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ABSTRAKT: 

Práce sleduje strategie předškolních dětí při skládání skládanky typu „pozitiv/negativ“, 

čtyř úrovní. Jednotlivé skládanky se od sebe liší objektem (siluetou obrázku). Dále jsou 

rozdílné ve střídání světlé, tmavé barvy (objekt/pozadí), obtížností skládanky, (tedy počtem 

rozřezaných dílků), orientací formátu skládanky na šířku/výšku a velikostí podložky 

(vymezené plochy), na které dítě pracuje. Strategie skládanky byla sledována na skupinách, 

24 předškolních dětí, z tří různých mateřských škol. V experimentu bylo evidováno osm 

různých jevů. Tyto jevy byly zaznamenány do tabulek a jsou součástí příloh. K analýze byla 

použita fotodokumentace a video-dokumentace, která přispěla pro detailní zaznamenání 

veškerých tahů dílky, u každého dítěte.  
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ABSTRACT: 

The following paper examines the strategies utilized by pre-school children in order to 

construct silhouettes of objects divided up in the form of irregular jigsaw puzzles. These 

puzzles were divided into four tiers of difficulty. The difficulty of the puzzles occur by various 

means. These include different images that the complete puzzle produces (the silhouette), 

as well as by using contrasting colors between the puzzle itself and the background. 

Furthermore, the different puzzles also had a varying number of individual pieces to put 

together the image, while the orientation (portrait or landscape) also varied, depending on 

the image, and finally the overall size of the puzzles also varied. The strategies were 

observed in 24 pre-school children, from three different pre-schools. The experiment 

revealed eight diverse incidents which have been documented and presented in table 

format which can be viewed in the appendices. For analysis, both photo and video evidence 

were captured and thus assisted towards a further detailed record of all the various moves 

used by the different children to complete the task. 
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