samé dívky rodiče uvedli, ţe na její ţádost čtou a vyprávějí 

pohádky o čertíkovi a o autech. Z dalších oblíbených pohádek u jednoho chlapce rodiče 
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napsali: Čtvero bratří, O pejskovi a kočičce, Pinocchia, Křemílka a Vochomůrku. Tento 

širší záběr pohádek pramení i z toho, ţe v rodině je i starší šestiletá dcera.  U dalšího 

chlapce je kromě Krtečka oblíbený i Mach a Šebestová.  

Otázka č. 4   Na co se dítě u té pohádky, kterou má nejraději ptá?  

U pohádky „Krtek a sněhulák“ se jedna dívka ptá: „Kdy pojedeme na hory?“ 

V případě pohádky „Krtek a Vánoce“ se ptá: „Kdy budou vánoce?“ a „Jestli bude ještě 

další?“  U pohádky o čertech otec další dívky uvedl, ţe jen opakuje: „Bl, bl“ a 

poslouchá. U rodičů dvou chlapců ze skupiny rodiče shodně uvedli, ţe dítě rádo prohlíţí 

obrázky a po dospělém opakuje, co na nich vidí. Jeden chlapec se ptá na významy slov, 

kterým nerozumí.   

Otázka č. 5.  U vás máte více dětí? Můžete uvést, jaké je podle věkové kategorie 

pohádky zajímají?  

V rodině s více předškolními dětmi je četba pohádek ovlivněna především 

volbou starších dětí, a to zejména ve dvou rodinách respondentů, kde mají děti k sobě 

blízko věkově. Pokud je věkový rozdíl větší a starší dítě je jiţ samostatný čtenář, 

nepřizpůsobuje se volba četby dle něho, ale odpovídá věkovým kategoriím. Starší děti si 

četbu volí a čtou sami. Mladším dětem tak rodič můţe číst dle jejich preference. Tak je 

to ve třech zbývajících rodinách.  

Otázka č. 6.  Stává se vám, že dítě vyžadovalo stále dokola ten samý příběh, použití 

těch samých výrazů či termínů? Pokud ano, jak si to vysvětlujete? 

Ve dvou případech matky odpověděly shodně, ţe chce příběh ať uţ o krtkovi či o 

tom jak byla miminko slyšet stále dokola. Pak přizvukuje, doplňuje či opravuje slova, 

kdyţ se splete. Text či vyprávění vyţaduje slyšet znovu a znovu. Nejlépe opakovat 

stejnou formou za pouţití stejných slov. Tyto matky se domnívají, ţe toto opakování 

znamená u jejich dětí jistotu a díky tomu se cítí bezpečně.  V případě jednoho chlapce 

otec také odpověděl, ţe příběhy, pohádky vyţaduje opakovaně. Vysvětluje si to tím, ţe 

chlapec „problematiku načítá, realizuje se v ní či se do ní vţívá“. V případě dvou 

zbývajících chlapců si rodiče povšimli, ţe příběh vyţaduje opakovaně, Jedni z rodičů si 

myslí, ţe se snaţí zapamatovat danou pohádku. Poslední z rodičů na to nemají 

vysvětlení ţádné.  

Otázka č. 7.  Všimli jste si, že si dítě zapamatuje vámi předčítaný text? Po kolikáté 

či kolikrát musíte text přečíst, aby se tak stalo?  
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Dvě matky se shodují, ţe text, který jejich děti zaujme a zapamatují si ho, musí 

opakovat 5 aţ 6 x, aby došlo k úplnému zafixování slov. Jedni rodiče tvrdí, ţe hned po 

prvním přečtení si jejich dítě text zapamatuje, při druhém vyprávění jiţ sám napovídá. 

Další rodiče opakují příběh 3 x, pak je chlapec schopen opakovat občas nějaká slova 

z pohádky. Např. Karkulka šla do lesa. „Do lesa?“ Poslední chlapec si text celý 

nepamatuje, opakuje si také jen některá slova a části vět.  

 

15 Diskuse 

Praktická část se začala odvíjet od napsání jednoduchého pohádkového příběhu. 

Bylo však nutné 1. verzi pohádky, co nejvíce zjednodušit a vynechat v ní narativní a 

popisnou sloţku, tak aby zůstala zachována zápletka, hlavní postavy a celková struktura 

klasické pohádky. Po zjištění, jaké tento rok nastoupily děti, bylo nutné nastudovat 

podrobně jejich diagnózy a přikročit podle toho k individuální práci s nimi. Během této 

individuální práce, v jejímţ rámci jsem děti seznamovala s pohádkou, jsem si postupně 

uvědomovala, jaké způsoby práce vyuţívat a jak je z teorie převádět do praxe. Např. u 

chlapce MJ bych nyní rozhovor rozdělila do 3 částí a 3 dnů, tak aby nebyl přetíţen a 

vystačila mu pozornost na odpovědi k pohádce.   

Předvýzkum byl nutný pro poznání, ţe po dvou dnech si děti ještě nejsou 

schopné zapamatovat děj příběhu a pochopit, na co se ptám. Ověřila jsem si, ţe teprve 

minimálně po pěti dnech jsou děti připraveny dostatečně k tomu, aby na otázky při 

řízeném individuálním rozhovoru odpovídaly a správně reagovaly.  

 

16 Závěr 

Základní výzkumná otázka zněla: Jak dítě mladšího předškolního věku se 

specifickými diagnózami reaguje na pohádku a co všechno mu může pohádka 

poskytnout? Tento hlavní cíl, pracovat s konkrétními dětmi se specifickými diagnózami, 

vedl k tomu, ţe autorka práce nejen nastudovala, ale také uplatnila metody a 

doporučované postupy, týkající se jednotlivých diagnóz dětí a aplikovala je v rovině 

individuálních rozhovorů a především pak v projektové práci s pohádkou „O 

králíčkovi“.   
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Díky prvnímu cíli bakalářské práce se nejenom děti individuálně seznámily s 

pohádkovým příběhem, ale také autorka – pedagoţka se seznámila s dětmi. Retrospekcí, 

díky nahrávkám a přepisům jednotlivých řízených rozhovorů s nimi, pochopila jejich 

moţnosti a svoje reakce na ně, coţ bylo velmi cenné. Velmi důleţitá byla zjištění, jak to 

které konkrétní tří aţ čtyřleté dítě v řízeném rozhovoru na vyprávěnou pohádku reaguje 

a jakých je schopno výpovědí. Na základě toho si vyhledala doporučené postupy práce a 

uplatnila je pak v projektovém vyučování.  

Co všechno může dítěti práce s pohádkou poskytnout? Víme, ţe rozvíjí jeho 

kognitivní, verbální, osobnostně sociální, morální i citový vývoj. Autorka záměrně 

zpracovala autorský příběh „O králíčkovi“ s jasným cílem – podpořit rodičovskou 

autoritu, dát dětem pocítit, ţe pokud se neposlouchá, nese to nepříjemné následky. Také 

ten fakt, ţe hlavní hrdina králíček, nejenom ţe neposlouchal, ale také nemluvil a mluvit 

se naučil aţ s pomocí kamarádů, byl dětem ve Speciální logopedické MŠ velmi blízký.  

Proč je vlastně pro něho pohádka tak důležitá? Pohádka vnáší dítěti smysl a řád 

do jinak chaotického, podněty přeplněného světa. Souzní s jeho symbolickým a 

zjednodušujícím vnímáním světa. Také podporuje kreativitu a rozvoj jeho myšlení, tím i 

obohacuje jeho verbální projev. Pro děti je pohádka jistým způsobem terapeutickým 

prostředkem, neboť dává návod na řešení určitých problematických situací. Jako klíčová 

nepříznivá situace pohádky „O králíčkovi“: kdyţ se ztratíš a spadneš při tom do jámy, 

tak „rychle hrabej, hodně volej, kamarád ti podá pac“.  

Druhým cílem práce bylo prostřednictvím dotazníku zjistit, jaký vliv na rozvoj 

dítěte má rodina, která pracuje s pohádkou. Zjištění z dotazníku autorka pouţila 

v kapitole kazuistik jednotlivých dětí. Daná zjištění doplnila a upřesnila její závěry 

z individuální práce s pohádkou. Zjistila tak, ţe nezávisle na čase, prostoru, dané látce 

pohádky, ale i na osobách, které s ní pracovaly, se její závěry z individuální práce 

s dětmi většinou shodují s názory rodičů a účinně se navzájem doplňují. Z těchto 

zjištění pak vyplynula doporučení pro rodiče, jakým způsobem dále pracovat doma 

s dítětem a v čem ho při práci s pohádkou podporovat.  

Třetí cíl bakalářské práce byla skupinová projektová práce v rámci Hudebního 

pohádkového příběhu „O králíčkovi“. Při projektové práci s dětmi se objevil nárůst 

slovního vyjádření a rozvoj hudebních dovedností nejen k tématu pohádky. Dále tím, ţe 

morální poselství pohádky bylo zpracováno formou refrénu: „Mámu, tátu poslouchej, 
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na jámy si pozor dej, a když do nich spadneš bác, rychle hrabej, hodně volej, kamarád ti 

podá pac.“, který se kaţdý den projektové výuky opakoval, autorka doufá, ţe se dětem 

dostatečně vštípil do paměti. Ověřili jsme předpoklad, ţe pokud jsou v projektovém 

vyučování děti aktivní: podílejí se na zpěvu a hře písniček, provádějí rytmické činnosti, 

pohybové aktivity s dějem pohádky spojené, výrazně tím vzroste nárůst jejich slovní 

zásoby. Potvrdila se tak hypotéza, ţe pro rozvoj kognitivních procesů dětí je klíčové 

jejich aktivní zapojení do procesu projektové výuky. 

Samostatné výtvarné ztvárnění pohádky kresbou s komentářem prokázalo, ţe 

děti jiţ dokáţí do linií převést svoji představu nebo v jednom případě ji alespoň 

okomentovat. Výtvarná zpracování a také dotazník s částí spontánních výpovědí se staly 

podkladem doporučení poskytnutých dětem v jednotlivých kazuistikách.  

 

Zkratky  

LMD – ADD lehká mozková dysfunkce s poruchou pozornosti bez hyperaktivity. 

LMD – ADHD lehká mozková dysfunkce s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. 

ŠVP  - Školní vzdělávací program, myslí se jím konkrétní kurikulum MŠ Speciální na 

celé tři roky (2012 – 2015).  

OVŘ – Opoţděný vývoj řeči. 
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7) Příloha č. 7 kresby jako samostatné výtvarné výpovědi dětí k pohádce „O králíčkovi“ 

Příloha č. 1 charakteristika diagnóz 

Diagnóza LMD – ADD (u dívky MB a u chlapce VZ syndromy ne diagnóza), ADHD 

(u chlapce MJ), (převzato Jucovičová, 2007), neboli syndrom poruchy pozornosti 

spojený s hyperaktivitou a bez hyperaktivity. Jde o děti s průměrnou aţ nadprůměrnou 

inteligencí, které trpí poruchami chování a velmi často i učení. Tato porucha je spojena s 

odchylkami funkce centrální nervové soustavy a způsobuje určité odlišnosti v chování a 

jednání dítěte. Jde o projevy vrozené, za které dítě nemůţe, a které z počátku neumí 

samo ovlivnit. Tyto děti bývají okolím vnímány jako „nadměrně ţivé“, „hůře 

zvladatelné“, „zlobivé“. Neadekvátně silně reagují na menší podněty – děti s niţší 

frustrační tolerancí. Často vyvolávají konfliktní situace s rodiči, sourozenci, s ostatními 

dětmi, lidmi v okolí. Nepřiměřené chování dítěte bývá velmi často povaţováno za 

nezvládnutou výchovu jeho rodičů. Velmi těmto dětem škodí nejednotnost v 

rodičovském přístupu. Hůře se adaptují při docházce do MŠ. Obecně platí, ţe je tyto 

děti nutné učit všemu – kaţdému poţadavku na chování a kaţdé sociální dovednosti. Je 

třeba vysvětlit – názorně předvést – procvičovat velmi dlouho. Lze pozorovat tyto 

problémy: 

1) Celkově opoţděný či nerovnoměrný vývoj.  

2) Opoţděný vývoj řeči. Poruchy řeči, vnímání a myšlení. 

3) Zvýšená afektivita, emocionalita. Sociálně nezralé. Tento typ dětí se neumí sám 
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řídit a na sebe dbát. 

4) Hyperaktivita či hypoaktivita. Mívají častěji úrazy – poruchy motoriky, 

koordinace, impulzivní chování 

5) Déle se učí sociálním návykům a novým činnostem – problémy se sebeobsluhou.  

6) Poruchy koncentrace pozornosti a paměti. Potíţe s delším soustředěním na jednu 

věc. Neustále těkají od jedné hračky ke druhé. Nevydrţí, u činností, jeţ jim nejdou v 

důsledku špatné grafomotoriky (kresba), zrakové percepce či špatné krátkodobé paměti 

(pexeso), odmítají je vykonávat. 

7) V MŠ mívají výchovné problémy, většinou odklad školní docházky o 1 rok – 

nutné s nimi po celou dobu docházky a především v přípravném roce před školou 

intenzivně pracovat.  

Opožděný vývoj řeči (MJ chlapec), (převzato Durdilová, 2014) postihuje slovní zásobu 

a obsahovou stránku řeči. Intelekt je zachován. Dítě svými řečovými schopnostmi a 

dovednostmi neodpovídá normě. Je řečově opoţděno o cca 1 aţ 2 roky. Mluví na úrovni 

batolete, pouţívá pouze citoslovce, osamocená podstatná jména a slovesa v infinitivu.  

Nedaří se mu skloňovat, nepouţívá předloţky a spojky. Dlouho neuţívá přídavná jména 

a antonyma. Potíţe jsou i ve výslovnosti. Dítěti trvá déle, neţ si zkoriguje artikulaci - 

znělost a neznělost hlásek (např. sykavek s, c, z). Nevšímá si změn písmen ve slově. Po 

formální stránce jej však rozvíjíme teprve aţ má vytvořenou dostatečnou slovní zásobu, 

tvoří rozvité věty, ve vyprávění udrţí děj a časovou linii. Pasivně hodně rozumí, 

ukazuje, komunikuje pantomimou. Vázne však sémantický systém. Porozumění bývá na 

dobré úrovni. 

Hlavními zásadami při reedukaci OVŘ jsou především učení z reálného prostředí na 

konkrétních věcech a zachování multisenzoriálního vnímání a manipulace (jiţ J. A. 

Komenský 1. vyd. Informatoria školy mateřské 1632, 2007; Durdilová 2014). 

Nejdůleţitější je při nácviku zachovat hlavní rysy hry.   

Kutálková (2002) uvádí, ţe říkadla a básničky rozvíjejí rytmus, paměť, rozšiřují a fixují 

slovní zásobu, cit pro mluvní celky. Ve spojení s pohybovou hrou rozvíjejí hrubou a 

jemnou motoriku, koordinaci dechu a řeči. Písničky ještě navíc rozvíjejí cit pro melodii 

a hudební, tím i fonematický sluch. Aktivizují schopnost reprodukce, nebo alespoň 
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pasivního poznání melodie a sluchové reakce na něj. Pohádky a příběhy rozvíjejí 

pasivní zásobu, cit pro stavbu vět a paměť pro slovní struktury. Jsou nedílnou součástí 

pozdější reedukace. Kromě slovní zásoby a obratnosti ve vyjadřování se rozvíjí 

schopnost odlišit podstatné od nedůleţitého (osnova – myšlenková struktura), schopnost 

pracovat s příběhem. Kresba pro dítě znamená vyjádření myšlenkového pochopení 

světa, na druhé straně je předstupněm grafického vyjádření – k psaní. V dalším smyslu 

slouţí jako důleţitý diagnostický materiál. Metody dramatické výchovy významně 

rozvíjejí řečovou, emotivní, empatickou, rozumovou sloţku osobnosti a podporují 

schopnost dialogu.  

Všechny doporučené metody reedukace jako u OVŘ se uplatňují v případě dysfázie. 

 

Dysfázie (MB dívka, VZ chlapec), (Durdilová, 2013-2014), je specificky narušený 

vývoj řeči. Zasahuje osobnost i v dalších sloţkách. Probíhá nerovnoměrný vývoj celé 

osobnosti. Jde o centrální poruchu řeči, při níţ je poškozena centrální nervová soustava, 

na mozku nejsou viditelné loţiskové léze, ale poškození je difúzní, prostupuje celým 

systémem. Dítě má problém naučit se verbálně komunikovat, i kdyţ má k tomu dobré 

podmínky. Je narušena hloubková struktura řeči: sémantika, syntaxe, morfologie a 

převod výsledných zvuků. Povrchová postiţení u této vady souvisí s nerozlišováním 

fonémů, tudíţ dysfázii provází také dyslálie, na sluchovou informaci reaguje jakoby s 

velkým zpoţděním. U dítěte probíhá nerovnoměrný vývoj celé osobnosti. Narušena je 

paměťová funkce, lateralita je levostranná, střídavá nebo dlouho nevyhraněná. Můţe být 

narušena i motorika, špatné je sluchové rozlišování, prostorová a časová orientace. V 

sociální oblasti je dítě emočně labilní, nevyrovnané s hospodařením s energií, snadno 

unavitelné. Většinou ho provází i SPU a hyperaktivita. Pozornost je narušená, kolísavá. 

U dysfázie formální stránku řeči rozvíjíme teprve, kdyţ dítě nabude dostatečné slovní 

zásoby, tvoří rozvinuté věty a má posílený fonematický sluch. 

 

Dyslálie (ZN – dívka, PB - chlapec), (Durdilová 2013-2014), jde o nejrozšířenější 

řečovou poruchu. Definuje se jako neschopnost uţívat jednu hlásku či skupinu hlásek v 

mluvené řeči podle stanovených norem. Nejvyšší výskyt je mezi 5. a 9. rokem, zejména 
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u chlapců. Vliv na vznik dyslálie má neustálá hlučnost prostředí, ve kterém se dítě 

pohybuje. Z vnějších příčin ji dále můţe způsobovat nesprávný mluvní vzor, bilingvní 

výchova, nevhodné výchovné styly, citová deprivace a patologie mluvních orgánů. Z 

vnitřních příčin je to nespecifikovaná dědičnost, narušená oblast sluchu, zraku a 

nedozrálost centrálně nervové soustavy. Mezi 4,5 rokem a 5,5 rokem dítě nerozlišuje 

tupé sykavky č/š/ţ. Mezi 5,5 aţ 6,5 rokem nerozlišuje ostré sykavky c/s/z a r. Do 7 let 

můţe trvat usazení dalšího vibrantu hlásky ř.   

U všech výše uvedených logopedických vad je nezbytné zařazení dítěte do MŠ speciální 

s rozšířeným programem v logopedii nebo alespoň do běţné MŠ, zajistit dítěti logopeda 

a správný řečový vzor. Doporučené postupy, jak pracovat s jednotlivými dětmi s těmito 

uvedenými diagnózami uvádím v jednotlivých kazuistikách. 

 

Příloha č. 2 doslovné přepisy rozhovorů s jednotlivými dětmi po individuálním 

seznámení s pohádkou O králíčkovi (školní rok 2013-2014) 

Vysvětlivky zkratek: U – učitelka, 1. písmeno křestního jména dítěte 

1. VZ: chlapec, 4 roky, (dysfázie, nerozvinutá aktivní sloţka řeči, časté agramatismy, 

psychomotorický neklid, porucha pozornosti)  

17. 1. 2014, pátek, v 9:30h, [6:13] S V. jsem vedla rozhovor jako s prvním. Statečně 

vnímal i odpovídal, bylo vidět, ţe ho to unavuje, ale vydrţel to. Konečná výpověď 

mluví za vše: „Všechno, už nic. „ 

Otázka č. 1 

U: Tak V. byl bys tak hodný a řekl mi, jestli ten králíček v této pohádce poslouchal 

tatínka a maminku:………. Uměl slyšet dobře? Říkala jsem tam, jestli uměl slyšet? 

Poslouchal je? 

V: Neposlouchal. 

U: Neposlouchal, viď. Já si to budu raději zapisovat, protoţe ty jsi takový šikovný. 

Všechno musím zapsat, víš.  Ty jsi to poslouchal, ale králíček neposlouchal. No, tak. 

Proč? Víš, proč neposlouchal? 

V: Byl u tý jámy.  
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Otázka č. 2 

U: Ţe byl u jámy, utekl. Co se mu teda stalo, kdyţ utekl za tou můrkou? 

V: On takhle utekl, aţ daleko. 

U: A stalo se mu něco? Co bys nechtěl, aby se Ti stalo? Stalo se mu něco ošklivého? 

V: Nestalo. 

U: Myslíš, ţe nestalo. A proč tedy byl tak smutný, proč tam brečel? On tam spadl  do 

takové jámy, viď a udělal báác. Je to tak? 

V: Je to tak. 

Otázka č. 3 

U: A V., řekl bys mi, jak se chtěl dostat ven? Dělal něco? 

V: Hrabal. 

U: Hrabal, viď, výborně. To jsi šikula. 

Otázka č. 4 

U: A co vůbec ten králíček neuměl? Podívej se na mě. 

V: Mluvit. 

U: A tak nemohl ani volat, viď. O pomoc nemohl volat, viď. Neuměl mluvit. Všechno si 

to tady píšu, hele. Ještě si to pak spolu poslechneme, jak je to tady nahrané.  

Otázka č. 5 

U: A prosím Tě V., kdyţ tak všechno dobře víš, víš také, kdo mu pomáhal? Kdo mu 

pomohl dostat se z té jámy ven? Vzpomeneš si na ta zvířátka? Kdo tam první přilezl, 

takovej malinkatej?  

V: Myšička. 

U: Ta byla aţ poslední. No, ale ta mu pomáhala. A kolik bylo těch myšiček, věděl bys 

to? 

V: Vypočítává. 1, 2, 3, 4, 5. 

U: Výborně. A kdo ještě mu pomáhal? Věděl bys? Kdo ještě mu pomáhal? 
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V: Krtek. 

U: Krtek, jasně. A kdo ještě? Tam u králíčka. Ještě to jedno zvířátko, úplně malinké?  

V: Vezme do ruky ţíţalku.  

U: A pomáhala králíčkovi? 

V: Pomáhala. 

U: A jak se to jmenuje? 

V: Ţíţala. 

Otázka č. 6 

U: A co se naučil králíček od ţíţaly říkat? Věděl bys to, co ho učila? A co vy jste ho 

učily?  

V: Pozor, do jámy. 

U: Já, vím. A co se potom naučil volat? 

V: Haló! 

U: Výborně. A ještě něco ho naučili volat? 

V: Pomoc! 

Otázka č. 7 

U: No, jasně. A V., dopadlo to všechno dobře? 

V: Jo, dopadlo. 

U: A jak to, ţe to dopadlo dobře?  

V: Všechno, uţ nic. 

 

2. PB : chlapec, 4 roky, (dyslálie, chudá slovní zásoba, méně podnětné rodinné 

prostředí).  

21. 1. 2014, úterý, v 9:15h, [4:10]  

Otázka č. 1 
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U: Poslouchal, P., králíček maminku a tatínka? Poslouchal Je? 

P: Jo. 

U: Na začátku té pohádky? Jestli poslouchal? Jak měl ouško? Jedno takhle dolů, jedno 

nahoru. 

P: Opakuje. Jedno takhle dolů a jedno dolů. 

U: No a poslouchal? Slyšel? Slyšel ten králíček? 

P: Kroutí hlavou jako ţe ne. 

U: Neslyšel, tak mi to pověz. Ty kroutíš hlavičkou hezky. Takţe poslouchal nebo ne? 

P: Neposlouchal. 

U: Neposlouchal, výborně. Koukej všechno si píšu. 

Otázka č. 2 

U: A co se mu stalo, kdyţ utekl za tou můrkou? Co se mu stalo, P., tomu králíčkovi?  

P: Ukazuje s králíčkem. Tak takhle hop. 

U: Hop udělal. 

P: A pak do jámy. 

U: Výborně. 

Otázka č. 3 

U: A teď mám 3. Otázku. Jak se chtěl králíček dostat ven, Co tam v té jámě dělal? 

P: Škrábal. 

U: Škrábal. Hm. Ono se to říká, škrábal nebo hrabal. 

P: Se zaujetím začal ukazovat následující děj, tak na to reaguji a ptám se na otázku č. 5. 

Otázka č. 5 

P: Ukazuje a říká. Vlezla tam …. (v ruce drţí ţíţalu.) 

U: Vlezla tam ţíţala. 

P: Co děláš? 
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U: A řekla, co děláš králíčku, hm. Takţe, kdo pomohl tomu králíčkovi, říkáš, ţe ţíţala. 

A kdo ještě mu pomohl? Jak se jmenujou? 

P: Tyhle se jmenujou myšky.  

U: A víš ještě, kdo mu pomáhal, kdo tam byl ten velikej? 

P: Krtek. 

Otázka č. 4 

U: Hele, a co neuměl ten králíček? Co ho musela naučit ţíţala a krtek? 

P: Haló! 

U. Haló, volat viď. 

P: Jo. 

U: Aha. 

P: Pak šel krtek, ten. 

Otázka č. 6 

U: A jaké ještě slovo se musel naučit králíček? 

P: nevím. 

U: Ještě „pomóc“ nevolal náhodou? 

P: Já nevím. 

Otázka č. 7 

U: Jo, nevíš. A dopadlo to všechno, P., dobře?  

P: Hm. 

U: Našel tatínka a maminku, potom? A byli rádi? 

P: Tancovali. Ukazuje. Takhle to bylo. 

Otázka č. 4 (zkouším ještě 1 x) 

A uţ jenom otázka poslední. Co ten králíček neuměl, kdyţ by v té jámě?  

P: Já ho tam dám.  
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U: No, dej ho tam a vzpomeň si, co ho ta ţíţala s tím krtkem museli naučit. 

P: Já ho tam dal. Hele, uţ tam je. Jo. 

U: On jenom ukazoval, viď? Co on neuměl? 

P: Mluvit.  

U: Tak to je všechno a děkuju moc.  

 

3. MB : dívka, 4 roky, (vývojová dysfázie, opoţděný vývoj v kognitivní oblasti, 

výborná jemná i hrubá motorika, velmi chudá slovní zásoba v aktivní sloţce - 

citoslovce, ojediněle podstatná jména, vyjadřování v expresivní sloţce nahrazuje 

ukazováním a pantomimou, pasivní porozumění dobré, podnětné rodinné prostředí).  

21. 1. 2014, úterý, v 9:45h, [2:44] M. pohádce krásně porozuměla a ačkoli jí dysfázie 

nedovolí se expresivně vyjádřit, tak vše přehrála pomocí plyšáků. 

Otázka č. 1 

U: Maty, řekneš mě.  Poslouchal ten králíček tatínka a maminku?  

M: Jo. 

Otázka č. 2 

U: Co se mu stalo, kdyţ utekl za touhletou můrkou?  Co se mu stalo? 

M: Chichichichi.  

U. Dělala chichichi. A co pak se stalo? 

M: Hop. 

U: Udělal hop. Kam spadl? 

M: Ukazuje, jak spadl do jámy. 

U: A co to je? Pomáhám - Já-ma. 

M: Opakuje. Já – ma. 

U: Do jámy spadl, výborně. 

Otázka č. 3 
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U: Jak se chtěl ten králíček dostat ven? Ukaţ mi to. Co tam dělal v té jámě?  

M: Hrabe s králíčkem. 

U: Ano, hrabal. 

U: A co neuměl, M.? …………mluvit, viď. Je to tak?  

M: Mlčí. 

Otázka č. 5 

U: Kdo všechno pomohl králíčkovi dostat se z jámy? Jaká zvířátka, ukáţeš mi je? A 

zkus říci, kdo to je.  

M: Ukazuje ţíţalu a říká: had. 

U: Had, ano. To je ta ţíţala, tedy. A kdo potom pomáhal, ještě? 

M: Ííííí. Dále ukazuje krtka. 

U: A jak se jmenuje? Ten čmuchal, viď. To je krtek. A ještě kdo pomáhal? ……No, 

očmuchal ţíţalu. Chtěl jí spapat, ale nespapal. A kdo ještě pomáhal, kdo to byl? Ukáţeš 

mi, kdo pomáhal. 

M: Ukazuje krtka. Myšky. 

U: A kdo to je. M., řekni mi to, pojď. 

M: Íííííí, Íííííí.  

U: M., podívej se na mě. M., M.! MMM – myš. 

M: yš.  

U: Ano, myšky. Výborně. 

Otázka č. 6 

U: Co se naučil králíček říkat? Co jsme tady volaly?  

M: Maminku. 

U: A maminku volal a jak to dělal?  

M: Táta. 
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U: Tátu také volal. Ha…. 

M: doplní …ló. 

U: Ano a ještě. Po…. 

M: Pomóc. 

Otázka č. 7 

U: A dopadlo to všechno dobře? 

M: Jo. 

Uč: Jo, tak výborně. Děkuju.  

 

4. MJ: chlapec, 4 roky, (celkově opoţděný vývoj, intelekt nepoškozen, OVŘ, 

expresivní sloţka na 2, 5 let roku, časté dysgramatismy, ADHD, obtíţe v komunikaci – 

reaguje se zpoţděním, výrazná porucha pozornosti, opoţděná grafomotorika, oslabený 

sociálně komunikační kontakt, enuréza i enkopréza jiţ pouze v domácím prostředí. )  

21. 1. 2014, úterý, v 9:30h, [5:17] M. pozorně vyslechl pohádku, kterou jsem mu 

přehrála s plyšáky. Pak jsem ho nechala vyskákat na gymbalu. Přesto s ním byl 

rozhovor velmi náročný, vynechávala mu pozornost. Musela jsem ho často vracet do 

děje a k odpovědím. Ne vţdy se to dařilo. Celkově to na něho bylo neúměrně dlouhé. 

Příště nutné rozdělit a udělat pouze polovinu, do otázky č. 3 celkem pozornost udrţel.  

Otázka č. 1 

M., Poslouchal králíček maminku a tatínka? Povídej uţ, teď se to natáčí. Poslouchal 

nebo neposlouchal? 

M: Nikoho neposlouchal. 

U: Neposlouchal, viď. Maminku i tatínka neposlouchal. 

M: Má v ruce králíčka a vyluzuje různé zvuky, takţe mám pocit, ţe vůbec nevnímá. 

Otázka č. 2 

U: Teď poslouchej. Zklidňuji ho. M.,  co se mu stalo, kdyţ utekl tady za tou můrkou a 

neblbni s tím. Co se mu stalo, kdyţ utekl za můrkou? M., co se stalo králíčkovi? Co 
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udělal? 

M: No. 

U: No, co ten králíček udělal, kdyţ utekl za tou můrkou. Ukaţ mi to. A řekni mi to. 

Takhle dělala můrka chichichi, chichichí. A co udělal králíček? Co se mu stalo, ukaţ mi 

to. Co se stalo králíčkovi, co je to tady? Ukazuje krabici – jámu. 

M: Kamnis. (Krabice?) 

U: No, co udělal? 

M: Jáma. 

U: Jáma. A co ten králíček udělal? 

M: Spadnul. 

U: Spadnul, ano výborně. 

M: Ukazuje. 

U: Takhle, viď. 

Otázka č. 3 

U: Jak se chtěl králíček dostat ven? Co, dělal, kdyţ se chtěl dostat ven? Ukaţ mi to, co 

dělal? 

M: Hrabe v jámě – krabici. 

U: No, a co to dělá? Jak se to jmenuje?  

M: Kope. 

U: Kopal, hrabal, viď? Výborně. 

Otázka č. 4 

U: Hele, a co neuměl? Co vůbec neuměl tou svojí pusinkou? Co neuměl dělat?  

M: Je nepozorný, vyluzuje zvuky a hraje si s plyšáky. 

U: Napomínám ho. Co jsme králíčka naučili? Spolu. Co jsme ho naučili se ţíţalou a 

krtkem?  

M: Tý, dý, dý, dý, dý…. 
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U: Poslouchej ještě chvilku, ať mi můţeš odpovídat, ano? Co jsme ho naučili? Co 

Matýsku? Co jsme ho naučili se ţíţalou, co dělala, Haló! M., podívej se na mě. Co 

dělala ţíţala? Haló!  

M: Opakuje Haló. 

U: Co jsme ho naučili dělat?  

M: Mluvit. 

U: Mluvit, viď. No, tak. 

Otázka č. 5 

U: Kdo všechno pomohl králíčkovi dostat se z jámy? 

M: Vydává zvuky: Hn, tn, tu, tu, tů…. 

U: hele, věděl by jsi M., jaká…. Nedělej to….zvířátka. M. ale uţ dost! Jaká zvířátka 

pomohla tomu králíčkovi dostat se z jámy? M.? Jaká zvířátka to byla? M.? Jaká zvířátka 

pomohla ven z jámy králíčkovi? Věděl bys to, ukaţ mi je. On byl v jámě a teď tam 

přišel kdo? 

M: Td, td, td, td, td…. 

U: kdo mu přišel pomoci? Ukaţ mi ta zvířátka, M.! Ukaţ mi zvířátka, kdo mu chtěl 

pomoci?  

M: Td, tttttttt, uiíííííííí. 

U: M., ukaţ mi zvířátka, kdteá chtěla pomoct? Rozumíš tomu? Kdo mu pomáhal dostat 

se ven? M.! Ukáţeš mi, které zvířátko? 

M: Piští. Íííííííí. 

U: M.? 

M: Éééééééj. 

U: Které zvířátko pomáhalo, ukaţ mi je tady. Které to bylo? 

M: Z jámy. 

U: Z jámy ven, aby se mohl dostat. Kdo mu pomáhal?  
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M: Dţţţţţď, úúúúúúú. 

U: Tak nevíš, viď. 

Otázka č. 6 

U: A co se naučil králíček volat? Co volal ten králíček? M.? Co se naučil králíček volat, 

co jsme ho tady učili? Neblbni, sedni si. Tak. Hele, M., podívej se na mě. Co jsme ho 

naučili volat? Co volal? Tady se ţíţalou a krtkem? Hm…. 

M: Vykřikne! Haló! 

U: Haló a co ještě? Po…..móc. 

M: Trůůůůůdůůůůvůůůůvůůůů. 

U: No tak mi to říkej, ty vůbec nic neříkáš. 

Otázka č. 7 

U: A ještě poslední. Dopadlo to všechno dobře, M.? Dopadlo to dobře? 

M: Jo. 

U: Ano. Tak Ti děkuji. 

 

5. ZN dívka, 3 roky 8 měsíců, (dyslálie multiplex, intelekt velmi dobrý, podnětné 

domácí prostředí)  

28. 2. 2014, úterý, ve 12:05h, [2:19] (Zuzance jsem také přehrála pohádku plyšáčky, 

následně ji vyzpovídala.) 

Otázka č. 1 

U: Tak teď bude mluvit Z. N. a já se jí zeptám na tuhle hezkou pohádku a ona mi 

všechno řekne, jak to bylo. Dám Ti všechny ty panáčky. Můţeš mi to i hrát. Z., řekneš 

mi, poslouchal králíček maminku a tatínka? 

Z: Ne. 

U: Neposlouchal. 

Otázka č. 2 
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U: Co se mu stalo, kdyţ utekl za můrkou? 

Z: Spadl dólu. 

U: Spadl dolů. Hm. 

Z: Do jámy. 

U: Do jámy. Výborně. 

Otázka č. 3 

U: Jak se chtěl králíček dostat ven? Co dělal? 

Z: Seděl.  

U: A ještě takhle. Ukazuji hrabání. 

Z: Hrabal.  

U: Hrabal. 

Otázka č. 4 

U: A co ten králíček neuměl vůbec? Pusinkou vůbec neuměl? Napadne Tě to? Tak třeba 

na to pak přijdeš. Co ho ta ţíţala pak učila? 

Z: Mluvit.  

U: No, takţe asi neuměl? 

Z: Mluvit. 

U: No, správně, výborně. 

Otázka č. 5 

Kdo všechno pomohl dostat se králíčkovi na svobodu? Která zvířátka mu tam 

pomáhala?  

Z: Tenhle.  

U: ten se jmenuje jak? 

Z: Krtek. 

U: Krtek a potom, kdo ještě pomáhal? 
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Z: Myšky.  

U: A kdo ještě? 

Z: Ţíţala. 

U: Ano, výborně. A víš, kolik těch myšek je, spočítáš je? 

Z: Vypočítává: 1, 2, 3, 4, 5.  

U: Pět myšiček, výborně. 

U: A co se naučil ten králíček říkat? 

Z: Mluvit. 

U: Hm. Naučil se mluvit. A co říkal? 

Z: Haló.  

U: Haló říkal. A ještě něco říkal? 

Z: Pomoc. 

U: Pomoc také říkal, ano. 

Otázka č. 7 

U: A dopadlo to všechno dobře? 

Z: Ano. 

U: Tak Ti děkuji za rozhovor, to je všechno. 

 

 

 

Příloha č. 3 notový zápis Pohádky o králíčkovi: Šest písní a dvě hudební skladbičky 



71 

 



72 

 



73 

 



74 

 



75 

 



76 

 



77 

 

 



78 

 

Příloha č. 4  dotazník pro rodiče dětí ze třídy KOSTIČKA  

(Dotazník je anonymní, bude uveden pouze v příloze bakalářské práce "Práce s 

pohádkou u 3 aţ 4 letých dětí") 

       

    Váţení rodiče, prosím Vás, o vyplnění sedmi otázek. Opravdu si najděte poctivou 

chvilku a zamyslete se nad těmi otázkami. Doufám, ţe pro Vás budou i určitou výzvou 

více dětem číst a povídat si s nimi pohádky.                                                               

                                                                                       Paní učitelka Veronika Korčáková 

 

Prosím, zde laskavě uveďte svůj věk: otec/matka* 

                                              celkový počet dětí v rodině 

                                              vaše dosaţené vzdělání otec/matka* 

(*nehodící se škrtněte) 

                                               

1) Pokud dětem čtete pohádky, tak za jakých okolností? 

2) Jenom pohádky čtete nebo je převyprávíte?  

3) Kterou pohádku má Vaše dítě nejraději? 

4) Na co se dítě u té pohádky, kterou má nejraději, dále ptá? 

5) U vás máte více dětí? Můţete uvést, jaké je podle věkové kategorie pohádky 

zajímají? 

6) Stává se vám, ţe by dítě vyţadovalo stále dokola ten samý příběh, pouţití těch 

samých výrazů či termínů? Pokud ano, jak si to vysvětlujete? 

7) Všimli jste si, ţe si dítě zapamatuje vámi předčítaný text? Po kolikáté či kolikrát 

musíte text přečíst, aby se tak stalo?  
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Příloha č. 5  ukázky vyplnění dotazníků rodiči 
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Příloha č. 6 obrázky k pohádce „O králíčkovi“ od Františky Matouškové 
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Příloha č. 7 kresby dětí jako samostatné výtvarné výpovědi k pohádce „O 

králíčkovi“ 


