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ANOTACE
Předmětem bakalářské práce bylo uplatnění hry iniciované učitelem jako vhodné metody
pro vzdělávání dětí ve věku tři až šest let, zakotvené v Rámcovém vzdělávacím
programu pro předškolní vzdělávání (2004).
Teoretická část se zaměřuje na vývojové proměny uvedených typů her, definuje pojem
hra volná a hra iniciovaná a její podoby, zabývá se postavením učitele při hře volné a
iniciované. Dále teoretická část předkládá shrnutí důležitých kapitol Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2004) se zaměřením na vzdělávací
oblast Dítě a psychika (podoblast Jazyk a řeč) a představuje vzdělávací program školy,
ve které proběhl akční výzkum.
Praktická část představuje akční výzkum v podobě preventivně rozvíjejícího programu,
který, za pomoci motivačně aktivizujícího prvku (plyšová hračka), ověřuje využití
iniciovaných her k rozvíjení řeči a jazyka vybrané skupiny dětí, ve věku tři až čtyři roky.

KLÍČOVÁ SLOVA
Dítě předškolního věku, iniciovaná hra, hra jako metoda, prevence, stimulace, rozvoj
řeči a jazyka, komunikace, motivace, zástupný předmět, plyšová hračka.
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ANNOTATION
The main focus of this thesis is the application of teacher-initiated play as a method for
education of children aged three to six, according to RVP for preschool education
(2004).
The theoretical section discusses different types of play, their development and the role
of the teacher in every one. The play is studied based on the RVP (2004), section Child
and psychology. This section also presents the education plan used in the kindergarten,
where the research is conducted.
The practical section presents the actual research. A special development program was
designed that allowed the teachers to evaluate the influence of a teacher-initiated play on
the development of speech and pronunciation in a group of children (aged three to four).

KEYWORDS
Preschool age, teacher-initiated play, play as a method, prevention, stimulation,
development of speech and pronunciation, communication, motivation, decoy, plush toy
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ÚVOD
Současné trendy zabývající se výchovou a vzděláváním dětí, zvláště předškolního
věku, vyzdvihují důležitost volné hry a jejího využití ve vzdělávacím procesu, a poněkud
upozaďují význam hry iniciované (navozené učitelem), která je nedílnou součástí edukace
v tomto věku.
Tak jako má volná hra mnoho podob a způsobů využití, může být i hra iniciovaná
různého typu, s odlišnou mírou ovlivňování a směrování dítěte učitelem. Způsob, jak
učitel ke hře přistupuje a do jaké míry se zamýšlí nad nejvhodnějšími způsoby motivace a
stimulace, podmiňuje úspěšnost správně zvolené, navozené hry, kterou učitel sám iniciuje
s jasným cílem a s vidinou pozitivního posunu ve vzdělávání jedince či skupiny dětí.
Těmito úvahami nechci upírat důležitost a výsadní postavení volné hry v životě
dítěte. Jen vím, na základě svých zkušeností se vzděláváním dětí, že dítě má rádo určitý
řád a pravidla a s povděkem přijímá různé podněty a návrhy ke změně. A je-li učitel na
dětskou skupinu správně naladěn (a to děti brzy odhalí), a má-li chuť s dětmi pracovat a
objevovat „nepoznané“, dítě ani nepocítí, že je někam směrováno, že se učí a je to pro něj
stále hra.
Toto jsou skutečnosti, které mě vedly k výběru tématu pro bakalářskou práci „Hra
iniciovaná učitelem jako podpora Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (dále RVP PV)“. Ze široké vzdělávací nabídky RVP PV jsem se zaměřila na
oblast Dítě a psychika, podoblast Jazyk a řeč. To, jak dítě ovládá jazyk a řeč, je pro něj
samotné i pro jeho rodiče velmi důležité. Dítěti pomáhá zapojit se mezi ostatní děti,
dorozumět se při hrách, vstupovat pomocí řeči nejen mezi své vrstevníky, ale i do světa
dospělých. Řeč dítěti umožňuje vést s nimi rozhovory a polemiky, sdělovat své zážitky a
pocity. Vývoj řeči a jazyka je také úzce spjat s vývojem myšlení a dalších poznávacích
procesů. Pro dospělého je verbální projev dítěte ukazatelem jeho vývojového stupně a
může mu pomoci včas odhalit určité odchylky ve vývoji dítěte.
Cílem bakalářské práce je využití iniciované hry jako metody edukačního procesu k
vytváření

vhodných podmínek pro přirozený rozvoj

verbálních

schopností

a

komunikačních dovedností, hledání různých modifikací iniciovaných her a netradičních
přístupů učitele k tomuto typu hry. Pro tento účel byl sestaven preventivně rozvíjející
program zaměřený na rozvoj jazyka a řeči, který využívá možnosti iniciovaných her a
tvořivého přístupu dětí a učitele. Pro umocnění účinku iniciovaných her zaměřených na
rozvoj řeči, pro cílovou skupinu nejmladších předškoláků (3-4 let), byl využit motivačně
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aktivizační prvek v podobě plyšové hračky, který by mohl podpořit aktivní využívání
jazyka a komunikačních dovedností. V daném programu bude dále ověřena souvislost
rozvoje řeči a soužití v dětské skupině.
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I TEORETICKÁ ČÁST

1

HRA A JEJÍ VÝVOJOVÉ PROMĚNY
Hra provází člověka po celý jeho život, i když v různých podobách, s různou

intenzitou i zaměřením. Proč tomu tak je a v čem tkví její význam pro život člověka?
Touto otázkou se v minulosti zabývalo mnoho psychologů i filosofů a vzhledem k její
důležitosti se i dnes hrou zabývá nemálo vědních oborů. Fenomenologie hledá podstatu
herní činnosti, podmínky pro její rozvoj, závislost her na prostředí a vývoji lidské
společnosti. Psychologové se zaměřují především na hru vzhledem k vývoji jedince a na
její sociální aspekty. Pedagogika se zabývá hlavně vztahem mezi hrou a učením a
hledáním různých možností využití hry k hlubšímu poznání dítěte a k jeho výchově a
vzdělávání (Opravilová, 2011).
„Při hře dítě jedná vždy nad svůj průměrný věk, nad své každodenní chování. Při
hře jako by samo sebe převyšovalo o hlavu.“ (Vygotskij In Bruceová, 1996, s. 80).
Hra představuje ideální způsob stimulace struktur osobnosti, které se teprve utvářejí
a které budou osobnostními strukturami zítřka, tvrdí Vygotskij (In Bruceová, 1996).
V životě dítěte má hra nezastupitelnou roli, je pro něj téměř od narození jednou
z nejdůležitějších činností. Hra je zdrojem radosti a uvolnění, pomáhá dítěti pochopit svět
dospělých, lépe se zorientovat v sociálních vztazích i ovládat a rozlišovat svoje vlastní
pocity.

1.1

Vývojové proměny hry batolat
Ve věku od jednoho roku do tří let, tzv. batolecím, má hra podobu zcela vzdálenou

našim představám o hře. Za hru považujeme už jakékoli záměrné a opakované
manipulování s věcmi, zvuky i s vlastním tělem. Hra se začíná rozvíjet ve chvíli, kdy se
nejedná o nahodilé manipulování, napodobování a experimentování, ale kdy dítě začíná
sledovat určitý záměr a pokouší se ho opakovaně dosáhnout (Koťátková, 2005).
Ze své zkušenosti uvedu příklad dítěte v tomto věku, jak se zaujetím nesčíslněkrát
oběhne okolo křesla a při střetu očí s dospělou osobou udělá „kuk“ a směje se na plné
10

kolo. Dospělý už pomalu začne ztrácet nervy a už už by dítě okřikl, ale ono si jen zkouší
„akci a reakci“, hraje si a je touto činností plně zaměstnáno. Jindy zase objeví, jak krásné
zvuky dokáže vydávat hrnec, ve kterém maminka vaří polévku, dotkne-li se ho vařečkou
nebo lžící. A už je tu experiment, batole zjišťuje, že se zvuky liší. Vytahuje ze skřínky další
nádobí a hned má celý „orchestr“ a jeho aktivita již má herní charakter.
Hra batolete, i když zpočátku ani jako hra nevypadá, vychází z jeho současných
možností a potřeb, je ovlivňována stavem fyzického a psychického zrání, nedostatečnými
zkušenostmi a omezenými možnostmi vyjadřování. I když jsou někdy pro vychovatele
tyto faktory zatěžující, volná spontánní hrová činnost dítěte významně prohlubuje jeho
rámec vnímání, myšlení, sdělování a tvoření (Koťátková, 2005).
Vývoj hry v batolecím věku úzce souvisí s potřebou pohybové aktivity, dítě se
začíná osamostatňovat, přestává být závislé na aktivitě někoho jiného. Vývoj lokomoce
mu umožňuje poznávat možnosti vlastního těla i prozkoumávat blízké okolí ze svého
vlastního hlediska, ne zprostředkovaně. Tyto „poznávací výlety“ ovšem závisí nejen na
rozvoji samostatné lokomoce, ale předpokládají i určitou úroveň poznávacích procesů,
tedy že se batole již dokáže v prostředí do určité míry orientovat a také najít cestu zpět do
bezpečí. Bráníme-li dítěti v jeho přirozené aktivitě, může to u něj vyvolávat napětí
projevující se až záchvaty vzteku.
S vývojem kognitivních procesů úzce souvisí i rozvoj řeči. Často můžeme u batolat
pozorovat, jak si s řečí hraje, samo pro sebe si zkouší říkat slova a slovní spojení
v různých tvarech, a také si občas vypomáhá vlastními novotvary, např. přisunout ke stolu,
řekne: „přistolovat“, nebo že je něco drsné, řekne: „vrbaté“ apod.
Toto období se i nadále vyznačuje výraznou vázaností na rodinu, která dává dítěti
pocit bezpečí a jistoty, ve které má své místo. Vytváří se vědomí domova, jakožto
příslušnosti ke společenství známých a spolehlivých lidí, teprve později je sem zahrnut
domov jakožto místo a životní prostor. Rozvíjení této tzv. „rodinné identity“ je důležité
pro další krok v životě dítěte, krok do společnosti svých vrstevníků. Dítě má rádo
společnost druhých dětí, ale zpravidla jen na chvíli a nepřeje si, aby mu do jeho vlastní hry
zasahovaly. Potřebuje prozkoumávat své možnosti a dovednosti nejprve samostatně
(Matějček, 1994).
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Ve druhé polovině batolecího věku má dítě více zkušeností a dovedností, dokáže
postihnout a prozkoumávat větší souvislé celky. Jednoduchá manipulační hra se mění
v konstruktivní a z pouhé hry napodobivé se stává námětová. Ve hře se začíná uplatňovat
představivost a fantazie, která se intenzivně rozvine v další fázi vývoje dítěte (Koťátková,
2005).

1.2

Vývojové proměny hry předškolních dětí
Období mezi třetím až šestým rokem, tedy doba před nástupem do základní školy, je

podle Koťátkové (2005) výstižně nazýváno jako „Věk hry“. Dítě předškolního věku je
svojí hrou plně pohlceno, intenzivně a soustředěně rozvíjí ve hře svůj záměr, vyzařuje
z něj zaujetí a vážnost. A právě takový by měl být přístup ke hře dětí ze strany dospělých.
Vždyť jak říká Matějček (1989, s. 131): „Hra je vskutku vážná věc!“.
I příměr Matějčka (1989, s. 123) „Kouzelný svět předškoláka“ má v tomto období
své opodstatnění, protože fantazie a představivost prochází právě svou vrcholnou fází, je
velmi živá, svěží a tvořivá. Dítě dokáže vymýšlet složité stavby, stroje, dlouhé příběhy i
třeba jakéhosi zdánlivého kamaráda, o kterého se stará a vede s ním dlouhé monology.
Fantazie pracuje s prožitky, vjemy a zkušenostmi dítěte (Matějček, 1989).
Ze své praxe uvedu příklad pětileté holčičky, jak se den co den „vtěluje“ do některé
pohádkové bytosti, obléká se podle ní, mluví a chová se jako ona a chce, aby ji jejím
jménem maminka i paní učitelky nazývaly.
Podle Vágnerové (1999) je fantazie nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu,
má harmonizující význam, pomáhá dítěti vyrovnávat se s reálným světem a s nedostatky
vlastního myšlení a zkušenosti.
Rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti se přímo podílí na zkvalitňování a
rozšiřování různých forem her a herních činností.
Ze své praxe uvedu příklad šestiletého děvčátka, které si stále hrálo se zvířátky. Po
celý rok byla v dětském domečku místo panenek rodinka zvířátek. Její největší láskou byli
koně. Jednou ve třídě suplovala paní učitelka z jiné třídy. Po mém návratu do školky se
děti chlubily svými výtvory. Prohlížela jsem si podepsané obrázky. Jeden obrázek zvířete
mi byl povědomý, ale podpis dole byl jiný - Klárka „Koníčková“, holčička si před cizí
12

paní učitelkou změnila své jméno podle nejoblíbenějšího zvířete. Domnívám se, že kůň je
pro ni symbolem touhy po kráse, ušlechtilosti, svobodě.
Vývojové období mezi druhým a sedmým rokem, tedy celý předškolní věk, je podle
J. Piageta (2014) dítě ve stadiu symbolické hry, kdy pomocí fantazie a představivosti
využívá předměty, které děti ještě nemohou reálně používat.
S využitím symbolů úzce souvisí i rozvoj řeči. Úroveň vyjadřování, při dětském
vyprávění nebo rozhovorech, se již neopírá jen o přítomnost věcí a jevů, dítě dokáže
zobecňovat, hledat a nacházet souvislosti. Další oblastí, kde dítě využívá symbolů ke
ztvárnění složité reality, je kresba (Koťátková, 2005).
Vývoj hry je také ovlivňován prostředím, ve kterém dítě žije. Mělo by mu
poskytovat širokou škálu přiměřených podnětů ke hře a nabízet způsoby zpracování
herního námětu. Prostředí mateřské školy je zcela odlišné od rodinného a otevírá dítěti
nové možnosti a stimuly, ať už svým vybavením a uspořádáním tříd, osobností učitelek i
rozmanitým obsahem pedagogické práce (Průcha, Koťátková, 2013).
1.2.1

Pohybové hry
V předškolním věku je pohyb a s ním spojená tělesná aktivita jednou ze základních

potřeb dítěte, je úzce spjat s oblastí psychiky. Je přirozenou, aktivizující činností, která
podmiňuje nejen tělesné zdraví, zdatnost a rozvoj pohybových schopností, ale i rozvoj
myšlení a řeči. Vývoj motoriky dítěte probíhá nerovnoměrně, je individuální a je kromě
dědičnosti ovlivňován prostředím (Dvořáková, 2007).
Kolem třetího roku dítěte se z pouhé pohybové experimentace stává vědomé
zkoušení a napodobování pohybu. Postupně se pohyb zpřesňuje, jednotlivé pohybové
dovednosti se slučují a propojují. Dítě je tvořivě upravuje v tanečních improvizacích i
pohybových hrách (Dvořáková, 2007).
Ze své praxe uvedu příklad hry Na orla, kdy se děti jako myšky na smluvený povel
zastaví a změní polohu těla. Jsou tři různé povely. Na povel: Orel letí!, si děti lehnou na
zem a nehýbou se (aby je orel nezahlédl). Hru děti rády a s chutí hrají. Po několikerém
opakování hry si jeden chlapec, na povel: Orel letí!, nelehl jako ostatní, ale začal běhat
s rozpřaženýma rukama mezi dětmi jako orel. Využil zde dovednosti z jiných pohybových
her a improvizací.
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Ve čtyřech letech dítě zkouší a přesněji napodobuje určité části sportovních her
(košíková, hokej). S radostí a velkým zaujetím si „hraje“ s možnostmi svého těla jako
s materiálem ke konstruování (Koťátková, 2005).
Ze své zkušenosti uvedu, že děti rády využívají různé tradiční (míče, stuhy, kroužky) i
netradiční (drátěnky, papír, padák) cvičební pomůcky jak k pohybovým hrám, tak
k improvizacím. Využívání různých vozítek (odrážedla, kolo, lyže, sáňky), umožňuje
zlepšovat rovnováhu a koordinaci.
Starší předškolák již zvládá koordinačně náročnější až akrobatické hry, což souvisí
s dozráváním centrální nervové soustavy. Podle Dvořákové (2007) není vhodné hry
zaměřené na obratnost spojovat s rychlostí, vede to děti k nepřesnému provedení pohybů i
ke ztrátě motivace pro hru.
Vzrůstá zájem poměřovat své síly a získané dovednosti s ostatními, a proto je
důležité stanovit ve hře jednoduchá pravidla, která jsou platná pro všechny zúčastněné.
Dítě se postupně učí dodržovat určitý řád pro aktuální hrové soužití (Koťátková, 2005).
Pohybové hry jsou vždy zdrojem emocí a citů. Ve většině těchto her není hlavním
cílem vítězství, ale jde spíše o prožitek a pocit úspěšného prožívání, což hráče zpětně
motivuje k zopakování činnosti. Naučí se v nich, že pokud prohrají, nic se nestane. A
pokud vyhrají, v příští hře nic ze hry předchozí kromě pravidel, neplatí. (Mazal, 2000)
1.2.2

Konstruktivní hry
Konstruktivní hra se od hry manipulační liší zaměřením k určitému, konkrétnímu

výsledku či výtvoru, což úzce souvisí s rozvíjející se schopností dítěte vnímat výsledky
svého snažení. Mezi hry konstruktivní nepatří jen vytváření trojrozměrných staveb, ale i
tvorba plošná, jako je kresba a ostatní výtvarné aktivity.
Při konstrukcích tříletého dítěte se jasně odráží nabyté zkušenosti z předchozích
náhodných pokusů a omylů a svůj záměr činnosti zpočátku vyslovuje, až když je
s výtvorem hotovo. V další etapě svůj cíl vysloví před samotným konstruováním, avšak
během vytváření ho mnohokrát pozmění. Ve čtyřech letech s oblibou staví ohrádky a
domečky s různým účelem, má pro své konání od počátku stanoven cíl, který může
v zápalu hry nebo zjištěním nečekaných možností materiálu ještě pozměnit. V pěti letech
dotvořuje své složité a konstrukčně zajímavé stavby estetickými detaily, má od počátku

14

danou konkrétní představu, kterou většinou dodržuje. Po dokončení si se stavbou často dál
nehraje, protože naplněním hry pro něj byl sám proces vytváření a dosažení cíle.
(Koťátková, 2005)
Podle Opravilové

(2011) přetrvává po

celé předškolní

období

stadium

experimentace, i když se postupně zvyšuje úroveň činností.
Ke konci předškolního věku jsou dětské výtvory konstrukčně velmi složité, děti mají
snahu je zastřešovat, s oblibou kombinují prvky různých stavebnic pro dosažení svého
záměru. K rozvoji myšlenkových operací a k soustředění vede záliba dětí stavět podle
návodu, i když většinou není výsledného produktu dosaženo (Koťátková, 2005).
Důležitost konstruktivních her spatřujeme v rozvoji intuitivního myšlení a
poznávacích procesů, fantazie a představivosti. Při společných dětských projektech se
vytváří a prohlubují přátelské vztahy a zlepšuje se komunikace. Vnitřní motivace
experimentovat s předměty a materiály, přivádí dítě postupnými vývojovými kroky
k novým neobvyklým řešením, velmi významně rozvíjí jemnou motoriku a soustředění, a
také řeč při hodnocení svých konstrukčních záměrů.
1.2.3

Námětové hry
Námětová hra se u dětí začíná objevovat po třetím roce a oproti hře napodobivé,

z předcházejícího období, komplexněji zpracovává náměty a příběhy z reálného života.
Vývoj a kvalita námětových her velmi úzce souvisí s rozvojem fantazie a tvořivosti a se
zkvalitňováním komunikace mezi dětmi. V těchto hrách je dobře patrno využívání
symbolů, jak je zmíněno v minulých kapitolách, kterými hru dítě doplňuje a ozvláštňuje,
nestačí-li mu hračky. Inspirovat ke hře mohou dítě nové situace, zajímavé předměty a
zážitky, Do hry dítě vstupuje v „podobě“ různých postav i zvířat, přejímá jejich chování,
gesta i intonaci hlasu. Toto vědomé přijímání a dodržování role je přelomem ve vývoji
dětské hry (Koťátková, 2005).
V pěti letech jsou hry námětově bohatší a jejich trvání se prodlužuje. Podle svých
představ, fantazie a zkušeností známé náměty přetváří, přehrává v jiných situacích. Námět
hry se rozvíjí i změnou hrového partnera. V tomto věku již dokáže v zájmu rozšíření děje
příběhu přijmout i vedlejší roli, a tím se dítě dostává do zcela jiného postavení v herní
skupině. Přijímání rolí a jejich souhra ve skupině vede k sebekázni a posiluje
sebeovládání, přispívá ke komunikaci a spolupráci mezi dětmi.
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Ze své praxe uvedu námětovou hru Na hasiče, která vznikla po návštěvě hasičské
základny ve skupině 4-6 letých dětí. Hru začali chlapci, připravili si lehátka, svlékli se a
ulehli. Po zaznění smluveného signálu (poplach) se rychle oblékli, nasedli do
připraveného auta (seřazené židle) a jeli k požáru. Další den jsem do hry vstoupila
s návrhem několika možností rozšíření hry. Ukázala jsem dětem knížku o práci hasičů
s obrázky různých situací, při kterých je nutná jejich pomoc. Do hry se postupně přidávaly
další děti, např. telefonista na ústředně, sanitka s lékaři atd. Při činnostech se musely
domlouvat a dodržovat pravidla dané role, a také se zcela „bezbolestně“ procvičily
v sebeobsluze. Ke hře se děti vracely po několik dní a stále ji měnily a obohacovaly.
1.2.4

Dramatické hry
Dítě po třetím roce, v závislosti na rozvíjející se úrovni řečového projevu a

rozšiřující se slovní zásobě, dokáže nevázaně rozprávět o svých zážitcích a volně do
příběhu doplňovat i své myšlenky a představy. Své prožitky a zkušenosti přenáší do
herních, dramaticky laděných situací, ve kterých není omezováno realitou.
Dramatická neboli fiktivní hra je volná spontánní hra, která vzniká mezi 4 – 7
rokem. Tato hra děti přitahuje svými neomezenými možnostmi a neprozkoumanou látkou
tématu, dovoluje dítěti zcela popustit uzdu své fantazie a umožňuje mu tvořivě přistupovat
ke zpracovávané látce. To, že není jisté, jak co ve hře dopadne a jakým směrem se bude
děj ubírat, vytváří v dětech pocit napětí, který hravě zvládají a dokonce si ho užívají
(Koťátková, 2005).
Význam dramatické hry spatřuje Opravilová i v tom, že napomáhá udržovat
rovnováhu mezi jistou mírou omezování ze strany dospělého (iniciovaná hra) a
svobodným spontánním rozhodováním dítěte (volná hra), (In Machková, 1992). Při tvorbě
dramatické hry je podle Černé potřeba si uvědomit proč a s jakým záměrem se hra hraje,
jaká činnost jí předcházela a co bude následovat, ne jen vybrat si jednu určitou hru a
„klouzat“ jen po povrchu daného tématu. Jak uvádí autorka: „Námět je nutné realizovat
zajímavě, prokládat jej spoustou různorodých činností, aby děti neustále bavil a
provokoval k dalším hrám.“(In Machková, 1992, s. 4).
Ze své praxe uvedu tvořivou dramatickou hru „Na výlet“, která je pokaždé jiná,
většinou navazuje na nějakou konkrétní zkušenost nebo prožitek z minulých dnů.
Například: Ve školce jsme měli téma Zdravý životní styl. Hra začala výletem do hor - teple
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jsme se oblékli (děti vyjmenovávaly všechny části oblečení tak jak si je oblékaly), balili
jsme si batoh a děti říkaly, co budeme s sebou potřebovat; na horách zase vymýšlely různé
sporty, lyžovaly (pohyby jako při lyžování), sáňkovaly, stavěly hory z různých předmětů
atd. Po návratu z hor jsme si společně připravili občerstvení. Ovocný salát, který si děti
samy nakrájely, jedli i tvrdošíjní odpůrci ovoce a zeleniny. Druhý den jsme vyřezali
z brambor tiskátka a děti si vytvořily barevnou kompozici na kulatý formát papíru (ovocný
salát), kterou ještě někteří dozdobili vystřiženým příborem. Poté se, z důvodu vysoké
nemocnosti dětí v této době, téma „zdraví“ stočilo na téma „nemocí“, jak vznikají a jak se
jim bránit atd. Další oblíbenou hrou byl Výlet do ZOO (po návštěvě zoologické zahrady) –
jeli jsme autobusem, jindy vlakem nebo lodí, děti podle svých vzpomínek pohybově i
zvukově ztvárňovaly různá zvířata. Zajímavý byl pavilon nočních zvířat, kde byla úplná
tma (tam jsme se trochu báli). Skupina dětí předváděla noční tvory a druhá část dětí
seděla se zavřenýma očima a snažila se podle zvuků uhodnout druh zvířete. Nápadů mají
děti vždy hodně, někdy se staví, kreslí, převléká či tvoří slovní rýmy atd. Toto je jen úzký
náhled do tvořivých dramatických her, ve kterých se většinou prolínají a vzájemně
ovlivňují činnosti z různých vzdělávacích oblastí, při kterých děti aktivně spolupracují a
samy volí vhodné aktivity.
Dramatická hra v dětech podněcuje touhu po společném prožitku něčeho
výjimečného, aktivizuje myšlenkové procesy, dovoluje realizovat nejrůznější nápady a
otevírá prostor pro kooperaci (Koťátková, 1998).
1.2.5

Kooperativní hry
Po třetím roce se postupně začíná uvolňovat vázanost na rodinu, dítě začíná

vyhledávat své vrstevníky. Při volbě kamaráda u předškolního dítěte jde o jakýsi trend
„volby dvojníka“, jak uvádí Vágnerová (1999), jde tedy o vizuální podobnost, shodu
zájmů a potřeb i podobnost kompetencí. „Kamarád je ten, kdo chce to, co chci já“
(Vágnerová, 1999, s. 128).
Základy pro to, jak dítě obstojí ve skupině vrstevníků, se pokládají v rodině. Zde si
osvojuje základní normy chování. Rodiče jsou pro něj modelem různých rolí, jeho
vzorem, kterému se snaží připodobnit. Při navazování prvních kontaktů všechny tyto
nabyté zkušenosti využívá, i když vztahy s vrstevníky mají jiný charakter a dítě zde
získává jiné role (Vágnerová, 1999).
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Podle Millarové (1978) se potřeba partnera pro hru vyvíjí ve čtyřech etapách. Děti si
do třech let hrají samostatně, ve třetím roce již vyhledávají blízkost ostatních dětí, hrají si
vedle sebe, avšak nezávisle na sobě (hra paralelní). Před 4. rokem se již vytváří první
skupiny (3 - 5 dětí), nastává etapa hry sdružující, kdy se děti rozhodnou pro jeden
zajímavý námět, ale každý jedinec ve skupině ho řeší individuálně. Také vedoucí roli
často obsazuje několik dětí a o průběhu hry se mezi sebou příliš nedomlouvají.
Poslední etapou je hra kooperativní, která se začíná rozvíjet okolo pátého roku, kdy
jsou již řeč a komunikace, i schopnost porozumění druhému na vyšší úrovni. V této hře
děti využívají všechny nabyté zkušenosti a dovednosti, vzájemně se obohacují, konfrontují
svá zažitá pravidla a vzorce chování z rodiny s jednáním ostatních v herní skupině, a tím
získávají cenné sociální zkušenosti. V tomto věku narůstá v dítěti snaha se s druhým
porovnávat, soutěžit či soupeřit s ním. Potřeba vyniknout, zaujímat významnější roli není
u všech dětí stejně silná. „Zatímco soupeřivost je vlastnost daná vývojově, spolupráce je
dovednost, které se musíme učit.“ uvádí Koťátková (2005, s. 43). V kooperativní hře je
třeba počítat s oběma aspekty těchto aktivních skupinových činností a snažit se udržovat
mezi nimi rovnováhu. A protože spolupráci je potřeba se postupně učit a soutěžení je nám
dáno od přírody, měli bychom si při hrách všímat veškerých kooperativních projevů a ty
vyzdvihovat, a tak upevňovat tento druh dětské vzájemnosti (Koťátková, 2005).
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2

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI VOLNOU HROU A HROU
INICIOVANOU UČITELEM
Hra jako hlavní činnost dítěte předškolního věku je účinným a prověřeným

prostředkem výchovy a vzdělávání, vychází z možností dítěte, je pro něj přirozeně
zvládnutelná, čímž podporuje jeho psychickou rovnováhu, stvrzuje dosaženou úroveň,
ověřuje schopnost něco rozhodnout, vyřešit a vykonat, potvrzuje jeho dovednosti a
zkušenosti, jeho sociální vztahy a postavení mezi dospělými i vrstevníky. Jak uvádí
Opravilová (2011, s. 11): „Dítě si převážně hraje tak, jak samo chce, kdy chce a s čím
chce. Můžeme mu sice ve hře bránit, ale nikdy ho nemůžeme přímo donutit, aby si proti
své vůli hrálo.“ Z tohoto vyplývá, že možnost využití hry pro výchovné či vzdělávací
působení je složitější, než by se zdálo. „Dítě se ve hře opravdu učí, ale učí se především
opět si hrát. Získává zručnost v zacházení s věcmi, zkušenostmi a s materiálem,
improvizuje, zkouší, hledá a přemýšlí. To vše ale činí spontánně, dobrovolně,
v individuálním tempu svého mentálního času, někdy pomalu a s oklikami.“ (Opravilová,
2011 s. 13)
Chceme-li tedy hru využívat jako metodu pro plnění určitého pedagogického
záměru, je třeba podle Opravilové (2011) děti systematicky pozorovat a herní aktivity
komplexně vyhodnocovat s přihlédnutím k vývojovým zákonitostem herní činnosti, k
individuálním zvláštnostem jedince a s vědomím charakteristických etap vývoje
předškolního dítěte. Na základě těchto znalostí můžeme určit stupeň vývoje, ve kterém se
dítě nachází, jeho zájmy a přednosti. Poté se snažíme sestavit zacílenou a vhodně
motivovanou nabídku podnětů a činností, která by vytvořila potřebné předpoklady k tomu,
aby si dítě mohlo hrát a přitom se vlastně učit.
Také Brunner se domnívá, že učitelé pracující s malými dětmi, potřebují rozvíjet své
pozorovací schopnosti, aby dokázali diagnostikovat úmysl dítěte a na základě svých
pozorování jednat (In Bruceová, 1996).
„Učení by nás nemělo jen někam přivádět, ale mělo by nám umožňovat, abychom
dál postupovali snadněji.“ (Bruner, In Bruceová, 1996, s. 42)
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Volná hra

2.1

„Hra jako spontánní dětská činnost poskytuje dítěti bezprostřední uspokojení,
radost, uvolňuje napětí, přináší pocit svobody, dítě může jednat iniciativně, pokusem a
omylem si vyzkoušet nové způsoby chování.“ (Rezková, In Mertin, Gillernová, 2010 s. 57)
Volná hra je pro dítě taková činnost, pro kterou si samo volí námět, záměr, hračky a
zástupné nebo doplňkové předměty, místo ke hře a herní partnery. Samo si tedy volí
námět, cíl a prostředky ke hře podle dosažené úrovně rozvoje, svých zkušeností a
dostupných podnětů a to zcela spontánně a ve svém vlastním tempu (Průcha, Koťátková,
2013).
Moderní teorie, jak uvádí Rezková „zdůrazňují smysl hry v přítomnosti, hra má
smysl sama v sobě, není nutné hledat důvody mimo ni.“ (In Mertin, Gillernová, 2010,
s.57).
Hra je tedy nejcennější svým průběhem, nikoli výsledkem. Její cíl je obsažen
v činnosti samé, v úsilí a pozornosti, kterou jí dítě věnuje, ve zkušenostech, které při hře
získává (Opravilová, 2011).
Hra má i velký terapeutický potenciál, protože ve hře si dítě může zpracovat
problematickou zkušenost, jak samo chce, může si znovu přehrát situaci, které
nerozumělo, nebo se jej citově dotkla. Pomocí hraček a zážitků s nimi se v problému
zorientovat a najít pro sebe přijatelné řešení (Vágnerová, 1999, Rezková In Mertin,
Gillernová, 2010).
Pro dítě předškolního věku je volná hra nezbytností, umožňuje mu rozvoj v oblasti
kognitivní, pohybové a má nenahraditelnou hodnotu pro sociální učení. Spontánní činnosti
umožňují dítěti relaxovat, načerpat nové síly, jindy zase přináší zklidnění a odpočinek.
Volné hře je třeba ponechat dostatek prostoru a neubírat její čas pro tzv.
„smysluplnou činnost“, přistupovat k ní s vážností a nehodnotit ji jako ztrátu času
(Koťátková, 2005).
2.1.1

Znaky volné hry
Každá spontánní činnost a reakce dítěte na vnější podnět ještě nemusí být hrou, a to

zdali se již jedná o hru v pravém slova smyslu, nám vymezují určité základní znaky, které
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určují její strukturu, pomáhají nám pochopit proces hry a také odlišit činnosti, které hru
pouze připomínají.
Opravilová (2011) hovoří o těchto nejdůležitějších znacích, které hru charakterizují:


Spontánnost – projevuje se přirozeným a aktivním přístupem ke hře,
bezprostředním jednáním a řešením případných problémů



Pocit volnosti – se odráží v uvolněné atmosféře při činnostech, dítě
nezávazně a bez svazujících obav z neúspěchu zkouší různá i neobvyklá
řešení



Dobrovolnost – tedy svobodná volba jak druhu činnosti, délky jejího trvání,
místa pro hru, tak výběr hrového partnera



Radost a potěšení ze hry – dává dítě najevo úsměvem, gesty, projevuje
nadšení, hloubka prožívání se někdy projeví i samomluvou

Koťátková (2005) k výše uvedenému výčtu charakteristických znaků přidává:


Zaujetí – dítě se činnosti zcela poddává, většinou nevnímá okolní podněty,
nechce hru dobrovolně opustit



Tvořivost – zasahuje do všech oblastí rozvoje osobnosti dítěte, má tudíž
velmi různorodý charakter, ale vždy značí originální řešení a osobitý přístup
k činnosti



Fantazie – pomáhá překlenout omezení dětských možností, dovoluje
zapojení a obohacení dětských představ a zkušeností



Opakování – dítě se rádo vrací k něčemu známému, již prozkoumanému a
prověřenému minulou zkušeností, a proto je opakování dominantním znakem
hry



Přijetí role – je zlomovým okamžikem ve hře dětí, hra umožňuje jedinci
vstupovat do různých sociálních rolí a učit se tak jednání s druhými a pomocí
nich nahlížet i na sebe sama

Podle Svobody „jsou zdrojem hravé činnosti zřejmě vnitřní impulzy.“ Autor zde
uvádí jěště tyto významné znaky hry:


Napětí a řešení – napětí a hledání řešení, které provází tvůrčí proces hrové
činnosti, je silným motivačním aspektem hry
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Ohraničenost a uzavřenost – z pohledu dítěte má hra určitý řád a pravidla a
chceme-li do hry vstoupit, musíme na ně přistoupit a respektovat je (In
Mazal, 2000, s. 8)

2.2

Hra iniciovaná učitelem
Dnešní

osobnostně

zaměřený

model výchovy

a

vzdělávání

vychází

z humanistického přístupu k dítěti a je často spojován se jménem C. R. Rogerse, který
zastává aktivní pojetí učení. Při učení a směrování dítěte mějme na paměti toto: „Touha
po poznání je dětem vlastní, vrozená, samy od sebe chtějí porozumět světu, chtějí se naučit
nové věci, být samostatnější, mít více kompetencí. Rády pak přijmou naší pomoc, jen musí
to, co jim poskytujeme, mít pro ně smysl, musí nové poznatky chápat jako užitečné a
potřebné.“ uvádí Rezková (In Mertin, Gillernová, 2010 s. 55) v duchu Rogersovské teorie.
Organizovanou neboli iniciovanou hrou rozumíme takovou hrovou činnost, kterou
připravuje a zadává učitel, on určuje místo, pravidla, pomůcky i způsob realizace hry a to
dvěma způsoby: při přímém vedení vystupuje učitel jako spoluhráč, při nepřímém vedení
dělá supervizi průběhu a pravidel, může také místo sebe jako hlavní postavu hry pověřit
zvolené dítě. Může to být i hra volná, kterou někdo začne nějak usměrňovat a ovlivňovat
(Průcha, Koťátková, 2013).
Vygotskij vyzdvihuje v předškolním stadiu vývoje dítěte význam pomoci ze strany
dospělého a poukazuje na rozdíl mezi možnostmi, kterých dítě může dosáhnout vlastními
silami (tzv. skutečný vývoj), a možnostmi, jež jsou pro něj dostupné jen s pomocí druhých
(potencionální vývoj). Podle Vygotského skutečný vývoj pouze ukazuje, co je dítě
schopno udělat samo, bez pomoci druhých. Potencionální vývoj naznačuje, co dítě dokáže
zítra, ale ke skutečnému pokroku potřebuje pomoc staršího vrstevníka nebo dospělého,
který má o dítě zájem (In Bruceová, 1996).
Iniciovaná hra i hra volná mají své důležité zastoupení v životě dítěte předškolního
věku i ve výchovném a vzdělávacím působení na jeho celkový rozvoj. V mateřské škole
by obě tyto aktivity měly být v rovnováze. Což podle Koťátkové (2005) splňuje učitel tím,
že plánovanou řízenou činnost každodenně vyvažuje dobou umožňující nezávaznou
spontánní hru podle vlastní volby dítěte.
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2.2.1

Řízená hra
Hra řízená je hrou organizovanou neboli iniciovanou někým, kdo hru ovlivňuje, volí

cíl, námět, organizaci, pravidla, místo, kde bude hra probíhat atd. Platí pro ni tedy stejné
vymezení charakteristických znaků, které je popsáno v kapitole 2.1.1, a uvádím ji zde
z důvodu jejího označení „hra řízená“, které se nejdéle používá a objevuje se i v současné
pedagogické terminologii.
Podle Koťátkové (2005) nemívají tyto hry významnější didaktické cíle, jako např.
nacvičování určité dovednosti, iniciování složitějších myšlenkových operací aj., bývají to
často hry relaxační, pohybové a hudebně - pohybové.
2.2.2

Hra s didaktickým záměrem
Hra didaktická je také hrou iniciovanou, ale má jasně vymezen určitý pedagogický

záměr, a učitel ji využívá při výchovně – vzdělávací práci jako metody pro plnění určitých
dílčích cílů (RVP PV, 2004). Didaktická hra svým obsahem zasahuje do všech oblastí
výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole.
Hra s didaktickým záměrem, stejně jako hra organizovaná, může být vedena přímo,
kdy učitel hru připraví (místo, pomůcky, organizaci) a i další průběh hry je pod jeho
přímým vedením – zadává dětem úkoly, navrhuje postupy, stimuluje hledání možností,
usměrňuje, oceňuje a komentuje výsledky. Didaktická hra může být realizována i pod
nepřímým vedením učitele, kdy je herní aktivita ponechána dětem, učitel s představou
didaktického cíle připraví vhodné místo,

pomůcky, nabídne didakticky orientovaný

materiál a děti podle svých individuálních schopností a dovedností se snaží najít řešení,
spolupracují, samy prozkoumávají, zkouší a tvoří. Učitel je pozorovatel, v průběhu hru
komentuje a nabízí možnosti řešení. Na konci obou těchto forem herních činností by mělo
následovat zpětné slovní provázení průběhu hry (facilitace a verbalizace, více kap. 3.1),
kdy učitel popíše, jak dětskou hru viděl, a tím podpoří ten didaktický přínos, který děti
samy získaly (Koťátková, 2005).
2.2.3

Strukturovaná hra
Označení strukturovaná hra vzniklo v souvislosti s určitým typem dramatických her.

V některých pramenech se hovoří i o strukturované hře s didaktickým záměrem, kde učitel
vytváří určitou strukturu hry pro větší účinek procesu učení.
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Strukturovaná dramatická hra se skládá z předem připravených a naplánovaných
kroků, které se v průběhu hry postupně otevírají k prozkoumávání (např. zajímavých jevů
a situací, tajemných motivů aj.), hlubšímu poznávání hlavních postav (charakteristické
znaky a vlastnosti) či místa, kde se děj odehrává, k uvědomění prožitků a postojů apod.
(Koťátková, 2005). Pro tuto formu her vymezuje autorka dva dominantní znaky:


Jednání v roli – provádí jednotlivec i skupina



Možnosti tvořit a vyjadřovat se prostřednictvím: výrazu, pohybu,
komunikace, citoslovcí a zvuků, rekvizit a jiných symbolů

Cíle strukturovaných dramatických her mohou být zvoleny ze všech vzdělávacích
oblastí. „Nejčastěji směřují k rozvíjení osobnostních a sociálních schopností a dovedností,
ke kultivaci chování, k estetickým a vztahovým prožitkům a v neposlední řadě k orientaci a
úvaze, jak řešit různé životní situace.“ (Koťátková, 2005, s. 56).
Během své praxe jsem se setkala se strukturovanou dramatickou hrou nazvanou
„Pohybové pohádky předškoláků“ od autorů Mazala a Chlopkové (In Mazal, 2000).
Autoři vycházeli z úvahy, „že několik pohybových her v řadě vhodněji stimuluje zatížení a
atmosféru soustředěnosti i spolupráce než jednotlivá hra.“ (Mazal, 2000, s. 44). Děti jsou
motivovány hlavním příběhem nebo pohádkou, a ta je také provází celou hrou. Struktura
těchto pohádek sestává z několika na sebe navazujících pohybových her i činností různého
charakteru. Pohybová pohádka je variabilní a činnosti i pohybové hry lze měnit dle
potřeby, atmosféry či situace ve hře. Strukturované hry jsem si sama několikrát
vyzkoušela. Domnívám se, že tato forma her přesně vyhovuje mému záměru ve výzkumné
části bakalářské práce, a proto pro ni najdu uplatnění při sestavování podpůrného
programu pro děti.
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3

OSOBNOST UČITELE V RŮZNÝCH FORMÁCH HER
Gillernová uvádí široký přehled hlavních skupin profesních dovedností učitelky,

které jsou pro úspěšné zvládnutí různých činností a vztahů v této profesi důležité. Jsou to
tyto: dovednosti sociálněpsychologické, dovednosti spojené s obsahem realizovaných
činností, s různými oblastmi rozvoje dítěte předškolního věku, metodické profesní
dovednosti a speciálněvýchovné a diagnostické dovednosti (In Mertin, Gillernová, 2010 s.
28).
Prvořadý význam mají zejména sociálněpsychologické profesní dovednosti učitelky.
Lze je považovat za předpoklad úspěšného uplatňování ostatních profesních dovedností.
Jako takové představují reálnou možnost rozvoje celkové profesní kompetence učitelky.
Z hlediska jejich struktury v nich lze rozlišit dva aspekty. Jednak vztahující se k sobě
samému (sebereflexe, projevení emocí apod.), jednak působící v oblasti mezilidských
vztahů (empatie, akceptace druhého, tolerance odlišných názorů atd.) (In Mertin,
Gillernová, 2010).

3.1

Osobnost učitele při volné hře
Pozice učitele ve spontánních dětských činnostech není rozhodně jen pasivní

přihlížení a dozor nad bezpečností dětí, i když se dítě prostřednictvím hry učí samo,
bezděčně, protože ho hra těší a baví ho zkoušet si nové věci.
Důležitým úkolem dospělého je zajistit dostatečný výběr hraček, materiálů a
pomůcek, ze kterých si děti mohou volit, a který je motivuje a dále stimuluje ke hrám.
Učitelka tedy vytváří podmínky a bezpečný prostor pro hru na základě pozorování a
následném vyhodnocování projevů nejen celé skupiny dětí, ale má na zřeteli i individuální
zvláštnosti jednotlivců. Každodenní pozorování, jak uvádí Koťátková (2005), je pro
učitelku východiskem k pedagogické reflexi a evaluaci vlastní práce, je pro ni zpětnou
vazbou na její výchovné a vzdělávací působení a zdrojem inspirace pro další práci a
směřování.
Učitelka by měla být podle Rezkové dětem k dispozici jako vnímavá a citlivá
k jejich potřebám, stále nastavená podpořit je, být pružná a schopná se přizpůsobovat nově
vzniklým situacím, a také dokázat ustoupit do pozadí a přesto být nablízku, a také
překonat zklamání nad tím, že její zajímavý námět pro hru si děti nevybraly a věnují se
jiné, pro ně v tu chvíli smysluplnější činnosti (In Mertin, Gillernová, 2010).
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Při volné hře dětí spatřují Gillernová a Rezková důležitost využívat nedirektivní
přístupy (akceptace, empatie, autenticita), které patří do skupiny sociálních dovedností
učitelky a které napomáhají jednak sebepojetí a sebereflexi a také obsahují prvky týkající
se mezilidských vztahů (In Mertin, Gillernová, 2010).
Další vhodný pedagogický přístup je podle Koťátkové (2005) facilitace, kterou lze
vymezit jako usnadňování, podporu či provázení běžnou sociální situací i aktivitou
záměrně navozenou, avšak jen za předpokladu integrace tří výše zmíněných
nedirektivních přístupů (akceptace, empatie a autenticita).

3.2

Osobnost učitele při hrách iniciovaných učitelem
Iniciovat určitou herní činnost je pro učitele v mnoha směrech složité, má-li na

zřeteli zachování některých charakteristických znaků hry volné, tedy chce-li, aby tato
navozená činnost zůstala pro dítě hrou.

K vytvoření vhodných podmínek pro hru a

k sestavení takové nabídky podnětů, která by pomáhala splňovat určitý pedagogický
záměr a zároveň umožňovala dětem ji po svém využívat, pomáhá učiteli systematické
pozorování dětí a jejich her (více v kap. 2), hlubší poznání vývojových zákonitostí
předškolního dítěte a vymezení vývojové fáze, ve které se dítě nachází. Tím samozřejmě
výčet zdaleka nekončí.
Důležitým vodítkem pro vychovatele dětí předškolního věku, jak postupovat při
organizování činností, by mohly být „obecné principy předškolní výchovy“, které
vymezuje Bruceová (1996) z pohledu několika uznávaných teoretiků minulosti i
současnosti (Fröbel, Montessoriová, Steiner, Bruner, Piaget, Vygotskij, Winnicott aj.).
Uvádím zde jen principy, které jsou, dle mého názoru, nejvíce přínosné pro učitelku při
organizování činností:
-

Dětství je hodnotné samo o sobě a není jen pouhou přípravou na dospělost

-

Důležité je dítě jako celek

-

Učení nelze rozškatulkovat, vše spolu navzájem souvisí

-

S výchovou a vzděláváním je třeba začít u činnosti, kterou dítě ovládá, ne
opačně

-

Pro dítě je velmi důležitý kontakt s lidmi – jak s vrstevníky, tak s dospělými
(Bruceová, 1996, s. 19)
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K posledně zmiňovanému principu, který vyzdvihuje důležitost kontaktů dítěte
s lidmi, tedy i s učitelem, se vztahuje Winnicottova teorie o „přechodném objektu“, která
se zabývá vázanosti dítěte na určitý předmět. Může jím být cokoli, jakákoli hračka či
plyšový medvídek. Fakticky slouží dítěti jako spojovací a zároveň rozdělovací článek ve
vztahu k matce. „Přechodný předmět“ bývá ústřední postavou imaginativních her dítěte a
poskytuje mu oporu a pocit bezpečí, pokud není dítě u matky. Učitelé předškolních dětí,
zvláště dětí nejmladších, které přecházejí z prostředí rodiny do mateřské školy, by si měli
uvědomit zásadní význam „přechodného objektu“ pro dítě. Měli by k němu přistupovat
s úctou, a v žádném případě by jej neměli odstraňovat z dosahu dítěte, nebo dítěti bránit
v přístupu k němu (Winnicott In Bruceová, 1996).
Pro učitele je důležité naučit se rozeznat ten správný okamžik, kdy dítě potřebuje
pomoci a kdy naopak nechce být ve hře rušeno (Bruceová, 1996). Dítě se často pohybuje
ve sféře svých představ a fantazie, při hře však svoji činnost a chování podřizuje smyslu
hry.
K iniciovaným hrám přistupuje učitel s určitým záměrem, cílem, rozmýšlí jejich
organizaci, připravuje si pomůcky či rekvizity, zamýšlí se nad účinnou motivací. Při jejím
vedení využívá nedirektivní přístupy, jako je akceptace, empatie, autenticita, facilitace.
Provází dítě hrou, usnadňuje mu překonávání nejistoty, pomáhá mu pochopit emoční
projevy a toto vše ve vstřícné atmosféře, bez zakazování a kritiky.
„Co dítě může dnes udělat s cizí pomocí, to dokáže zítra udělat samo.“ uvádí
Vygotskij (In Bruceová, 1996, s. 46).
Winnicottova teorie „přechodného objektu“ představuje teoretický základ pro
koncepci výzkumného šetření praktické části této bakalářské práce.
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4

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále také RVP PV) byl

vydán v roce 2004 a je závazným dokumentem, který vymezuje hlavní požadavky,
podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku, které probíhá
ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení.
Obsah RVP PV je rozdělen do dvanácti kapitol:
1. Vymezení RVP PV v systému kurikulárních dokumentů
2. Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání a jeho organizace
3. Pojetí a cíle předškolního vzdělávání
4. Vzdělávací obsah v RVP PV
5. Vzdělávací oblasti
6. Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu
7. Podmínky předškolního vzdělávání
8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně
nadaných
9. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí
10. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu
11. Kritéria souladu rámcového a školního vzdělávacího programu
12. Povinnosti předškolního pedagoga
Charakterizuje začlenění RVP PV do dvouúrovňového systému kurikulárních
dokumentů. Na státní úrovni se jedná o Národní program vzdělávání a Rámcové
vzdělávací programy. Na školní úrovni jsou to školní vzdělávací programy.
RVP PV představuje komplexní rámec a zásadní východisko pro tvorbu a realizaci
školních vzdělávacích programů, s přihlédnutím k podmínkám a možnostem dané školy, a
pro vlastní činnost učitele v mateřské škole.
Tento dokument je směrodatný nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele
vzdělávacích institucí i jejich odborné a sociální partnery.
Stanovuje hlavní principy a směřování předškolního vzdělávání, jako součásti
celého systému vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
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Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami, popř.
přípravnými třídami při základní škole a je organizováno pro děti ve věku zpravidla od tří
do šesti (sedmi) let. Mateřská škola se organizačně dělí do tříd, které mohou být
heterogenně či homogenně uspořádány a do kterých je možno dle možností integrovat děti
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozvojové předpoklady a možnosti předškolních dětí vyžadují uplatňovat ve
výchově a vzdělávání odpovídající metody a formy práce.
Vhodné jsou metody prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi dětí, které
využívají přímých zážitků dítěte, podporují touhu po objevování a experimentaci, zájem
získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, podněcují radost dítěte z učení.
Široké uplatnění v předškolním věku má situační učení založené na vytváření a
využívání situací, které poskytují dítěti ve chvíli, kdy je potřebuje, srozumitelné praktické
ukázky životních souvislostí, aby lépe chápalo jejich smysl.
Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení, založené na
principu přirozené nápodoby, a proto je třeba vždy poskytovat dítěti vhodné postoje a
vzory chování.

4.1

Cílové kategorie RVP PV
RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi, jimiž jsou:
1. Rámcové cíle – vyjadřující obecnou podobu cílů (rozvíjení dítěte, jeho učení
a poznání; osvojení základních hodnot společnosti, získání osobní
samostatnosti a schopnosti se projevovat)
2. Klíčové kompetence – představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti,
dosažitelné v předškolním vzdělávání (kompetence k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a osobnostní, činnostní a občanské)
3. Dílčí cíle – vyjadřují konkrétní záměry příslušející k jednotlivým
vzdělávacím oblastem (biologická, psychologická, interpersonální, sociálněkulturní, environmentální)
4. Dílčí výstupy – dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, kterých má
být v jednotlivých vzdělávacích oblastech dosaženo
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V průběhu předškolního vzdělávání by měly být vytvářeny elementární základy
klíčových kompetencí, které mají význam jak pro přípravu dítěte na vzdělávání v základní
škole, tak pro jeho všestranný rozvoj a uspokojivý současný život i pro další životní etapy.
Jednotlivé soubory klíčových kompetencí jsou v RVP PV blíže specifikovány,
nastiňují ideální úroveň, které by mohlo dítě na konci předškolního věku dosáhnout,
nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat a o co usilovat. Soubor
klíčových kompetencí slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu
jako prostředku k jejich vytváření.
Vzdělávací obsah je formulován v podobě „učiva“ a „očekávaných výstupů“ pro
věkovou skupinu od 3 do 6 (7) let, měl by odpovídat specifice předškolního vzdělávání.
Jedná se o přirozené propojování, integrování učiva všech oblastí vzdělávání. Členění do
oblastí je třeba vnímat pouze jako pomocné.
Způsob vymezení a uspořádání vzdělávacího obsahu RVP PV se od dříve
uplatňovaného systému liší. Nejedná se o realizační podobu vzdělávacího obsahu přímo
prakticky upotřebitelnou, ale pouze o pomocné schéma.

4.2

Vzdělávací oblasti RVP PV
Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologická,

psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální.
Tyto oblasti jsou nazvány:
1. Dítě a jeho tělo – jak stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, jak
zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových i
manipulačních dovedností, učit sebeobslužným dovednostem a vést ke
zdravým životním návykům a postojům
2. Dítě a jeho psychika – jak podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost
a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a
funkcí, jeho citů, vůle a sebepojetí, kreativity a fantazie, stimulovat
osvojování vzdělávacích dovedností a povzbuzovat v dalším rozvoji,
poznávání a učení. Oblast je rozdělena do tří „podoblastí“: Jazyk a řeč,
Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace, Sebepojetí, city a vůle.
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3. Dítě a ten druhý – jak podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či
dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci
a zajišťovat pohodu těchto vztahů
4. Dítě a společnost – jak uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel
soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do
světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i
postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve
svém sociálním prostředí
5. Dítě a svět – jak založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a
jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí
Vzdělávací oblasti jsou rozpracovány do vzájemně propojených kategorií, jimiž
jsou:


Dílčí cíle (záměry) – vyjadřují, co by měl pedagog u dítěte sledovat a
podporovat



Vzdělávací nabídka – představuje soubor praktických a intelektových
činností, pomocí nichž pedagog naplňuje cíle a dosahuje očekávaných
výstupů



Očekávané výstupy – představují dosažitelné výsledky, tedy to, co dítě na
konci předškolního věku zpravidla dokáže



Rizika – ukazují na to, čeho by se měl pedagog vyvarovat, co ohrožuje
úspěch vzdělávacích záměrů

Vzdělávání dětí předškolního věku bude přirozenější, účinnější a hodnotnější,
budou-li jednotlivé oblasti vzdělávání co nejúplněji propojovány a bude-li mít vzdělávací
nabídka podobu činnostní.

4.3

Uplatnění her v oblasti „Dítě a psychika“ (podoblast „Jazyk a
řeč“)
V praktické části bude sledována možnost, jak podpořit rozvoj řeči a komunikačních

dovedností prostřednictvím her a hrových činností. Výběr této vzdělávací oblasti je tedy
určitou teoretickou oporou pro koncipování preventivně rozvíjejícího programu s tímto
zaměřením.
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Hra je v RVP PV zmiňována na mnoha místech a učení hrou je doporučováno jako
jedna z nejvhodnějších metod vzdělávání dětí předškolního věku, protože přesně vyhovuje
všem potřebám a zvláštnostem předškolního dítěte. Proto by většina učebních aktivit měla
probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého
zájmu a vlastní volby (více kap. 2.1 Volná hra).
V RVP PV se hovoří nejen o hře volné, spontánní, kterou si dítě volí samo, ale své
uplatnění v procesu vzdělávání má i hra iniciovaná. Obě aktivity, volná i řízená, by měly
být vzájemně provázané a vyvážené, v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem
předškolního dítěte (RVP PV, 2004, s. 9).
V RVP PV v oblasti „Dítě a jeho psychika“ (podoblast „Jazyk a řeč“) jsou v části
„Vzdělávací nabídka“ uvedeny tyto herní činnosti (2004, s. 19):
-

artikulační a řečové hry, hry se slovy

-

sluchové a rytmické hry

-

hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

Charakter hry a její specifika jsou pro plnění dílčích cílů v oblasti „Dítě a jeho
psychika“ (podoblast „Jazyk a řeč“) velmi vhodná. Dítě se při hře cítí volně, bez nátlaku,
vstupuje do ní se zaujetím a s radostí, a právě tato uvolněná atmosféra napomáhá dítěti
zcela přirozeně rozvíjet řeč a komunikační dovednosti, a tím si i zkvalitňovat vztahy
s vrstevníky i dospělými. Vždyť právě nízká míra porozumění verbálním projevům dítěte
a nedostatečné zkušenosti v komunikaci mnohdy znemožňují hru více rozvinout a ztěžují
začleňování jedince do sociálních skupin vrstevníků (více kap. 1.2.3 Námětová hra, kap.
1.2.5 Kooperativní hra).
Oblast „Jazyka a řeči“ prolíná do všech ostatních vzdělávacích oblastí. Podle Heluse
(2009) učí-li se dítě zvládat slova, rozumět jejich významu i funkci a používat je, stává se
jeho vztah k jazyku a řeči aktivní, což významně ovlivňuje jeho osobnostní rozvoj.
„Řečová kompetence je nanejvýš důležitým prostředkem nejen pro komunikaci mezi lidmi,
ale je i důležitým činitelem myšlení.“ (Helus, 2009, s. 205). Beze slov, jazyka a řeči se
nemůže plně rozvinout ani učení se pojmům, které se značnou měrou podílí na dalším
vzdělávání (Helus, 2009).
K aktivnímu přístupu dětí při osvojování jazyka se řadí i názory Wellse a Nichollse,
kteří jej uvádí jako jeden ze čtyř faktorů, které ovlivňují proces učení se jazyku. Za další
důležité faktory považují: Existenci partnerského vztahu mezi dospělým a dítětem,
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Užitečnost dětských omylů pro vznik zpětnovazebných informací a Diskuzi o společně
chápaných významech slov (In Bruceová, 1996).
Na základě těchto myšlenek se domnívám, že vytvořením vhodných podmínek pro
rozvoj řeči a jazyka bude dítě stimulováno k aktivnímu používání řeči a včasná
logopedická prevence pomůže zajistit podchycení případných odchylek ve vývoji řeči, a
tím předcházet pozdějším problémům všestranného rozvoje osobnosti dítěte.
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5

NÁSTIN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „ŠKOLA
HROU“
V této kapitole představím vzdělávací program mateřské školy, kde pracuji a ve

které bude probíhat akční výzkum pro praktickou část bakalářské práce. Jde o šestitřídní
mateřskou školu sídlištního typu v okrajové části Prahy (více v kap. č. 9.1).
Základním dokumentem při tvorbě Školního vzdělávacího programu (dále také
ŠVP) mateřské školy je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen
RVP PV). Hlavním cílem ŠVP je výchovou, vzděláváním a sociální péčí rozvíjet osobnost
dítěte. To znamená, najít ke každému dítěti vhodný individuální přístup. Důraz je kladen
na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní
prožitky a zkušenosti. Náš osobnostně rozvíjející model je založen na komunikativním
přístupu, partnerství a spolupráci. Každé dítě je jedinečné. Je individuální osobností
s různými potřebami a zájmy, schopnostmi a temperamentem, s jedinečným stylem učení
a strukturou inteligence.

5.1

Východiska Školního vzdělávacího programu a jeho části
Inspirací, při vytváření struktury školního vzdělávacího programu, nám byla tzv.

„Teorie rozmanitých inteligencí“ Howarda Gardnera (1999). Ve své práci Frames of mind
(„Dimenze myšlení“, Portál, 1999) vytýčil autor osm typů inteligencí: verbální, hudební,
logicko-matematická, interpersonální, intrapersonální, prostorová, tělesně-kinestetická,
přírodní. Jeho dílu se po mnoho let věnuje americký pedagog a psycholog Thomas
Armstrong. O rozmanitých inteligencích napsal řadu knih a článků. Má za sebou třicet let
pedagogické praxe. Po zkušenostech s výukou dětí vznikla kniha You´re Smarter Then
You Think („Každý je na něco chytrý“, Portál, 2011), která Gardnerovu teorii převádí do
praxe. Kniha je věnována dětem, rodičům a pedagogům. Je rozdělena do osmi částí,
z nichž každá se věnuje jedné inteligenci, podle Armstronga (2011) zvané „chytrost“.
Popisuje, jak se daná inteligence neboli chytrost pozná, a že jí je nadán v určité podobě
každý. Uvádí mnoho příkladů jak ji dále rozvíjet, ale také kdy a jak bude dětem užitečná.
A jak říká autor knihy: „Nezáleží na tom, kdo jste a odkud jste – je jedno, kolik vám je let
či jakého jste původu. Podstatné je, že v nějaké podobě jste vždy nadáni všemi druhy
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inteligence. Každý druh inteligence je jiný, ale všechny jsou si rovny.“ (Armstrong, 2011,
s. 10).
Propojením RVP PV a obou těchto publikací vznikla koncepce našeho školního
vzdělávacího programu. Základní dělení (osm inteligencí) jsme rozšířili na devět částí,
které vychází z daných vzdělávacích oblastí RVP PV. Pro potřeby Školního vzdělávacího
programu jsme inteligenci interpersonální rozdělili na sociálně-komunikační inteligenci a
sociálně-kulturní inteligenci.
Názvy částí ŠVP:


Tělesná inteligence



Slovní inteligence



Logicko - matematická inteligence



Prostorová a výtvarná inteligence



Hudební inteligence



Osobnostní inteligence



Sociálně - komunikační inteligence



Sociálně - kulturní inteligence



Přírodovědná inteligence

Charakteristika inteligencí (podle Armstronga, 2011)
Tělesná inteligence
Je důležité se ve svém těle cítit dobře. Tělo nám slouží k osvojování nových
dovedností nebo k různým způsobům sebevyjádření, jako je třeba tanec či divadlo. Kromě
tělesných schopností jde také o myšlení a učení uskutečňované hmatem a pohyby, jako při
výtvarných a rukodělných činnostech. Rozvojem této inteligence si můžeme vypěstovat
jemnější citlivost všech smyslů a přesnější ovládání pohybů všech částí těla. Zvyšování
tělesné zdatnosti nám pomůže obstát v mnoha stresových situacích. Motorika celého těla
je základem motoriky mluvidel a správné realizace mluvené řeči.
Slovní inteligence
Tato inteligence nám umožňuje dorozumívat se s ostatními řečí a později i písmem,
tedy mít dobré komunikační schopnosti. Nejjednodušším způsobem komunikace je
mluvení a naslouchání. Ale má ještě mnoho dalších podob: někdo je výborný řečník, jiný
tvoří úžasné rýmy, dalšího zajímá zvukomalba slov a jiný zase vymýšlí neuvěřitelné
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příběhy. Každý si svou nejpřijatelnější cestu může najít a v ní své jazykové schopnosti a
dovednosti dál rozvíjet. Komunikace je základem sociálních vztahů a procesu učení.
Logicko – matematická inteligence
Nástrojem pro rozvoj této inteligence je především logika. Naučit se pozorovat lidi,
věci a přírodu, všímat si příčin a následků a dávat si vše do souvislostí. Tedy přicházet
věcem na kloub a objevovat v nich strukturu a řád. Logika nám později poslouží
v matematice i při řešení nejrůznějších problémů. Tato inteligence zahrnuje základní
kognitivní schopnosti (myšlení, paměť, soustředění).
Prostorová a výtvarná inteligence
Hlavním rysem je schopnost uvažovat a učit se novým věcem pomocí obrazů. Dále
rozvíjet smysl pro vzájemné uspořádání předmětů v určitém prostoru (tzv. prostorovou
inteligenci). Klíčem k této inteligenci je naučit se přecházet mezi světem představivosti a
viditelným vnějším světem. Tyto dovednosti nám umožní přetvářet to, co kolem sebe
vidíme nebo co se nám promítá před vnitřním zrakem, ve věci viditelné i pro ostatní.
Zrakové vnímání je také podmínkou rozvoje řeči.
Hudební inteligence
Probouzením této inteligence získáme vztah k hudbě, bude nám přinášet radost a
potěšení, začneme jí lépe rozumět, rozeznáme melodie a různé hudební prvky. Naučíme se
rozeznávat, kdy někdo hraje či zpívá čistě kdy falešně, rytmus a také jak znějí různé
hudební nástroje. Sluchové vnímání je důležitou součástí vývoje komunikace, podporuje
paměť a může nám později pomoci v učení.
Osobnostní inteligence
Tato inteligence nám umožní poznávání sebe sama, tzn. pátrat ve vlastním nitru a
objevovat kým doopravdy jsme. Co máme rádi, po čem toužíme, co cítíme, v co věříme a
co ze sebe můžeme dát ostatním. Pomůže nám poučit se z vlastních chyb i čerpat sílu
z úspěchů. Sebeporozumění je jedno z nejvyšších poznání, jakých můžeme dosáhnout. Je
klíčem ke spokojenému a šťastnému životu.
Sociálně - komunikační inteligence
Základním projevem této inteligence je schopnost porozumět druhým a navazovat s
nimi vztahy. Důležitým předpokladem je naučit se pozorně naslouchat a vnímat, co jiní
říkají, také klást otázky a věnovat pozornost odpovědím. Tím se nám otevírá cesta ke
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vzniku dobrých vztahů a přátelství, naučíme se s ostatními lépe vycházet a řešit neshody a
rozepře. Umět navazovat vztahy není vždy jednoduché a u některých jedinců to vyžaduje i
velký kus odvahy a taktu. Také je důležité pokusit se vcítit, i přes různé odlišnosti, do
situace druhého, být vnímavý k pocitům a těžkostem druhých, tzv. empatie.
Sociálně - kulturní inteligence
S touto inteligencí velmi úzce souvisí schopnosti z inteligence předchozí, tedy porozumět
druhým a naučit se navazovat vztahy a kontakty. Avšak nejen s nejbližším okolím, ale získávat
povědomí sounáležitosti s určitou společenskou skupinou či místem. Vědět, že někam patřím a
proč a jak v této skupině obstát, tedy osvojit si daná pravidla společného soužití. Povšimnout si, že
některé znaky nás spojují a jiné zase vyčleňují z tohoto společenství. A tím je náš svět pestřejší a
rozmanitější, s mnoha různými kulturami, zvyky a tradicemi.

Přírodovědná inteligence
Tato inteligence byla pro lidi v dávných dobách velmi důležitá. Aby přežili, museli
toho mnoho znát, potřebovali přírodě dobře rozumět a chápat její zákonitosti. A proto
podstatou této inteligence je pozornost, kterou člověk věnuje přírodě, a snaha o lepší
pochopení všech jejích projevů. Učí nás větší ohleduplnosti a šetrnosti vůči okolí. Díky ní
můžeme objevovat zázraky přírody a žasnout nad jejím bohatstvím.

5.2

Provázanost RVP PV se Školním vzdělávacím programem
RVP PV

Inteligence

Hry

Tělesná

Pohybové

Slovní

Jazykové

Logicko - matematická

Matematické

Prostorová a výtvarná

Manipulační
Kreativní

Hudební

Hudebně pohybové

Osobnostní

Pro osobnostní rozvoj

Dítě a jeho tělo
Jazyk a řeč

Dítě a jeho psychika

Poznávací schopnosti a funkce
Představivost a fantazie
Myšlenkové operace
Sebepojetí, city, vůle

Dítě a ten druhý

Sociálně - komunikační

Dítě a společnost

Sociálně - kulturní

Pro sociální rozvoj
Kooperativní a kontaktní
Námětové a multikulturní

Přírodovědná

Ekologické a environmentální

Dítě a svět

Tabulka č. 1
Propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP PV a částí Školního vzdělávacího
programu „Škola hrou“, v předchozím textu nazývaných inteligence, je znázorněno
v tabulce č. 1. Celkový záměr výchovné práce spočívá ve vzájemném prolínání a
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propojování vzdělávacího obsahu daných inteligencí. Pro realizaci vzdělávací nabídky se
využívají přiměřené a vhodné metody učení a formy práce, které umožňují dětem
přirozené pochopení nových poznatků, jejich osvojení a používání. Jedná se o učení hrou,
prožitkové učení (zkušenost, zážitky, emoce) a situační učení (praktické ukázky, akce a
reakce). Vzdělávání a výchova dětí probíhají individuálně i skupinově a jsou založeny na
vyváženém poměru volné a řízené činnosti podle věku a schopností dětí. Základem
procesu učení je vhodná motivace, přirozená komunikace a zpětná vazba.
Jednotlivé třídy si organizují školní rok samostatně. Na začátku školního roku si
učitelky tříd vytvoří určitý rámec vzdělávací nabídky pro daný školní rok, tzv. Roční
vzdělávací program (tabulka č. 2), ve kterém si zvolí základní téma roku s přihlédnutím
k věku dětí, k jejich zájmům a jednotlivým zvláštnostem. V průběhu školního roku si
učitelky, podle vzdělávací nabídky v Ročním vzdělávacím programu třídy, vytváří Třídní
vzdělávací programy pro určitá období v roce. V těchto třídních krátkodobých programech
může být zpracováno i téma, které děti hlouběji zaujme během školního roku (např.
návštěva planetária, pozorování zatmění slunce, tematicky zaměřený výlet aj.).
V průběhu roku je také předkládána široká nabídka celoškolních akcí určených
dětem (divadelní představení, Mikulášská nadílka, Den dětí) i rodičům (zahradní slavnosti,
koncert flétniček, rozloučení s předškoláky), a také společné mezitřídní projekty a další
aktivity (výlety, besedy, terapeutické projekty, odborné programy).
Vedle běžných tříd jsou v mateřské škole i dvě speciální třídy zaměřené hlavně na
logopedické vady. Dále je zde pobočka speciálně pedagogického centra, a proto máme
k dispozici stálou podporu školního logopeda. V loňském roce ve škole proběhl rozvojový
program Podpora logopedické prevence, kterého jsem měla možnost se také zúčastnit.
Tyto skutečnosti mi pomohly lépe se zorientovat v oblasti rozvoje jazyka a řeči,
uvědomila jsem si důležitost včasné prevence a intervence. Proto se touto problematikou
zabýval i akční výzkum pro praktickou část bakalářské práce. Pro potřeby výzkumu jsem
sestavila preventivně rozvíjející program zaměřený na rozvoj jazyka a řeči, který proběhl
v mateřské škole, kde pracuji, v měsíci březnu a dubnu 2015 (tabulka č. 2). Tento program
jsem použila jako metodu pro akční výzkum a je podrobně popsán v praktické části
bakalářské práce.
V letošním roce pracuji s nejmladší věkovou skupinou dětí (3 – 4 roky) a domnívám
se, že zvyšování úrovně řečového projevu a komunikačních dovedností přispěje ke
zkvalitňování vztahů ve skupině dětí i k celkovému rozvoji osobnosti jednotlivých dětí.
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Roční program - 1.třída, šk.r. 2014/15
Název: "Putovaní s krtečkem“

téma
ZÁŘÍ:
Krtek ve školce

konkrétní projekty

Krtek a jeho kamarádi
Jméno, značka, prostředí školky a okolí, lidé v MŠ
Adaptace, sebeobsluha, strom přátelství

Krtečkova pravidla
Aby nám spolu bylo dobře
ŘÍJEN:
Krtek sklízí ze zahrady

Krtek zahradníkem
Seznamování s podzimem, upevňování znalostí
o podzimu, všímání si krásy v přírodě, počasí-vítr

Krtek na dýňové slavnosti
Seznámení rodičů, utužování vztahu mezi rodičem a dětmi
LISTOPAD:
Krtek a lesní zvířátka

doplňková aktivita
exkurze po školce
vycházky do okolí MŠ
učit se vyjadřovat své potřeby, pocity.
nácvik sebeobsluhy, oblékání, hygiena, stolování
děti si nosí knížky o Krtečkovi
význam ovoce a zeleniny pro zdravou výživu člověka
výroba z podzimních plodů, z barevného papíru
výroba draka
nácvik sebeobsluhy, oblékání, hygiena, stolování
Dílna pro rodiče a děti "Dýňáčci a Bramboráčci"

poznámky
"Maskot" třídy: plyšák krtek
Kniha O krtečkovi
Třídní schůzky s rodiči

vycházky do lesoparku
třídění listů
výroba strašidýlek z přírodnin

Sběr listů, kaštanů a šišek
shlédnutí večerníčku o les. zvířatech

vycházka na Veronské náměstí- prodej kaprů a stromků
výroba Vánočních motivů- anděl, čert, Mikuláš, stromek
nácvik písní a básní s Vánoční tématikou

Mikulášská nadílka

Dýňové dílničky
Výrobky a pochutiny z dýně
Výstavka hotových strašidýlek

Jak se stromy a keře loučily se zvířátky
Poznávání lesních a polních zvířátek
Jak se připravuje příroda, zvířata k zimnímu spánku

Krtek maluje podzim
Poznávání stromů, plodů, barvy podzimu
PROSINEC:
Krtek slaví Vánoce

Jak krtek potkal čerta
Seznamování s Mikulášskou tradicí
Upevňování povědomí o správném chování

Krtek s kamarády slaví Vánoce

Vánoční besídka

Seznámení s adventním a vánočním časem
LEDEN:
Krtek a sněhulák

Krtek a sněhová vločka
Pojmenování a pozorování změn v přírodě

experimentování se sněhem a ledem, sledování proměn
a variant počasí (námraza, rampouchy…)

Krtek a medicína
Jak pečovat o své zdraví, význam vitamínů
Jak se oblékat v zimě, zimní sporty

ovocný salát
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Sněhový den: koulování a stavění
sněhuláků
Poprosit rodiče a o přinesení 1kusu
ovoce nebo zeleniny

Roční program - 1.třída, šk.r. 2014/15
Název: "Putovaní s krtečkem“

téma
ÚNOR:
Krtek na karnevalu

konkrétní projekty

doplňková aktivita

poznámky

Krtek zve kamarády na karneval
Školní karneval, respektovat druhého, pomáhat si
Vztah k poezii, k hudbě, využívat hud. nástroje

výroba karnevalových škrabošek
využití Orffových nástrojů

Karneval

Jak pejsek vyčenichal krtka
BŘEZEN:
Krtek a semínko

Rozvoj smyslového vnímání a hry na jejich rozvoj
Pozorování změn v přírodě souvisejících s předjařím
Seznámení s tradicí Velikonoc

Město „Plyšákov“-domy, ulice a obyvatelé, co v nich žijí
Rozkvetlé město – kvetoucí stromy, jarní květiny
Zahrada na jaře – sázení, podmínky k růstu, změny počasí
Život na stromě a v trávě (hmyz, včely, ptáci)
Zvířata a jejich mláďata

Hry a hádanky rozvíjející smysly
nácvik básní a písní s jarní tématikou
malování kraslic
Využívání iniciovaných her dle zvoleného tématu
Hry s použitím aktivačního prvku (plyšová hračka)
Velkoplošné konstrukce (slovní popis průběhu stavby)
Experimenty s barvami, malba stromu
Exkurze do Zahradnictví, pozorování mikroskopem
Vycházky do okolí, hry v přírodě
Návštěva Toulcova dvora

Krtek hledá maminku

výroba dárků pro maminky

Preventivní program: „Plyšové putování“
Rozvíjení řečových schopností a komunikačních dovedností
DUBEN:
Krtek na statku

KVĚTEN:
Krtek a maminka

Znalost o rodině, posilování vztahů ke členům rodiny

Sázení osení
Velikonoční dílna
„Soubor her“ (č. 1- 20)
Příloha č. 2
6.4. 2015 Velikonoční pondělí
Zajištění autobusu do Toulc. dvora

10.5 Den matek

Jak krtek ke kalhotám přišel
Seznamování s prací různých profesí, její prospěšností
Vést k šetrnému zacházení s věcmi, hračkami
ČERVEN:
Krtek na cestách

Podporovat manipulační dovednosti
Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku

Besídka pro maminky

Výlet parníkem

zajistit výlet parníkem

Krtek v Zoo
Pojmenování zvířat, které žijí v Zoo

Krtek na Parníku
Upevňování a rozšiřování poznatků o kontinentech a
cestování, seznámení s mapou a globusem

Tabulka č. 2
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II PRAKTICKÁ ČÁST

V praktické části bakalářské práce ověřuji možnosti podněcování rozvoje
komunikačních dovedností a řečové vybavenosti. Vytvořila jsem preventivně rozvíjející
program pro děti nejmladšího předškolního věku (3-4 roky) s názvem „Plyšové putování“.
V programu, který je pojatý jako vnitřně propojený celek, jsou uplatněny různé formy her
iniciovaných učitelkou a sestavené do integrovaných herních bloků. Cílové zaměření
programu je směřováno na rozvíjení řeči a komunikačních dovedností, tedy na vzdělávací
oblast „Dítě a psychika“ (podoblast „Jazyk a řeč“) z RVP PV.

6

CÍLE

1. Ověřit možnost pracovat prostřednictvím iniciovaných her a hrových aktivit jako
metody pro podporu vzdělávací oblasti „Dítě a psychika“ (podoblast Jazyk a řeč)
z RVP PV.

2. Vytvořit program pro děti 3 – 4 leté, který by podpořil rozvoj řečových schopností
a jazykových a komunikačních dovedností.

3. Pomocí rozvoje řeči a komunikačních dovedností usnadnit dětem soužití v
kolektivu a zprostředkovat pocit sounáležitosti se skupinou vrstevníků.

4. Podněcovat v dětech jejich vnitřní motivaci k aktivnímu využívání jazyka a
komunikačních dovedností

pomocí iniciované hry s využitím motivačně

aktivizujícího herního prvku (plyšová hračka).

HYPOTÉZY

7

1. Předpokládám, že hru navozenou učitelkou lze využít jako metodu pro rozvoj řeči
a podporu komunikačních dovedností.

2. Předpokládám, že preventivně rozvíjející program s uplatněním herních aktivit
podpoří řečový a komunikační rozvoj dětí v souvislostech uváděných v obsahu
druhé vzdělávací oblasti RVP PV „Dítě a psychika“ (podoblast „Jazyk a řeč“).

3. Očekávám, že se utvoří mezi dětmi nové přátelské vztahy, založené na důvěře ve
vlastní síly a schopnosti, což přispěje k podpoře vzájemné komunikace.
.
4. U dětí nejmladších a méně průbojných bude nutná větší pomoc dospělého při
samostatném vystupování, ale v průběhu programu bude potřeba opory ustupovat.

5. Očekávám, že nový aktivizující herní prvek (plyšový kamarád) napomůže dětem
jako „zástupný předmět“ k překonávání ostychu při samostatném vystupování a
jednání s dospělými i dětmi.

8

METODY


Zúčastněné a nezúčastněné systematické pozorování celé skupiny dětí



Systematické pozorování vybrané skupiny dětí se záznamovými archy



Vytvoření, ověření a evaluace preventivně rozvíjejícího programu zaměřeného
na rozvíjení řeči a komunikace
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9
9.1

VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
Širší kontext výzkumného šetření
Prvotním impulzem při rozvažování nad cílovým zaměřením mého akčního

výzkumu byl rozvojový program „Podpora logopedické prevence“, který probíhal v
mateřské škole, ve které jsem zaměstnána, na podzim roku 2013. V tomto programu jsem
měla pozici logopedického asistenta. Po následném vyhodnocení programu byly výsledky
konzultovány s rodiči a poté předány třídním učitelkám pro další využití v pedagogické
práci. Zjištěné skutečnosti poukázaly na oblasti, ve kterých je třeba děti více stimulovat a
rozvíjet, a tím se vyvarovat pozdějších problémů a nedostatků v oblasti řeči a jazyka. A
právě špatná výslovnost a nezvládnutá úroveň komunikace bývá nejčastějším důvodem k
odkladu školní docházky. Otázka školní zralosti byla pro mě v loňském roce prioritní,
protože jsem působila ve třídě nejstarších dětí (5-7 let), se kterými jsem celý program
logopedické prevence absolvovala. Tyto děti byly z hlediska mateřské školy už na konci
cesty a na jejich místo nastoupily v září roku 2014 děti nejmladší, ve věku 3-4 roky, které
měly tříletou pouť v mateřské škole ještě před sebou. Tuto situaci jsem zažívala již
mnohokrát, ale pokaždé jsou výchozí podmínky jiné (odlišné složení dětí, změna
kolegyně) a je tedy třeba se vždy znovu zamýšlet nad nejvhodnějšími postupy výchovného
působení právě pro tuto skupinu dětí. Po zkušenostech z loňského preventivního programu
bylo mou snahou hned po adaptační době (čtyři týdny), vytvářet vhodné podmínky pro
přirozený rozvoj řeči, a tím umožnit dětem plně využívat již osvojených dovedností.
Nejprve byla prověřena dosažená úroveň řeči a zjištěné nedostatky byly konzultovány se
školním logopedem. Pro podchycení zájmu dětí o rozvíjení řeči a jazyka jsem využívala
různé formy her a herních aktivit, pravidelné předčítání, individuální rozhovory s dětmi
apod. Mé snažení vyústilo v myšlenku sestavit ucelený preventivně rozvíjející program
zaměřený na rozvoj řeči a jazyka.
Při hledání vhodného motivačního prvku pro tento program jsem si uvědomila jedno
výrazné specifikum nejmladších předškoláků, a tím je každodenní „transport“ rozličných
předmětů z domova, tedy potřeba mít u sebe alespoň kousek rodinného bezpečí. Bývají to
předměty různého druhu, ale nejčastěji se v této třídě objevovaly plyšové hračky.
Popisovaný jev koresponduje s teorií D. W. Winnicotta (In Bruceová, 1996), která
vyzdvihuje důležitost „zástupného předmětu“ pro předškolní dítě (více v kap. 3.2). Tato
skutečnost mě přivedla na myšlenku, využít tohoto jevu, této vázanosti na „svého
plyšového kamaráda“ a sestavit program „ušitý přímo na míru“ pro tuto třídu nejmladších
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dětí. Hlavní roli v něm sehrály plyšové hračky, a podle nich jsem také program nazvala
„Plyšové putování“. Hlavní myšlenkou programu je nabídnout dětem možnost, najít si i
v mateřské škole „svůj kousek bezpečí“ v podobě nového kamaráda z plyše, který je tu
stále připravený k pomazlení, ke hrám a zároveň si jej může dítě odnést i domů „na
návštěvu“.
Tento preventivně rozvíjející program „Plyšové putování“ jsem využila jako metody
pro akční výzkum v praktické části bakalářské práce. Výzkumné šetření se uskutečnilo v
mateřské škole, ve které jsem zaměstnána jako učitelka a logopedický asistent. Školka
sídlištního typu stojí v okrajové části Prahy. Třídy jsou zde prostorově velkorysé se
vstupem na terasu a situované do zeleně školní zahrady, takže bylo možné určitou část
výzkumného šetření provádět venku. Výzkumné šetření bylo provedeno ve třídě dětí
nejmladší věkové skupiny (3 - 4 roky) homogenně uspořádané, ve které je zapsáno 24
dětí, z toho je 15 dívek a 9 chlapců.

9.2

Východiska výzkumného šetření
Východiskem pro cílová zaměření akčního výzkumu byly dílčí cíle a očekávané

výstupy druhé vzdělávací oblasti RVP PV „Dítě a psychika“ (podoblast „Jazyk a řeč“).
Výzkumné šetření se soustředilo hlavně na rozvoj řeči ve složce receptivní (vnímání,
naslouchání, porozumění) a produktivní (motorická obratnost, vyjadřování, mluvní
projev), na rozvoj zájmu dětí o další formy sdělení (výtvarné, hudební, pohybové,
dramatické) a na využívání jazyka jako prostředku sociálního kontaktu.

9.3

Organizace výzkumného šetření
Základní část výzkumného šetření byla uskutečněna v měsíci březnu a dubnu 2015.

Šetření probíhalo každodenně po dobu pěti týdnů v dopoledních nebo odpoledních
hodinách se všemi dětmi přítomnými v daném dni. Doplňující část výzkumného šetření
probíhala jako samostatný herní blok jedenkrát týdně během měsíce května a části června.
Rodiče dětí byli s realizací programu předem osobně obeznámeni v březnu 2015 na
společné tvořivé velikonoční dílně, kde měli možnost se k náplni programu vyjádřit. Zde
také podepsali souhlas s pořizováním hlasových záznamů a fotodokumentace z průběhu
programu.
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Pro základní část výzkumného šetření jsem využila ucelený preventivně rozvíjející
program „Plyšové putování“, který byl členěn do jednotlivých herních bloků
probíhajících vždy během jednoho dne. Pro tyto herní bloky byla předem navržena témata,
která vycházela ze specifik ročního období, ve kterém výzkumné šetření probíhalo. Bylo
možno je pozměnit na základě nově vzniklých situací a souvislostí jak ze strany učitele,
tak ze strany dětí, což otevíralo prostor pro dětskou tvořivost, fantazii a kreativitu.
Koncepce celého programu, i když byla zacílena na rozvíjení řeči a komunikačních
dovedností, měla snahu co nejvíce propojovat všechny oblasti vzdělávání během
jednotlivých herních bloků. Doba trvání integrovaných herních bloků se přizpůsobovala
zájmu a aktivitě dětí v daném dni výzkumného šetření. Každý herní blok se vyvíjel dle
zvoleného tématu po své vlastní ose, ale měl vždy společný základ, a to úvodní rituál
věnovaný zvolenému dítěti a závěrečnou část (závěrečný rituál) sestávající z pohybového
říkadla, náhodného výběru plyšové hračky a hodnocení herního bloku (více kap. 9.4.2).
Během jednotlivých herních bloků byly využívány iniciované hry z nabídky sestavené
pro účely preventivně rozvíjejícího programu „Plyšové putování“. Hry jsou uvedeny pod
pořadovým číslem 1 – 20 v příloze č. 2, pod názvem Soubor her.
Průběh výzkumného šetření byl zaznamenáván jednak v podobě denních písemných
reflexí a také jako hlasový záznam. Na základě poznámek z jednotlivých dnů byly
vypracovány záznamy shrnující průběh jednotlivých týdnů, které jsou uvedeny v kapitole
č. 9.4.3. Některé zajímavé okamžiky byly fotograficky zdokumentovány (příloha č. 5).
Pro následné vyhodnocení a demonstraci výsledků výzkumu byla vybrána skupina
deseti dětí s různými problémy v oblasti řeči a komunikace. Výzkumný vzorek čítal čtyři
chlapce a šest děvčat. Pro každé dítě byl sestaven záznamový arch, do kterého byly
jedenkrát týdně zaznamenávány výsledky pomocí hodnotící škály v dané oblasti, a to po
dobu pěti týdnů. U těchto vybraných jednotlivců bylo sledováno šest zvolených oblastí
logopedické prevence, které přímo ovlivňují kvalitu dovedností nezbytných pro rozvoj
komunikace (Kutálková, 1996). Byly to tyto sledované oblasti:

Motorika mluvidel,

Porozumění slovnímu výkladu a pokynům, Vyjadřovací obratnost (projev), Gramatika,
jazykový cit, Rozlišování slabik, Schopnost komunikace. Jeden záznamový arch je vložen
přímo do textu (tabulka č. 3), ostatní záznamové archy jsou umístěny v příloze č. 3.
Zaznamenané výsledky byly dále zpracovány. Pro demonstraci výsledků
výzkumného šetření byly sestaveny sloupcové grafy zobrazující vývoj pozorovaných dětí
v daných oblastech řeči a jazyka během výzkumného šetření, tedy po dobu pěti týdnů.
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Záznamový arch č.1
Dítě "V"

Chlapec/děvče: Vojtěch

Pozorování týden 1

Datum: 27. 3.

Sledované kritérium
Motorika mluvidel
Porozumění slovnímu výkladu, pokynům
Vyjadřovací obratnost (projev)
Gramatika, jazykový cit
Rozlišování slabik
Schopnost komunikace

Pozorování týden 2
Sledované kritérium
Motorika mluvidel
Porozumění slovnímu výkladu, pokynům
Vyjadřovací obratnost (projev)
Gramatika, jazykový cit
Rozlišování slabik
Schopnost komunikace

Pozorování týden 3
Sledované kritérium
Motorika mluvidel
Porozumění slovnímu výkladu, pokynům
Vyjadřovací obratnost (projev)
Gramatika, jazykový cit
Rozlišování slabik
Schopnost komunikace

Pozorování týden 4
Sledované kritérium
Motorika mluvidel
Porozumění slovnímu výkladu, pokynům
Vyjadřovací obratnost (projev)
Gramatika, jazykový cit
Rozlišování slabik
Schopnost komunikace

Pozorování týden 5
Sledované kritérium
Motorika mluvidel
Porozumění slovnímu výkladu, pokynům
Vyjadřovací obratnost (projev)
Gramatika, jazykový cit
Rozlišování slabik
Schopnost komunikace

zvládá

občas
ne
x

Lateralita: levá

Věk: 4,1

s dopomocí

nezvládá

x
x
x
x
x

Datum: 3. 4.
zvládá

občas
ne
x
x

s dopomocí

nezvládá

x
x
x
x

Datum: 10. 4.
zvládá

občas
ne

s dopomocí

nezvládá

s dopomocí

nezvládá

s dopomocí

nezvládá

x
x
x
x
x
x

Datum: 17.4.
zvládá

občas
ne

x
x
x
x
x
x

Datum: 24.4.
zvládá

občas
ne

x
x
x
x
x
x

Tabulka č. 3
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9.4
9.4.1

Průběh výzkumného šetření - Program „Plyšové putování“
Cíle programu
Umožnit dětem pomocí iniciovaných her a herních činností cíleně rozvíjet řeč ve

složce receptivní (přijímající) i expresivní (vyjadřovací), komunikovat ve skupině,
vzájemně se motivovat, učit se vyslechnout druhého, a tím zprostředkovat přirozený
rozvoj verbálních schopností a komunikačních dovedností a účinně předcházet pozdějším
problémům v oblasti řeči a jazyka.
9.4.2

Struktura programu
Námět: „Naši plyšoví kamarádi“ - každé dítě mělo „svoji“ plyšovou hračku, kterou

si zvolilo náhodným výběrem během prvého dne programu. Zvolený plyšový kamarád
dítě provázel po celou dobu trvání preventivně rozvíjejícího programu.
Motivace: Motivací byl samotný výběr plyšové hračky, dále náhodná volba dítěte
pro hlavní roli a možnost odnést si hračku ze školky domů.
Organizace programu: Program byl koncipován na dobu pěti týdnů a byl členěn do
integrovaných herních bloků. Každý herní blok, který proběhl vždy během jednoho dne
programu, obsahoval tyto části: úvodní rituál, blok tematicky zaměřených herních aktivit a
iniciovaných her a závěrečný rituál (více v kap. č. 9. 3 a Soubor her, příloha č. 2).
Úvodní rituál: Začátek každého herního bloku patřil vybranému dítěti s jeho
plyšovým kamarádem. Toto dítě bylo, pro další den, zvoleno pomocí náhodného výběru
na konci každého herního bloku (pomocí plyšových hraček všech dětí, které byly ukryty
v pruhované peřině, obr. č. 1 - 3, příloha č. 5). Plyšová hračka vytažená z pruhované
peřiny, která již patřila určitému dítěti, tak určila hlavní postavu (roli) pro následující den.
Toto dítě si mohlo odnést „svého“ plyšového kamaráda domů „na návštěvu“ a zpět ho
přineslo další den. V tomto dni, na začátku herního bloku, převzalo zvolené dítě hlavní
roli. V úvodu vyprávělo o návštěvě plyšáka ve své rodině (např. jaká byla cesta k dítěti
domů, jak se jmenují sourozenci, rodiče, kde spaly atd.) a volilo hry, které si děti zahrály.
Dítě v této části převzalo roli učitelky, která jen dítě podpořila občasnými otázkami či
vhodnými náměty k vyprávění.
Závěrečný rituál: Ke konci herního bloku přišlo na řadu ukládání plyšových
kamarádů zpět do pruhované peřiny růžové a modré (první den jen do jedné peřiny). Děti
plyšáky rozdělily podle toho, zda už byly u dětí na návštěvě či nikoli, a to z důvodu
prostřídání všech dětí. Pak byl proveden další výběr plyšáka pomocí hmatu z pruhované
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peřiny. Vybraného plyšového kamaráda si „jeho vlastník“ mohl opět odnést domů na
návštěvu. První den losovala učitelka, v následujících dnech vždy dítě vybrané
v předcházejícím dni.
Při říkadle „Kamarádi z plyše“, které následovalo, děti své plyšové kamarády
uspávaly houpáním obou peřin (obr. č. 4, příloha č. 2):
Kamarádi z plyše
Jsou to naši kamarádi,
My je všechny máme rádi.
I když jsou jen plyšový,
To už každý dobře ví,
Jejich hebký kožíšek,
Zahřeje nám pelíšek.
Závěr herního bloku patřil evaluaci her v daném dni učitelkou a dětmi, provedené
pomocí hry „Barevné tlapičky“ (hra č. 1, příloha č. 2).
Názvy herních bloků: Úvodní herní blok byl nazván „První setkání“. Při něm se
děti seznámily s novými plyšovými kamarády. Následující herní bloky byly nazvány
jménem vybraného dítěte, např. „Návštěva u Aničky“, „Návštěva u Vojty“ apod.
Zvolená témata programu:
-

Město „Plyšákov“- domy, ulice a lidé, co v nich žijí

-

Rozkvetlé město – kvetoucí stromy, jarní květiny

-

Zahrada na jaře – sázení, podmínky k růstu rostlin, změny počasí

-

Co se děje pod stromy, v trávě

-

Zvířata a jejich mláďata – návaznost na výlet (Toulcův Dvůr)

9.4.3

Průběh jednotlivých fází programu
V této kapitole je popsán průběh jednotlivých týdnů programu, na základě denních

písemných pedagogických reflexí. V týdenním shrnutí jsou uvedena cílová zaměření a
obsah daného týdne. V závěru týdenního shrnutí je rozpracována pedagogická reflexe a to
z hlediska organizace a vzdělávacího přínosu (pro celou skupinu dětí a jednotlivce),
vzhledem k cílům programu a hypotézám výzkumného šetření.
Průběh prvého dne programu je rozveden podrobněji, protože se od ostatních zcela
odlišoval.
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1. DEN programu s názvem „PRVNÍ SETKÁNÍ“
Úvod: „Můj plyšový kamarád“- děti byly seznámeny s „mým plyšovým
kamarádem“ (pes Flíček). Vyprávěla jsem o návštěvě plyšáka u mě doma a o zážitcích ze
společného víkendu. Děti napjatě poslouchaly a chtěly vědět více podrobností.
Tento herní blok je úvodní, a proto na začátku vyprávěla učitelka. V následujících
dnech bude mít v úvodu prostor vybrané dítě se svým plyšovým kamarádem. Samo si
zvolí úvodní hru (Plyšová podávaná, honička, házená aj.) a pokusí se zastoupit roli
učitelky.
______________________________________________________________________
Hra č. 2: „Plyšová podávaná“ a „Plyšová honička“
Záměr činnosti: verbální vyjádření smyslového vjemu (měkké, příjemné, hebké atd.)
Pomůcky: plyšák, míč (gumový)
Instrukce pro děti: Půjčím vám svého plyšáka, můžete si ho prohlédnout, pohladit
mu kožíšek a něco mu i pošeptat. Pak ho dejte dalšímu kamarádovi. Řekněte mi, jaký byl
plyšák, bylo vám to příjemné ho hladit? Zavřete oči a zkusíme to znovu (obejdu děti,
podávám jim plyšáka). Vysvětlení – lépe se soustředíme na prstíky se zavřenýma očima.
Při hře Plyšová honička „honí“ plyšák míč po kruhu (uvolnění emocí).
Průběh úkolu: Děti sedí v kroužku s učitelkou, při druhé činnosti se snaží rychle
podávat sousedovi a dále sledovat průběh honičky.
______________________________________________________________________
Hra: „Kouzelná peřina“- výběr plyšového kamaráda (jen 1. den programu)
Záměr činnosti: rozvoj slovní zásoby, projevit svůj názor
Pomůcky: peřina s plyšáky (růžovo bíle pruhovaná cícha)
Instrukce pro děti: „Děti, tady mám velkou peřinu, ale není to obyčejná peřina, je
kouzelná, bydlí v ní plyšoví kamarádi. Nyní si každý z vás bude moci sám vybrat jednoho
kamaráda, ale zkusí to jen pomocí hmatu.
Průběh úkolu: Děti chodí jedno po druhém k učitelce a vytahují si z peřiny plyšáky.
Mohou využít i dalších pokusů. Je důležité, aby byly všechny děti spokojené s výběrem
plyšové hračky, protože vybraný „plyšák“ bude dítě provázet „jako kamarád“ celým
programem.
______________________________________________________________________
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Od chvíle výběru „svého plyšového kamaráda“ panovala mezi dětmi atmosféra plná
emocí. Sdělovaly si dojmy při vybírání plyšáka „poslepu“, půjčovaly si ho navzájem, a
proto jsem zařadila klidnou melodii z baletu Louskáček od P. I. Čajkovského, které děti
mohly využít k pohybovým kreacím, uklidnit se při odpočinku na koberci, každý podle
svého uvážení.
Dále následovala hra č. 3 „Kuba řekl“ (příloha č. 2), kterou jsem pozměnila podle
mého plyšáka. Když byl pronesen výrok: pejsek Flíček řekl: „Dejte si plyšáka na rameno,
za záda aj.!“, děti s chutí plnily zadané úkoly. Poté již následoval „Závěrečný rituál“, který
byl podrobně popsán v kapitole 9.4.2. Děti byly postupně seznámeny s jeho částmi:
ukládání plyšáků, výběr dítěte pro hlavní roli dalšího dne pomocí plyšáků dětí vložených
do peřiny (první byl vybrán chlapec Jakub), říkadlo Kamarádi z plyše a konečné
vyhodnocení dnešního herního bloku pomocí hry „Barevné tlapičky“ (hra č. 1 v příloze
č. 2).

TÝDEN č. 1 – téma „Město Plyšákov“, podtéma „Vesmír“
Cílová zaměření: Seznámit děti s úvodní a závěrečnou částí herních bloků, tedy
s „Úvodním rituálem“ a „Závěrečným rituálem“ (více v kapitole č. 9.4.2). Vytvořit
vhodné podmínky pro úspěšné zvládnutí hlavní role dítěte (úvodní rituál – zastoupit
učitelku), poskytnout tomuto dítěti podporu dle jeho individuálních potřeb (znalost jeho
povahy, zvyklostí aj.) a za pomoci plyšové hračky podporovat rozvoj vyjadřovací
obratnosti.
Obsah: Volba pro hlavní roli z minulého dne padla na chlapce Jakuba (jeden ze
sledovaných dětí). Měl nelehkou úlohu, byl první, ale vyprávění o návštěvě plyšáka
(včelka Míja) zvládl s dopomocí učitelky. Vybral hru č. 2 „Plyšová honička“, při které se
honili plyšák včelka a můj pes Flíček. Další dny proběhla návštěva u Kristýnky, Toníka a
Daniela. Druhý a třetí den bylo postaveno město Plyšákov. Na rozprostřeném padáku byla
zkonstruována obydlí pro plyšáky z různých druhů stavebnic. Děti si vytvářely
„stavitelské“ skupiny, domlouvaly se, co dají dovnitř domů, někteří si vlezli do domků za
plyšáky (obr. č. 5, 6, příloha č. 5). Druhý den, po zhlédnutí Plyšákova z výšky (děti
vylezly na lavičku a dívaly se jako dalekohledem), byl vznesen dotaz: „Co našemu městu
chybí?“. Všichni se aktivně zapojili a vymýšleli, co ještě dostavět. K městu byly
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přistavěny ulice a silnice, parky a lesy. Během tvoření probíhaly aktivizující rozhovory
mezi dětmi, dětmi a učitelkou. Např.: „Zbořil se dům.“-„Asi se tam stavělo metro.“, „Proč
stavíme silnice?“-„Aby mohly jezdit k panu doktorovi, nebo do školky…“, „Proč jsou tam
parky, lesy?“-„Aby si měly kde hrát a kam chodit s pejskem na procházku…“
V tyto dny si děti vybraly hry: hru č. 2 „Plyšovou honičku“ každý den, při stavbě
silnic přišla na řadu hra č. 8 „Na barevná auta“ a hrála se třikrát, také hra č. 6 „Pohybové
hudební hádanky“ se hrála třikrát, hru č. 3 „Kuba řekl“ a nová hra č. 7 „Na kamaráda“ a
hra č. 4 „se hrála dvakrát, hra č. 9 „Na hrací stroje“ jedenkrát (Soubor her, příloha č. 2).
Na konci týdne, po návrhu vylosovaného chlapce Toníka bylo pozměněno téma
herního bloku. Vyprávěl dětem, jak si doma s plyšovým kamarádem prohlíželi knížky o
vesmíru a tím se vrátil k nedávnému zatmění slunce, které jsme s dětmi měly možnost
také pozorovat. A tím se hned první vybraná hra č. 2 „Plyšová honička“ změnila na
honičku slunce a měsíce, poté byla sestavena z různě velkých míčů maketa sluneční
soustavy. Děti si zvolily planetu, kde by chtěly se svým plyšákem bydlet a zkoušely
vymýšlet „marťanskou“ řeč. Všechny ostatní hry byly pozměněny na vesmírné téma. I
poslední den tohoto týdne byl tematicky zaměřen na planety a vesmír a vybrané hry byly
opět na téma vesmír. Např. hra č. 9 „Na sochy“ se proměnila ve hru „Na vesmírné stroje“,
při které dítě po dotyku učitelky předvádělo pohybově i zvukově imaginární stroj. Protože
si některé děti přinesly z domova encyklopedie o vesmíru, bylo vidět (již minulý den) jak
je toto téma zaujalo. Proto učitelka v závěru herního bloku připravila pro děti výtvarnou
imaginaci, při které si pomocí techniky „frotáže“ vytvářely vlastní sluneční soustavu.
PEDAGOGICKÁ REFLEXE (týden č. 1):
Organizace: První týden programu byl z hlediska učitele prověřovací. Bylo
zjištěno, že oba rituály jak úvodní, tak závěrečný, jsou po stránce organizační proveditelné
a pro děti motivující. Část závěrečného rituálu (uspávání plyšáků v peřině) musela být
trochu pozměněna (zájem dětí o plyšáky i mimo program). Plyšové hračky si ve své peřině
pouze odpočinuly a poté byly z peřiny vyndány, aby měly děti své kamarády z plyše stále
k dispozici. Také odklon od plánovaného týdenního tématu na popud dítěte je možný
uskutečnit, i když klade na učitelku značné nároky (změna organizace, pomůcek aj.).
Vzdělávací přínos (cílová zaměření týdne): Hned v prvém dni se podařilo učitelce
děti silně motivovat pomocí vlastního příběhu, který vyprávěla plyšová hračka učitelky
(pes Flíček). Záměrem takto postavené motivace bylo nastartovat spontánní sociální učení,
založené na principu přirozené nápodoby, a tím vytvořit podmínky pro děti, které se
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v příštích dnech zhostily hlavní role (po vzoru učitelky zastoupily její místo) v doprovodu
jejich plyšového kamaráda. Tuto pro dítě novou situaci podpořila učitelka navozením
příjemné a vstřícné atmosféry, plné očekávání něčeho nového, co může i samo dítě, budeli chtít, změnit (výběr hry, změna tématu). Další podmínkou pro úspěšný start a další
průběh programu, bylo naladění skupiny dětí zajímavými činnostmi (vybrat dítě pro
hlavní roli „poslepu“, odnést si plyšáka domů, houpání naplněné peřiny) pro zvládnutí
všech částí obou rituálů. Toto se nadmíru podařilo, děti byly při všech činnostech
pozitivně naladěné a aktivní.
Vzdělávací přínos akčního výzkumu: Výběr her v herních blocích byl ovlivněn
zvoleným tématem pro daný den a také se hry na popud učitelky i dětí tematicky
proměňovaly, což děti motivovalo k soustředění a delší řečové aktivitě („marťanská řeč“,
vesmírné stroje). Při námětových hrách (stavba města), když převzala učitelka roli
pozorovatele a facilitátora, mohla vést s dětmi a s jejich plyšovými kamarády rozhovory,
slovně provázet průběh stavby, pomáhat dětem „pomocí plyšáka“ zařadit se do herních
skupin apod. Při společných stavbách a výtvorech (město plyšáků) se utvářely herní
skupiny s určitými prvky kooperativní hry (domluva na společném plánu, rozdělení rolí),
což podnítilo řečovou aktivitu a vzájemnou spolupráci. Hlavní roli a své úvodní vyprávění
na počátku herního bloku děti zvládaly s různými výsledky. Podpory ze strany učitelky
nejvíce využil sledovaný chlapec Jakub (také byl první v této roli). Naopak byl vidět velký
posun u dvou chlapců na konci týdne v samostatném přístupu ke své hlavní roli, na kterou
se už doma připravili.
TÝDEN č. 2 – téma „Mapa města“
Cílová zaměření: Zaměřit se na motoriku mluvidel (zvuky zvířat, opakování
„marťanské řeči“), propojovat motoriku mluvidel s jemnou i hrubou motorikou, vést děti
k využívání řeči při navazování kontaktů, při sdělování instrukcí k herním aktivitám.
Obsah: V tomto týdnu byli vybráni plyšáci pro návštěvu u Tadeáše, Kristýnky
(sledované dítě), Jirky, Christíny (sledované dítě) a Emmy (sledované dítě). Téma (mapa
města) bylo zvoleno chlapcem Danielem vybraným v minulém týdnu. Daniel vyprávěl
zážitek z víkendu (o výletu s otcem, kdy hledali cestu a vrátili se až za tmy). Po
převyprávění příběhu navrhla učitelka novou hru „Na uličku důvěry“ (hra č. 10 příloha č.
2). Nejdříve však byly postaveny ze stavebnic a žíněnek cesty podle slovních instrukcí
zvoleného chlapce a jeho vybraného „týmu“ a poté proběhla nově navržená hra. Tento
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příběh byl také impulzem k vytvoření mapy města Plyšákov. Děti se rozdělily do skupin a
na velký formát papíru zakreslily obydlí svých plyšáků. V dalších dnech na mapě přibyly
cesty spojující domy, poté silnice, lesy a řeky (fotografie č. 7, 8, příloha č. 5).
Tematicky byly v tomto týdnu voleny hry: třikrát hra „Na plyšové domky“ (hra
č. 11), „Hry se slovy“ (hra č. 14) a „Plyšová honička“ (hra č. 2), dvakrát hra „Na barevná
auta“ (hra č. 8) – děti využily pro hru postavené ulice, „Na hrací stroje“ (hra č. 9) – děti
mluvily řečí zvířat (svých plyšáků), „Zvukové pexeso“ (hra č. 20), „Na kamaráda“ (hra č.
7), „Kuba řekl“ (hra č. 3) – roli učitelky zastoupilo dítě a hra č. 5 „Ozdobená slova“
(Soubor her, příloha č. 2).

PEDAGOGICKÁ REFLEXE (týden č. 2):
Organizace: Druhý týden byl po stránce organizační jednodušší, děti měly oba
rituály zažité, probíhaly bez obtíží a staly se součástí herních bloků.
Vzdělávací přínos (cílová zaměření týdne): U sledovaných dětí byl shledán
pokrok hlavně v oblasti motoriky mluvidel, tvoření větných celků, gramatice a
v navazování kontaktů. Propojovat motoriku mluvidel s lokomocí se dařilo hlavně při
hrách (hra č. 8, 9) a s jemnou motorikou při popisu a kresbě mapy. Při společných
projektech (kresba mapy) děti vytvářely početnější herní skupiny, což děti provokovalo ke
komunikaci, popisovaly svůj záměr, musely přijmout i kompromis v zájmu skupiny (ne
velký rybník, když tady vede silnice). Stavba cest přiměla děti k instruování ostatních, jak
co postavit. I děvčata se zapojovala do stavby a nakonec stavbu dozdobila (kvítky,
barevné části stavebnic), vysvětlila svůj záměr (aby našly cestu domů - reakce na příběh
chlapce). Nejvíce emocí přinášela závěrečná volba dítěte, které si odnese plyšáka na
návštěvu domů. Plyšového kamaráda děti vyhledávaly i při dalších činnostech během dne.
Kladné ohlasy k probíhajícímu programu byly vzneseny i ze strany rodičů. Rodiče se
zajímali o obsah programu, spontánně vyprávěli zážitky z návštěvy plyšáka v rodině, děti
rodičům ukazovaly na mapě města Plyšákova jejich domek, a tím se vztahy mezi rodinou
a školou prohlubovaly.
Vzdělávací přínos akčního výzkumu: Bojácnější děti postupně ztrácely ostych
vystoupit samostatně, plyšová hračka jim v tomto byla nápomocna a to hlavně při hrách,
kdy atmosféra byla více uvolněná. Také při individuálních rozhovorech je plyšák velkým
přínosem, i při řešení konfliktů ho lze s úspěchem využít jako prostředníka. Vyprávění
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dvou sledovaných dětí bylo váhavější a vyžadovalo větší podporu ze strany učitelky. Stále
více se ukazuje, že je-li dítě ještě nezralé z hlediska vývoje vyjadřovací obratnosti, má
problémy i s překonáváním tlaku pozornosti, která se na něj při vyprávění upírá. Hry se
využívaly častěji, výběr značně ovlivnila volba her učitelkou, hned při zahajování
programu, tyto hry (č. 2, 3, 7, 8, 9) byly u dětí oblíbené, tyto hry dávají možnost různých
variací v tématu. Také to, že se hra opakuje, přináší dětem uspokojení. (Soubor her,
příloha č. 2)
TÝDEN č. 3 – téma „Cesty a rozkvetlé stromy a květiny“
Cílová zaměření: Rozvíjet u dětí dovednost vést rozhovor (naslouchat druhým,
vyčkat až druhý domluví, sledovat řečníka i obsah vyprávění), pomocí her se slovy
rozvíjet jazykový cit (zdrobněliny, přídavná jména, skloňování, rozlišování slabik),
pomocí herního prvku (plyšové hračky) motivovat dítě k rozhovorům a k souvislému
slovnímu projevu.
Obsah: Třetí týden byli vybráni plyšáci Vojty (sledované dítě), Hanky, Samuela
(sledované dítě) a holčiček Justýny a Karolíny. Téma týdne mělo jarní charakter, protože
vlivem teplého počasí rozkvetly stromy před školkou a podél cest. Hned v pondělí přinesla
Emma (vybrané děvče z minulého týdne) kvetoucí větvičku sakury a při úvodním
vyprávění ji ukazovala dětem a hovořila o cestě do školky (že byla celá růžová, jako
v pohádce o Šípkové Růžence). Učitelka navrhla dětem postavit si rozkvetlý strom
z různých stavebnic. Děti nejprve volily stavebnice pro jednotlivé části stromu. Potom
byla provedena stavba stromu. I další dny chtěly děti sestavovat strom, nejprve jako
společnou stavbu, poté každý svůj strom jako rozkvetlou ulici. V druhé půlce týdne
proběhly experimenty s barvami. Děti zkoušely míchat různé barvy při hledání růžového
odstínu pro květy stromu. Růžovou barvu děti využily v závěru týdne ke ztvárnění stromu
pomocí temperové barvy (otiskováním přeloženého kartonu a chomáčku vaty).
Byly vybrány tyto hry: Dle tématu (jaro) se hry také proměnily - třikrát se hrála hra
č. 8 „Na barevné motýly“, hra č. 14 „Hry se slovy“ (jaký je strom - přídavná jména, strom
a stromeček, květ a kvíteček,…- zdrobněliny), hra č. 6 „Hudební pohybové hádanky“ (ve
dvojicích, trojicích); dvakrát hra č. 12 „Cesty“ (venku na zahradě), hra č. 5 „Ozdobená
slova“ (rytmizace sousloví), hra č. 10 „Ulička důvěry“; jednou hra č. 9 „Na hrací stroje“,
hra č. 13 „Kdo (co) je to?“ (hmatem, slovním popisem), hra č. 17 „Na jaře kvete…“
(Soubor her, příloha č. 2).
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PEDAGOGICKÁ REFLEXE (týden č. 3):
Organizace: Část programu mohla probíhat venku, hlavně některé hry. To přineslo
zajímavé možnosti při volbě her. Změna závěrečného rituálu po zkušenostech z prvého
týdne (děti měly plyšáky přes den stále k dispozici) poznamenala i další činnosti a hry dětí
mimo integrovaný program.
Vzdělávací přínos (cílová zaměření týdne): Třetí týden se děti se svými plyšovými
kamarády natolik sžily, že téměř přestaly nosit jiné hračky z domova. Děti plyšové
kamarády využívaly během celého dne (k námětovým hrám, k pomazlení, při poledním
odpočinku apod.). Plyšák se stal prostředníkem mezi učitelkou a dětmi k intimním
rozhovorům. Učitelka také využívala svého plyšáka (psa Flíčka), někteří se odvážily
k dramatické scénce mezi plyšáky (dovednost vést rozhovor). Stavba stromu se opakovala
tři dny za sebou. Dva dny to byla stavba společná, třetí den si skupiny stavěly stromy své
(ulice). Při společné práci se více uplatnily prvky kooperace, při skupinkách zase
schopnosti vést rozhovor. Hry se slovy byly tematicky směrované na jaro a procvičovaly
přídavná jména (jaký je strom, jakou barvu), podstatná jména (ke stromu, na strom, do
barvy). Nejlépe zvládaly zdrobněliny.
Vzdělávací přínos akčního výzkumu: Hra se uplatňovala ve velké míře, a to také
ve venkovním prostředí. Hra Na cesty (č. 12), která je vhodná pro pobyt venku,
aktivizovala ke společným plánům hlavně chlapce. Opakovala se dvakrát a oblíbena byla
varianta ve dvojicích, kde se děti mohly spolu domlouvat. Další poznatek z tohoto týdne
je, že děti (Vojta, Samuel) se chovají a vystupují podobně, jako jednají jejich matky (učí
se nápodobou).

Tyto dvě sledované děti mají matku submisivní, domnívám se, že

v rodině má hlavní slovo otec. Chlapec se za svého plyšáka při hovoru skrýval a od své
„hlavní role“ při rituálu jsme spolu mluvili prostřednictvím plyšáka Např.: Co snídal
Matýsek? (plyšák), Nechce se Matýskovi na záchod? (chlapec má problémy s udržením
čistoty, stydí se). Holčička Emma byla dlouho nemocná, plačtivá, téměř nekomunikovala.
Má starší rodiče a je jedináček, což se také odráží v jejím verbálním projevu (mluví jako
„stará, mladá“), má neobvyklé slovní obraty, které doplňuje prudkými pohyby rukou pro
umocnění účinku výroku (např. „To je strašně drahý, to ať si nechají, to nechci!“). V jejím
případě je delší slovní projev velkým úspěchem, začala spontánně sdělovat i své zážitky a
svého vybraného plyšáka nosí stále při sobě. Během tohoto týdne byl shledán posun k
lepšímu v oblasti porozumění slovnímu výkladu a rozlišování slabik (hry č. 13, 14, 17,
Soubor her, příloha č. 2). Největší obtíže byly shledány v oblasti expresivní (vyjadřovací),
zvláště u některých dětí ze sledované skupiny.
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TÝDEN č. 4 – téma „Zahrada na jaře“ (sázíme a pečujeme o rostliny)
Cílová zaměření: Snažit se co nejvíce děti podněcovat k vyprávění, popisu jejich
výtvorů a zážitků. Pokusit se začlenit do ustálených herních skupin nové kamarády
(možnost využití plyšáka či nový podnět ke hře), a tím napomoci mladším dětem a dětem
„samotářům“ k navázání nových kontaktů. Pochvalou a oceněním za snahu posilovat
v dětech „zdravé“ sebevědomí, posilovat v dětech důvěru ve vlastní síly (činit jen malé
kroky vpřed, aby je děti dokázaly zvládnout samy či s minimální pomocí).
Obsah: Čtvrtý týden byli plyšáci na návštěvě u Terezky, Karolíny a Michaely, a
dále u dvou dětí ze sledované skupiny, chlapce Petra a Elišky. Téma týdne bylo i nadále
poznamenáno jarem. Zvolená holčička Justýna při svém úvodním vstupu hovořila o
víkendovém sázení na chalupě. Děti si vzpomněly na příběh o Křemílkovi a
Vochomůrkovi, jak zasadili semínko. Po vyslechnutí příběhu nabídla učitelka dětem
novou hudebně pohybovou hru „Na semínko“ (hra č. 15, příloha č. 2). V dalších dnech se
děti seznámily s mikroskopem a měly možnost pozorovat různé druhy semen ve zvětšené
podobě. Toto se odrazilo i při dětských hrách. Zajímavé tvary semen se objevovaly ve
výtvarných pracích, využívaly je pro sestavování mozaiky i při námětových hrách. Děti si
po skupinách zasadily semena řeřichy, hrachu a aksamitníku. Hrou „Na počasí“ (hra č. 16,
příloha č. 2) bylo uvedeno téma „Jak se o rostliny starat, aby prospívaly“. Počasí v tomto
týdnu umožňovalo provádět větší část programu venku. Plyšáci děti doprovázeli i na
zahradu. Při pobytu venku jsme pozorovali měnící se přírodu (stromy, květiny, hmyz,
ptáky), zalévali jsme záhony na školní zahradě a podnikli jsme exkurzi do blízkého
zahradnictví.
Děti si zvolily tyto hry: třikrát „Na barevné motýly“ (hra č. 8), „Na semínko“ (hra
č. 15), „Cesty“ (hra č. 12), „Hry se slovy“ (hra č. 14), dvakrát hra „Pohybové hudební
hádanky“ (hra č. 6), „Na počasí“ (hra č. 16), a hra „Plyšová cesta“ (hra č. 19), jedenkrát
hra „Na zahradě roste…“ (hra č. 17), „Kdo je to?“ (hra č. 13), a „Kuba řekl“ (hra č. 3).
Hry probíhaly za příznivého počasí venku (Soubor her, příloha č. 2).
PEDAGOGICKÁ REFLEXE (týden č. 4):
Organizace: Úvodní rituál probíhal venku na terase. Závěrečný rituál probíhal také
venku, a proto jsem změnila pořadí činností. Nedříve proběhlo hodnocení (hra č. 1, příloha
č. 4), potom bylo pohybové říkadlo a nakonec proběhl výběr plyšáka pro další návštěvu
(více kap. 9.4.2).
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Vzdělávací přínos (cílová zaměření týdne): Změnou podmínek získal průběh
rituálu na kvalitě. Volba pro přesunutí rituálu na terasu se ukázala správná. Venku, kde
děti neomezoval prostor, byly uvolněnější a lépe se dařilo zapojovat bojácnější děti do
herních skupin a zadávat jim přiměřené úkoly (pomoc učitelce a aktivnějším dětem při
přípravě a organizaci her). Na závěr her učitelka vyzdvihla, jejich byť jen malou pomoc či
projevený nápad a odměnila je vedoucí nebo obdobně důležitou rolí (např. „hledáním“
cesty do školky, nesením batůžku s hračkami aj.). Z obsahu týdne byly přínosem
experimenty s mikroskopem a se semeny. Vzbudily v dětech touhu vše si vyzkoušet,
motivovalo je to k vyšší aktivitě. Zážitky otevřely témata pro další rozhovory. Při sázení
se dařilo zapojovat mladší děti a zadávat jim drobné úkoly. Návštěva zahradnictví
propojila činnost dětí ve školce s praxí. Mohly si i zde vyzkoušet sázení a pozorovat
rostliny v několika stádiích růstu. Exkurze přinesla řadu nových témat a tím u dětí
stimulovala potřebu sdělovat zážitky jak mezi sebou, tak i rodičům.
Vzdělávací přínos akčního výzkumu: Změna podmínek úvodního rituálu byla
přínosem hlavně v oblasti vztahů ve skupině. Děti mohly využít pomoc druhého dítěte,
vztahy se tímto upevnily, podnítila se vzájemná komunikace. Do úvodní hlavní role byly
vybrány dvě sledované děti, které bývají ve školce jen dopoledne, do společných her dětí
se málokdy zapojují. Samostatné vystoupení před všemi dětmi jim vždy činilo potíže.
Nová situace, kdy učitelka hovořila vlastně s jejich plyšovým kamarádem a pozornost se
neupírala přímo na ně, oběma dětem pomohla. Mluvily více nahlas a jejich odpovědi byly
poměrně souvislé. Delší pobyt venku v přírodě byl pro děti přínosem, byly více otevřené
k individuálním rozhovorům, volily více opakování při hrách. Plyšáci děti provázeli i na
zahradu.
V tomto týdnu se hrálo nejvíce her za celý průběh programu. Děti se nad volbou
zamýšlely, vybíraly převážně hudební hry, kde se daří zapojovat děti bojácnější. Nová hra
Na semínko (č. 15) se velmi zalíbila, procvičila komunikaci, posílila vztahy mezi dětmi
(práce ve čtveřici), také koordinaci oko-ruka-pohyb. Vhodně integruje více oblastí i hra
Na počasí (č. 16). V obou hrách je důležitým prvkem vnímání hudby a komunikace. Další
nově využitá hra Plyšová cesta (č. 18), která je založena na vzájemné pomoci ve skupině a
napomohla ke vzniku nových kamarádských vztahů (obr. č. 9, 10, příloha č. 5). (Soubor
her, příloha č. 2)
TÝDEN č. 5 – téma „Co se děje pod stromy“ a „Zvířata a mláďata“
Cílová zaměření: Ověřit si při iniciovaných i volných hrách dětí vývojový posun
řeči a jazyka ve sledovaných oblastech, využívat získaných komunikačních dovedností
57

dětí přesunutím vedoucích rolí na děti (i mimo hry), dále k vyřizování vzkazů a zpráv.
Umožňovat dětem komentovat své zážitky (např. z výletu se školkou, z vycházky) či
aktivity (jak postavilo dům, co se nepovedlo a proč) před celou skupinou dětí i před rodiči.
Při kontaktních hrách pozorovat, popř. povzbuzovat nově vzniklé vztahy mezi dětmi.
Obsah: V tomto posledním týdnu, kdy již téměř všechny děti měly svého plyšového
kamaráda na návštěvě doma, si mohly děti dle zájmu brát své plyšáky přes noc domů. I
nadále se ještě vybíraly děti při závěrečném rituálu, aby byla určena vedoucí role dítěte
v následujícím dni. Dítě, které bylo vybráno, mohlo využít pomoci jiného dítěte pro
zvládání svého úkolu. Pro hlavní roli v úvodním rituálu byla vybrána čtyři děvčata Nicol,
Kristýna, Michalka a Tereza (druhé dvě byly ze sledované skupiny) a chlapec Tomáš.
Druhý den v tomto týdnu čekal děti výlet za zvířátky do Toulcova Dvora, a proto byla
snaha učitelky hned v pondělí zavést téma programu na „Zvířata a mláďata“. Nabídla ráno
dětem encyklopedie zvířat, puzzle se zvířecí tématikou a navodila námětovou hru „Na
zvěrolékaře“, který léčil jak dětské zvířecí pacienty, tak plyšové kamarády. Záměr učitelky
se podařil, i když k sázení a pečování o naše rostliny se děti během týdne stále vracely. I
na výletě si děti všímaly na záhonech zeleniny „pro zvířátka“, jak rostlinky prospívají.
Výlet se nám vydařil i přes mírně deštivé počasí. „Aspoň hezky poroste mrkev pro
králíčky“, říkaly děti a chodily v pláštěnkách mezi zvířaty. Děti si zde mohly pohladit a
pochovat různá domácí zvířata, což v dětech zanechalo silný zážitek, ze kterého učitelka
čerpala v dalších dnech programu. A plyšové hračky, vlastně malé připodobnění zvířecích
mláďátek, se staly pro mnohé děti partnery k nejrůznějším hrám.
V podstatě všechny hry byly se zvířecí tématikou, až na hru „Na semínko“ (hra
č. 15), která se hrála třikrát. Dále to byly hry: třikrát hra „Ozdobená slova-rytmizace“ (hra
č. 5), „Pohybové hudební hádanky“ (hra č. 6), „Na domečky“ (hra č. 11), dvakrát „Na
sochy“- jako zakletá zvířata (hra č. 9), „Zvukové pexeso“ (hra č. 20) – hledáme se podle
zvuků, jednou hra „Kdo je to?“ (hra č. 13), hra typu „Na zahradě roste…“ (hra č. 17) se
změnou tématu (Soubor her, příloha č. 2).
PEDAGOGICKÁ REFLEXE (týden č. 5):
Organizace: Změna pravidla pro odnášení plyšáků: děti si ho mohly odnášet dle
zájmu na noc domů, ale výběr dítěte pro hlavní roli byl ponechán. Důvod: Téměř všechny
děti již byly vybrány do hlavní role, zbyly jen děti, které jsou často nepřítomny.
Vzdělávací přínos (cílová zaměření týdne): I tento týden děti využívaly velké
množství her. Výběr padl na hry hudebně pohybové i s didaktickým zaměřením. Posun byl
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zjištěn ve všech sledovaných oblastech. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v osvojování
gramatiky, tomu napomohly hry se slovy (č. 14), Na zahradě roste…. (č. 17). U her
hudebně pohybových se dobře dařilo přesouvat vedoucí role na děti, učitelka pouze
doprovázela hrou na klavír (hra Na semínko, č. 15). Opět se ukázalo, že hry, které se dají
tematicky měnit, jsou dětmi preferovány (hra č. 5, 6, 9, 11). (Soubor her, příloha č. 2).
Od začátku týdne učitelka směřovala pozornost dětí ke změně tématu způsobem
popsaným v obsahu týdne. Zaměření na „Zvířata a jejich mláďata“ vyvolalo u dětí řadu
pozitivních emocí, které se projevily i při hrách. Zážitků z výletu bylo využito v dalších
dnech k rozhovorům a diskuzím. Role plyšové hračky zde opět nabyla na významu (jako
mláďátka) a podpořila potřebu dětí komentovat své zážitky.
Vzdělávací přínos akčního výzkumu: Úvodní rituál (samostatný projev,
vyprávění) se stále zdokonaloval, některé děti si připravily o návštěvě plyšáka celý příběh,
který dále využily při volbě her (např. „Zahrajeme si na domečky, doma jsem taky stavěl
domky.“). Změny pravidla pro odnášení plyšáků domů mnoho dětí využilo a své zážitky
sdělovaly učitelce i ostatním dětem. Pomoci některého z ostatních dětí při svém úvodním
vyprávění využila sledovaná holčička Terezka a chlapec Tomáš. Obě děti byly dlouho
nepřítomny a do programu se zapojily až tento týden, takže pomoc zkušených kamarádů
oživila jejich úvodní úlohu. Dítě „pomocník“ (vlastně v určitém smyslu facilitátor) mělo
možnost si vyzkoušet roli vedlejší, i když pro dítě, které si pomocníka vybralo, roli hlavní.
Dále uvedu případ děvčete zvoleného v tomto týdnu do hlavní role. Dívku ten den
vyzvedával otec. Druhý den, „po návštěvě plyšáka“ u děvčete doma, otec přinesl plyšovou
hračku a důrazně upozornil, že má dcera doma hraček dost. Stanovisko dívky bylo
neutrální, ale při hrách svého plyšáka vyhledávala. Druhý den přišla babička dívky
z matčiny strany s vysvětlením. Rodiče řeší vztahové problémy přes dítě a otec, který o
programu mnoho nevěděl, se domníval, že hračku dala dítěti jeho matka (vztáhl si to ke
své osobě, myslel, že mu tím matka dítěte naznačuje, že u něj nemá dívka dostatek
hraček).
Volný otevřený prostor děti více vybízel k výběru pohybových her, hra Pohybové hudební
hádanky (č. 6) má mnoho podob využití, děti se k ní často vrací, stejně tak i hra Na sochy
(č. 9). Opět vyžadovaly opakování hry Na semínko (č. 15). Nová hra Zvukové pexeso
(č. 20) vhodně procvičila artikulaci (napodobování přírodních zvuků) a zároveň se
vytvářely nové náhodné kontakty, které se v některých případech přenesly i do dalších
aktivit. (Soubor her, příloha č. 2).
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9.4.4

Celý program proběhl v plánové době (pět týdnů). V průběhu trvání programu se
nevyskytly zásadní problémy, které by znemožnily jeho dokončení. Důležité bylo, že
činnosti mohly probíhat také při pobytu venku a v odpoledních hodinách, a to z důvodu
organizace pracovní doby učitelek. Pro uskutečnění programu byla důležitá vstřícnost
druhé učitelky ve třídě. Změny témat inspirované dětmi vyžadovaly od učitelky rychlou
změnu orientace v nově vzniklé situaci (vesmír). Zároveň to zvyšovalo nároky, pohotovou
změnu pomůcek a materiálu k tvoření. V případě, že program probíhal venku i mimo
prostory mateřské školy (lesopark), byla nutná účast obou učitelek. Na přenos pomůcek
pro venkovní aktivity bylo využíváno pomoci dětí a tím se rozvíjela jejich chuť pomáhat.
V rolích „pomocníků“ se mohly vystřídat i děti mladší a děti bojácné.
Všechny děti přítomné ve třídě se do her programu zapojovaly a doba soustředění se
postupně prodlužovala. K tomu přispělo i střídání tematických okruhů. Přínosná byla i
možnost volby tématu ze strany dítěte. Obsah a postřehy z programu jsou podrobněji
rozvedeny v jednotlivých týdnech č. 1 - 5 a v pedagogických týdenních reflexích.
Četnost využití iniciovaných her během programu je shrnuta v následující tabulce
č. 4. V příloze č. 2 (Soubor her) jsou uvedeny v plném znění všechny hry připravené pro
preventivní program. Obecným rysem všech her a všeobecným cílem celého programu
bylo zaměření na rozvoj jazyka a řeči, a proto i hry jsou cílené tímto směrem, i když
respektují zásady propojování všech vzdělávacích oblastí.
Tabulka č. 4 Četnost využívání her č. 1-20
Hra č.

1

2

3

4

1. týden

5

5

2

2

2. týden

5

3

2

3. týden

5

4. týden

5

5. týden

5

Celkem

25

5

1
5

7

8

9

3

2

3

1

2

2

2

2

3

3

1

2

2

3

2
2

8

6

2

3

3

7

11

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2
4

11

6

3

3
2

1

3

3

1

3

3
4

6

1
5

3

1
3

2

3
9

6

1

2

1
2

3

2
2

Hra Na barevné tlapičky (č. 1) byla součástí závěrečného rituálu (kap. č. 9.4.2),
proto byla opakována každý den. Nejvyšší četnost vykazuje hra č. 6 a 8, což jsou hry, ve
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kterých je řeč rozvíjena v souvislosti s pohybem a hudbou. Překvapivým výsledkem byla
úspěšnost hry č. 14 (hra se slovy). To vysvětluji její použitelností pro různé druhy situací.
Podobně úspěšná byla i hra č. 5, zaměřující se na rozvoj citu pro rytmus. Ve druhé
polovině programu se ve spojitosti se změnou tématu (počasí, sázení) uplatnila hudebně
pohybová hra č. 15. Tato hra má výrazné prvky kooperace v menší herní skupině spojené
s úsilím při dosahování společného cíle skupiny. I zde se ukázala oblíbenost hudebně
pohybových her. Stejné oblíbenosti dosáhly hry č. 9 a 11, přičemž hra č. 9 je opět vhodná
k obměnám, hra č. 11 využívá prvku plyšové hračky.
Hry se specifickým zaměřením (hra č. 4, 16 a 18) byly využity jen k dosažení cíle
v dané části programu. Hra č. 4 byla použita v prvém týdnu k vytvoření vazby
k plyšovému kamarádovi. Stejně tak i hra č. 16, která se vztahovala k tématu týdne (počasí
a jeho vliv na růst rostlin). Vůbec se neuplatnila hra č. 19, která děti odrazovala, jak se
domnívám, vyšší náročností.
Z dosažených výsledků plyne, že děti nejvíce preferují hry obměnitelné a hry, které
spojují pohyb, hudbu a řečový projev. Toto spojení umožňuje nenásilnou formou dosažení
vzdělávacího záměru učitele.
V následujících třech tabulkách je shrnuta potřeba opory dospělého při
samostatném vystupování dětí u sledovaného vzorku i u zbytku skupiny dětí. Sledovaný
vzorek byl sestaven z deseti dětí s různými problémy v oblasti řeči a komunikace.
Výzkumný vzorek čítal čtyři chlapce a šest děvčat.
Z výsledků, které jsou shrnuty v následujících třech tabulkách, je patrné, že potřeba
opory byla postupně snižována, přesto byla u některých sledovaných dětí a dětí mladších
stále nutná. Zřetelně se projevila souvislost mezi dosaženou úrovní vyjadřovací obratnosti
a odhodláním k samostatnému projevu. Nedosahuje-li dítě dostatečné úrovně vyjadřovací
obratnosti, vyžaduje vyšší podporu při samostatném projevu. Dalším faktorem, který s tím
souvisí, je také dosud malá zkušenost těchto dětí (3 – 4 roky).
Tabulka č. 5 ukazuje počáteční stav v prvém týdnu programu. Devět dětí ze
sledovaného vzorku a čtyři děti ze zbytku skupiny vykazovalo stálou potřebu opory
dospělého.
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Tabulka č. 5 Potřeba opory dospělého – Týden č. 1
Sledované děti

1

2

3

4

5

6

Stálá opora
dospělého

x

x

x

x

x

x

Občasná opora
dospělého

7

8

9

10

Ostatní
děti

x

x

x

4 ze 14

x

5 ze 14

Zvládá bez opory
dospělého

5 ze 14

V tabulce č. 6, v polovině programu (3. týden), je patrné zlepšení jak u sledovaného
vzorku, tak ve zbylé skupině dětí.
Tabulka č. 6 Potřeba opory dospělého – Týden č. 3
Sledované děti

1

2

3

4

5

6

7

Stálá opora
dospělého
Občasná opora
dospělého

x

x

x

x

x

x

8

9

x

x

x

10

Ostatní
děti
2 ze 14

x

8 ze 14

Zvládá bez opory
dospělého

6 ze 14

Tabulka č. 7 nám ukazuje stav na konci programu (5. týden). Občasná opora
dospělého byla u sedmi dětí sledovaného vzorku a u šesti dětí ze zbylé skupiny. Jedno dítě
z celé třídy zůstalo na stejné úrovni. Toto dítě má nepravidelnou docházku do mateřské
školy a do programu se zapojilo až v posledním týdnu. Podrobnější informace jsou
uvedeny v pedagogických reflexích týdnů č. 1 - 5.
Tabulka č. 7 Potřeba opory dospělého – Týden č. 5
Sledované děti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stálá opora
dospělého
Občasná opora
dospělého
Zvládá bez opory
dospělého

Ostatní
děti
1 ze 14

x

x
x

x

x
x
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x
x

x

x

6 ze 14
7 ze 14

Preventivně rozvíjející program byl z mého hlediska úspěšný a přínosný pro celou
skupinu dětí. Po vyvození obecnějších závěrů by bylo nutné aplikovat tento program na
větší vzorek dětí, popřípadě u starší věkové kategorie.

9.5

Shrnutí výsledků a ověření hypotéz
V této kapitole budou nejprve shrnuty výsledky akčního výzkumu, bude předveden a

popsán sloupcový graf demonstrující výsledky výzkumu a na toto naváže část ověřující
hypotézy ve vztahu k uvedeným výsledkům výzkumu.
Výzkum probíhal po dobu pěti po sobě následujících týdnů jako ucelený program.
Zkoumaná skupina byla nejmladší třída dětí mateřské školy (věk 3-4 roky), homogenně
uspořádaná, čítající 24 jedince. Výzkum probíhal každý den během výzkumného období,
v dopoledních nebo odpoledních hodinách s celou skupinou dětí, a to z důvodu zachování
prvků spontánního sociálního učení (přirozená nápodoba vzorů, aktivizace řeči), dále
z důvodu rozvíjení sociálních kontaktů mezi všemi dětmi ve skupině, tedy aby výzkum
v podobě programu probíhal v přirozených podmínkách soužití této třídy.
Pro demonstraci výsledků výzkumu byl vybrán, na základě pozorování jedinců od
začátku školního roku, vzorek deseti dětí (4 chlapci, 6 dívek) vykazujících problémy
v některých oblastech jazyka a řeči. Pro každé dítě byl sestaven záznamový arch, do
kterého byly jedenkrát týdně zaznamenávány výsledky pomocí hodnotící škály. Jeden
záznamový arch je vložen přímo v textu (kap. č. 9.3), ostatní jsou umístěny v příloze č. 3.
Pro účely výzkumu bylo vybráno šest sledovaných kritérií z oblasti logopedické
prevence, pomocí kterých budou dále předvedeny výsledky výzkumu u vybraného vzorku
dětí. Jsou to tato sledovaná kritéria (oblasti řeči a jazyka): Motorika mluvidel, Porozumění
slovnímu výkladu a pokynům, Vyjadřovací obratnost (projev), Gramatika, jazykový cit,
Rozlišování slabik, Schopnost komunikace.
Získaná data (výsledky vývoje řeči a jazyka) ze záznamových archů byla dále
zpracována. Poté byly sestaveny sloupcové grafy zobrazující vývoj řeči a jazyka
sledovaných dětí v jednotlivých oblastech během výzkumu. Bylo provedeno a
zaznamenáno 5 pozorování v průběhu trvání výzkumu (5 týdnů). Zde je, pro lepší
přehlednost, uveden průřezový blok sloupcových grafů (Blok č. 1), ve kterém jsou
zaznamenána data pozorování třech týdnů (1., 3., 5. týden). Druhý blok sloupcových grafů
se záznamy pěti týdnů pozorování je umístěn v příloze č. 4.
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B

C

D

E

F

Blok 1: Sloupcový graf průřezový zobrazující vývoj řeči a jazyka sledovaných dětí během výzkumu.
Grafy zobrazují počet dětí, který přísluší k jednotlivým dosaženým úrovním v rámci dané oblasti řeči a jazyka.
Jednotlivá pozorování jsou barevně oddělena. Sloupcové grafy jsou pro kategorie: A. Motorika mluvidel, B.
Porozumnění slovnímu, výkladu, pokynům, C. Vyjadřovací obratnost (projev), D. Gramatika, jazykový cit, E.
Rozlišování slabik, F. Schopnost komunikace
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V sestavených sloupcových grafech je zjevný zásadní posun ve vývoji řeči a jazyka
u sledovaného vzorku dětí během výzkumu. Nejlepší výsledky byly zaznamenány
v oblasti „Gramatika, jazykový cit“ (Blok 1D), ve které všechny děti sledované skupiny
dosáhly výsledku „zvládá“, ovšem na začátku výzkumu nebyl nikdo z výzkumné skupiny
na stupni „nezvládá“. Také v oblasti „Rozlišování slabik“ (Blok 1E) nastal pozitivní posun
již ve třetím týdnu a stupně „zvládá“ dosáhlo v pátém týdnu devět dětí. Shodného
výsledku bylo dosaženo i v oblasti „Schopnost komunikace“ (Blok 1F), ačkoli průběh
vývoje během výzkumu se lišil. Výraznějšího zlepšení v oblasti „Schopnost komunikace“
bylo dosaženo až od třetího týdne výzkumu. Přitom v oblasti „Rozlišování slabik“ (Blok
1E) byl u jednoho sledovaného dítěte výchozí stav „nezvládá“. Také v oblasti „Motorika
mluvidel“ (Blok 1A) a v oblasti „Porozumění slovnímu výkladu (pokynům)“ (Blok 1B)
byl konečný stav v pátém týdnu stejný, osm dětí dosáhlo stupně „zvládá“ a dvě děti stupně
„občas ne“. V oblasti „Porozumění slovnímu výkladu pokynům“ (Blok 1B) byl patrný
výrazný vliv procvičování již po prvním týdnu (Blok 2, příloha č. 4). V oblasti „Motorika
mluvidel“ (Blok 1A) byla patrná pomalejší tendence zlepšování. V poslední sledované
oblasti „Vyjadřovací obratnost (projev)“ (Blok 1C) byl zaznamenán nejméně uspokojivý
výsledek, což lze u této oblasti očekávat. Posun k lepším výsledkům byl pomalý, i když od
3. týdne procvičování je patrné zlepšování. Vyjadřovací schopnosti a samostatný slovní
projev vyžaduje delší čas k procvičování a stimulování této schopnosti, aby bylo dosaženo
žádoucí úrovně (což bývá zpravidla až okolo 6 let věku dítěte).
Ověření hypotéz
Hypotéza č. 1 – Předpokládám, že hru navozenou učitelkou lze využít jako metodu pro
rozvoj řeči a podporu komunikačních dovedností.
Hypotéza č. 1 se potvrdila.
Z výše uvedených výsledků sledovaných oblastí jazyka a řeči (Blok 1A-F) je patrný
zásadní posun ve vývoji řeči a jazyka u sledovaného vzorku dětí během výzkumu, který
hru navozenou učitelkou využíval ve velké míře po celou dobu jeho trvání. Četnost
využívání jazykových a komunikačních her během výzkumu lze vysledovat v tabulce č. 4
v kapitole č. 9.4.4. Z těchto zjištění lze dále zaznamenat, jaké typy her byly nejvíce
využívány. Zde se ukázalo, že děti nejvíce preferovaly hry, které lze tematicky obměňovat
(více kap. č. 9.4.4). Dalším zjištěním bylo, že hry použité na začátku programu, měly větší
úspěšnost hlavně v prvé polovině programu. Ale i jejich úspěch předpokládal možnost
variací (hra na barevná auta - změna - na motýly, na sochy-začarovaná zvířata aj.).
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Možnost obměňovat hry vedla k vyšší aktivizaci dětí a zároveň tím byla stimulována
potřeba komunikace, jak v herních skupinách, tak s učitelkou. Tato zjištění, spolu s výše
uvedenými výsledky potvrzují, že hry navozené učitelkou lze využít jako metodu pro
podporu rozvoje řečových schopností a komunikačních dovedností.
Hypotéza č. 2 - Předpokládám, že preventivně rozvíjející program s uplatněním herních
aktivit podpoří řečový a komunikační rozvoj dětí v souvislostech uváděných v obsahu
druhé vzdělávací oblasti RVP PV „Dítě a psychika“ (podoblast „Jazyk a řeč“).
Hypotéza č. 2 se potvrdila.
Výzkum na základě získaných dat prokázal, že preventivně rozvíjející program, který
využívá iniciované hry je vhodný pro rozvoj řeči a jazyka pro celou skupinu nejmladších
dětí. Pozitivní posun řečových schopností a jazykových dovedností u sledovaného vzorku
dětí je možné sledovat v předchozích grafech (Blok 1A-F) a v kapitole č. 9.4.4, tabulce
č. 5-7, ve které lze pozorovat úspěšnost programu v rozvoji samostatného vyjadřování u
jednotlivců i celé skupiny dětí. Zde uvádím dále zjištění týkající se RVP PV (2004)
v souvislosti s právě ukončeným výzkumem: Preventivně rozvíjející program mohl být
uskutečněn v této podobě jen proto, že RVP PV nepředkládá učiteli přesně určenou
realizační podobu obsahu vzdělávacích oblastí, a tím mu umožňuje vzdělávací oblasti
vhodně dle potřeby propojovat, dále má učitel možnost zvolit si určitý dílčí cíl ve
vhodném období právě pro tuto konkrétní skupinu dětí.
Hypotéza č. 3 - Očekávám, že se utvoří mezi dětmi nové přátelské vztahy, založené na
důvěře ve vlastní síly a schopnosti, což přispěje k podpoře vzájemné komunikace.
Hypotéza č. 3 se potvrdila.
Výzkumná zjištění v průběhu programu potvrdila, že určitý stupeň volnosti při volbě hry a
jejího tematického zaměření, umožňuje dětem rozvinout svůj potenciál i v oblasti řeči a
komunikace (udávání pokynů ke hře, volba hrového partnera, kreativní přístup k
„proměnám“ her). Již v prvním týdnu se zřetelně uplatnily prvky kooperační hry, děti
vytvářely menší herní skupiny, a tím se zvyšovala potřeba komunikace, zejména při
realizaci společného záměru (budování města plyšáků, obr. č. 5, 6, příloha č. 5). Ve
2. týdnu se při tvorbě mapy města vytvořil z menších skupin „realizační tým“ (obr. 7, 8,
příloha č. 5). Společný projekt (kresba mapy) děti stimuloval k aktivnějšímu využívání
jazyka, při pracovním zaujetí zapomínaly na ostych a projevovaly své vlastní názory. Tato
skutečnost zároveň přinesla nové přátelské vztahy mezi dětmi. Výrazné zlepšení v oblasti
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komunikace je také patrné z výsledků výzkumu u sledované oblasti „Schopnost
komunikace“ (Blok 1F).
Hypotéza č. 4 - U dětí nejmladších a méně průbojných bude nutná větší pomoc dospělého
při samostatném vystupování, ale v průběhu programu bude potřeba opory ustupovat.
Hypotéza č. 4 se potvrdila jen částečně.
Tato hypotéza souvisí se sledovanou oblastí „Vyjadřovací obratnost (projev)“ (Blok 1C),
ve které bylo zjištěno, že k rozvoji schopností v oblasti samostatného slovního projevu je
nutný delší časový úsek (více v závěru odstavce Shrnutí výsledků výzkumu). Toto zjištění
potvrzuje nutnost komunikační a vztahové opory ze strany dospělého u dětí s nedostatečně
rozvinutou vyjadřovací obratností. Zajímavou okolností, která ovlivnila průběh herního
bloku, byla změna podmínek programu ve čtvrtém týdnu. Příznivé počasí dovolilo většinu
činností programu provádět na školní zahradě. V těchto nových podmínkách dokázaly i
některé děti s nižším sebevědomím samostatně vystoupit před celou skupinou. Jejich
vyjadřovací schopnost se postupně zlepšovala (formulace delších vět a vět vedlejších,
smysluplnější odpovědi), ale přesto, v důsledku krátkého časového úseku, nebylo u
některých dětí dosaženo uspokojující úrovně. Podrobnější analýza výsledků týkajících se
ověření hypotézy č. 4 je uvedena v tabulkách č. 5-7 v kapitole č. 9.4.4 a v pedagogických
reflexích týdnů č. 1-5, kapitola č. 9.4.3.
Hypotéza č. 5 - Očekávám, že nový aktivizující herní prvek (plyšový kamarád) napomůže
dětem jako „zástupný předmět“ k překonávání ostychu při samostatném vystupování a
jednání s dospělými i dětmi.
Hypotéza č. 5 se potvrdila.
Během výzkumu bylo zjištěno, že použití plyšové hračky jako „zástupného předmětu“
napomáhá ke zvyšování sebejistoty a překonávání ostychu při samostatném vystupování.
Osvědčilo se nepřímé vedení rozhovoru - tedy s plyšovým kamarádem, nikoli přímo
s dítětem. Toto přenesení pozornosti vedlo k vyšší míře sebejistoty dětí a to se odrazilo ve
vyšší sebejistotě slovního projevu. Také fakt stále se opakující činnosti v úvodní a
závěrečné části programu (rituály), napomáhal dětem překonat ostych z jednání
s dospělým (učitelka) a usnadňoval samostatné vystupování. Další podrobnější zajímavá
zjištění jsou popsána v pedagogických reflexích týdnů č. 1-5, kapitola č. 9.4.3.
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DISKUZE
Předmětem výzkumu bakalářské práce bylo využití iniciované hry jako podpory pro

plnění cílů předkládaných RVP PV (2004), konkrétně ze vzdělávací oblasti Dítě a
psychika (podoblast Jazyk a řeč). To byly dva hlavní předměty zájmu (iniciovaná hra,
rozvoj jazyka a řeči), jejichž vzájemná součinnost se dle mého názoru nadmíru potvrdila
v průběhu programu. Spolupůsobení obou těchto složek přineslo řadu zajímavých otázek,
které by bylo vhodné ověřit v případném pokračování výzkumu.
Dalším, ale pro mě prvotním impulzem k sestavení takto koncipovaného programu
pro výzkum, bylo využití plyšové hračky jako motivačně aktivizačního prvku při
iniciování her a herních aktivit. Potvrdilo se, že tato volba ve velké míře podpořila účinek
iniciovaných her na rozvoj schopností a dovedností z oblasti jazyka a řeči, ale i na
vytváření nových vztahů ve skupině, dodala dětem pocit bezpečí a v neposlední řadě
nenásilně propojila „návštěvou plyšového kamaráda“ u dětí doma, komunikaci mezi
rodinou, školou a dětmi. Rodiče projevovali zájem o vše, co se v průběhu programu
odehrálo, sdělovali své zážitky „z návštěvy plyšáka“ doma, hovořili o hrách s dětmi i s
učitelkou. „Plyšový kamarád“ se stal spojujícím článkem pro navázání nových vztahů s
rodinou na zcela jiné úrovni. To je pro mě, jako učitele, zajímavé zjištění a domnívám se,
že by se tohoto účinku „návštěv“ plyšové hračky v rodině (popř. jiného předmětu), dalo
využít pro další výzkum.
Důležitým přínosem byla zvýšená účinnost iniciovaných her na rozvoj jazyka a řeči,
pokud byl při hře využit prvek plyšové hračky. Dle mého názoru je to také téma pro další
výzkumná šetření, např. při použití u starších dětí. Sama jsem v minulých letech plyšové
hračky u nejstarších předškoláků využila při různých činnostech a ani zde se to neminulo
účinkem. Překvapivým zjištěním pro mě byl již v první den programu samotný výběr
plyšové hračky (náhodný výběr z peřiny). Předpokládala jsem, že děti při výběru využijí
více pokusů, ale ani v jednom případě se tak nestalo. Děti si své „plyšové kamarády“
oblíbily hned od počátku. Stále, i po ukončení programu, plyšovou hračku využívaly ke
hrám i k pomazlení, ani „návštěvy“ u dětí doma neskončily spolu s programem. I tato
zřejmá fixace na zvolenou plyšovou hračku by mohla být, podle mého názoru,
východiskem pro další možné výzkumné směřování.
Závěry výzkumného šetření naznačují, že by mohl být dalším předmětem výzkumu i
ucelený preventivně rozvíjející program, který byl v tomto případě aplikován ve třídě
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nejmladších dětí (3-4 roky). Z výsledů výzkumu je zjevný kladný dopad programu na
sledovaný vzorek dětí (Blok 1). Lze tedy předpokládat, že tento (nebo obdobný) program
bude mít kladný dopad i při obecné aplikaci. Koncepce programu byla postavena na
součinnosti iniciovaných her, plyšové hračky a aktivního využívání řeči a jazyka, a také
předpokládá tvořivý přístup pedagoga a co je podstatné, vhodné podmínky dané školou.
To je důležitý předpoklad, bez kterého by program nemohl být proveden, nebo by
nepřinesl průkazné výsledky. Další nespornou výhodou tohoto programu je jeho snadná
modifikovatelnost pro konkrétní potřeby dané třídy. Jistou nevýhodou je jeho náročnost na
učitele a to jak během pracovní doby (při přímé aplikaci programu), tak mimo ni (při
přípravě konkrétních modifikací). Jeho značná variabilita koresponduje s koncepcí RVP
PV a pro tvořivého učitele může být tato skutečnost značnou výhodou.
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ZÁVĚR
Bakalářská práce byla jak v teoretické, tak praktické části zaměřena na úlohu hry

v rozvoji dětí předškolního věku a to zejména s ohledem na stimulaci rozvoje řečových
schopností a komunikačních dovedností.
V rámci výzkumného šetření byla ověřována možnost stimulace komunikačních
dovedností a řečové vybavenosti u dětí nejmladšího předškolního věku (3 - 4 roky).
K tomuto účelu byl vytvořen preventivně rozvíjející program s názvem „Plyšové
putování“, který byl zaměřen na vzdělávací oblast „Dítě a psychika“, podoblast „Jazyk a
řeč“ z RVP PV. Tento program využíval hru iniciovanou učitelkou, jež byla doplněna
herním aktivizujícím prvkem, plyšovou hračkou. Program byl členěn do herních bloků,
které měly danou základní strukturu jen rámcově (rituály), další tematické směřování
herních bloků bylo možné dle potřeby pozměnit učitelem i dětmi.
Preventivně rozvíjející program trval pět týdnů a zahrnoval celou skupinu dvaceti
čtyř dětí, přičemž systematicky bylo pozorováno deset vybraných dětí. Pro ně byly
sestaveny záznamové archy, které pak sloužily jako podklad pro ověření hypotetických
předpokladů a pro statistické vyhodnocení. Sledováno bylo šest kritérií z oblasti
logopedické prevence (Motorika mluvidel, Porozumění slovnímu výkladu a pokynům,
Vyjadřovací obratnost (projev), Gramatika, Jazykový cit, Rozlišování slabik, Schopnost
komunikace). U každého sledovaného kritéria (oblasti jazyka a řeči) bylo provedeno
5 pozorování (1x týdně) jako podklad pro statistické vyhodnocení pomocí sloupcových
grafů. Účelem výše popsané koncepce hrových aktivit v rámci výzkumného šetření bylo
ověření cílů, přijatých jako teoretické předpoklady v úvodu praktické části bakalářské
práce.
Výsledky, které jsou patrné i ze statistického vyhodnocení, jednoznačně potvrdily
vhodnost použití hry iniciované učitelkou jako metody pro rozvoj dětí ve vzdělávací
oblasti „Dítě a psychika“. Ukázalo se, že opakované úvodní a závěrečné činnosti
programu (rituály) vytvářejí vhodný rámec pro navození atmosféry očekávání budoucího
rozvoje herního bloku (více kap. 9.4.2). K tomuto významně přispěla i určitá míra volnosti
ve volbě a směřování dané hry a možnost ovlivnění jejího rozvoje. Působení této volnosti
podněcuje přirozenou dětskou zvídavost a potřebu hrát si a vede k tomu, že hra zpočátku
iniciovaná samovolně někdy přechází ve hru spontánní. Tím je pak usnadněno
pedagogické působení v žádoucím směru.
Těmito fakty byla naplněna podstata 1. cíle.
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Podařilo se vytvořit preventivně rozvíjející program ke stimulaci rozvoje řečových
schopností a komunikačních dovedností, jehož základní struktura je popsána ve druhém a
třetím odstavci tohoto závěru (podrobně rozvedeno v kap. 9.4.2). Prakticky bylo ověřeno,
že tento program je možno využít i pro věkovou skupinu dětí nejmladšího předškolního
věku (3 – 4 leté).
Těmito fakty byla naplněna podstata 2. cíle.
S postupným rozvojem komunikačních dovedností se zvyšovala i schopnost dětí
vytvářet menší skupinky a kooperovat tímto způsobem na rozvoji herního bloku
programu. Potřeba komunikace a spolupráce v rámci hry vedla postupně jednak
k vytváření pocitu sounáležitosti s vrstevníky, jednak k rozvoji sebejistoty a nalezení místa
ve skupině dětí. U dětí mladších s méně rozvinutou dovedností komunikace se občas
projevila potřeba podpory ze strany dospělého (učitelky), což znesnadňovalo pozici dítěte
ve skupině.
Těmito fakty byla naplněna podstata 3. cíle jen částečně.
Jako velmi přínosné se projevilo využití „plyšového kamaráda“, který mohl děti
provázet i domů i v průběhu celého programu. „Plyšový kamarád“, jako „zástupný
předmět“, pomohl u řady dětí překonávat počáteční ostych v projevu a pomohl i získat
potřebnou sebedůvěru ve skupině. Zároveň fungoval ve hře jako aktivizující prvek
k rozvoji komunikačních dovedností. Díky citové vazbě na „plyšového kamaráda“ bylo
možno v rámci preventivního programu rozvíjet u dětí úroveň komunikace a stimulovat
rozvoj řeči.
Těmito fakty byla naplněna podstata 4. cíle.
Iniciovaná hra, která tvoří základ preventivně rozvíjejícího programu, má mnoho
podob, vždy záleží, jak k ní přistupujeme, jaký cíl sledujeme, na osobnosti učitele, na jeho
kvalitách a znalostech. Hra se dokáže proměňovat, dáme-li jí k tomu prostor jak ze strany
dětí, tak ze strany učitele. Rozvoj řeči a jazyka vyžaduje určitou míru směrování, a jak se
domnívám, je pro něj nezbytností. K dosažení takové úrovně, aby dítě mohlo úspěšně a
bez problémů pokračovat ve vzdělávání by mohl přispět i tento ucelený program. Mě
osobně obohatil a potvrdil mé předchozí zkušenosti s využitím plyšové hračky
jako aktivizujícího prvku při práci s dětmi.
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