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v dalších kapitolách pak hodnota literárních textů a jejich vyuţívání  

při práci s dětmi předškolního věku v dramatické výchově. V praktické části uvedu 

přípravy projektů inspirovaných vybranými knihami od výše uvedené autorky, včetně 
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1 Úvod 

V mateřské škole jsem začala pracovat před šesti lety pouze se zkušenostmi rodiče  

bez pedagogického vzdělání. Během praxe jsem se setkala s několika kolegyněmi,  

od kterých také získávám zkušenosti a čerpám inspiraci. Kaţdá z nich vyuţívá ve své 

pedagogické činnosti různé metody a přístupy, kterými je jejich práce určitým 

způsobem specifická. Jedna více vyuţívala pomůcek, kterými je mateřská škola velice 

dobře zásobena, a hru s pomůckami doplňovala výtvarnými aktivitami. Druhá kolegyně 

preferuje praktické činnosti dětí, jako je například pečení, vaření, setí atd., a kombinuje 

je s pohybovými aktivitami, které co nejvíce situuje do přírody. Pak jsem začala 

navštěvovat Akreditovaný kurz pro pečovatelky o děti od 0 do 6 let, kde jsem se poprvé 

seznámila s dramatickou výchovou. Na semináři věnovaném dramatické výchově nám 

tuto metodu prakticky představila magistra Alţběta Ferklová, která mne velice ovlivnila 

jak v mé přímé práci s dětmi, tak i v dalším rozhodování. Zjistila jsem, ţe některé 

metody a techniky dramatické výchovy uţ pouţívám, aniţ bych tušila, ţe jde  

o dramatickou výchovu. Po dalších dvou letech jsem byla přijata na pedagogickou 

fakultu na obor učitelství pro mateřské školy a vybrala jsem si jako specializaci právě 

dramatickou výchovu, abych se o tomto přístupu dozvěděla něco víc. Na dalších 

seminářích, například s docentem Radkem Marušákem a magistrou Hanou Švejdovou, 

jsem se stále více přesvědčovala o tom, ţe dramatická výchova je cesta, kterou se chci 

dále ubírat. Všechny estetické výchovy se tu krásně snoubí a prolínají. S pomocí 

dramatických činností se proto snáze naplňují cíle předškolní výchovy. Děti v mateřské 

škole získávají nové zkušenosti a dovednosti, učí se být samostatnější a vyrovnanější, 

vytváří si morální postoje. Skupina vrstevníků dětem nabízí moţnost navazovat nové 

sociální vztahy. Děti se zde učí respektovat ostatní, zkouší se vcítit do pocitů druhého  

a těmto pocitům porozumět. Nejdůleţitější a nejpřirozenější činností dítěte předškolního 

věku je hra a dramatická hra je podle mne ideálním způsobem jak si uvědomit a osvojit 

skutečnost, bezpečně si ji proţít, zahrát. Proto by v pedagogické práci učitelky mateřské 

školy neměly metody dramatické výchovy chybět.  

Z výše uvedených důvodů vyplývá, proč jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala 

tématiku dramatické výchovy. Chtěla bych ukázat, jak se dá vyuţít literární text 

v dramatické výchově a to na konkrétních kníţkách autorky Daisy Mrázkové. Jméno 

této spisovatelky a výtvarnice jsem dříve neznala. Pro práci s dětmi nám však byla 
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doporučována nejen v seminářích výše zmíněného kurzu, ale i během vysokoškolského 

studia. Chtěla jsem tedy zjistit, které z jejích kníţek lze v dramatické výchově s dětmi 

předškolního věku pouţít a vytvořit podle nich lekce dramatické výchovy, které bych 

mohla realizovat se skupinou dětí z mateřské školy, kde pracuji. Cílem mé bakalářské 

práce je tedy vytvoření a realizace programů pro děti v mateřské škole na základě 

vybraných literárních předloh Daisy Mrázkové a následné vyhodnocení těchto 

programů. Náhodně vybrané knihy této autorky se v teoretické části nejdříve pokusím 

zhodnotit z pohledu dramatické výchovy a vyuţitelnosti pro práci s dětmi předškolního 

věku. Vybranými tituly jsou: „Co by se stalo, kdyby…, Můj medvěd Flóra, Slon  

a mravenec, Nádherné úterý, Kluk s míčem a Haló, Jácíčku“. 

Teoretická část obsahuje stručný přehled metod a technik dramatické výchovy 

vyuţívaných v mateřské škole a specifika předškolního věku. Dále je zde představena 

spisovatelka a výtvarnice Daisy Mrázková, vybrané kníţky a jejich stručná literární 

analýza, spolu s nastíněním vyuţití v dramatické výchově. 

V praktické části je popsána skupina, se kterou jsem pracovala, také scénáře 

jednotlivých lekcí zaloţené na vybraných knihách, jeţ jsem shledala vhodnými  

ke zpracování metodami dramatické výchovy. A v neposlední řadě obsahuje praktická 

část popis realizace těchto programů a jejich reflexe. 
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2 Dramatická výchova v mateřské škole 

2.1 Děti předškolního věku a dramatická výchova 

 

Specifičnost předškolního období je dána hlavně psychologickými odlišnostmi, kterými 

se zabývá vývojová psychologie. V poznávání reality a utváření vztahu k okolnímu 

světu se předškolní děti výrazně spoléhají na zpracování informací pomocí fantazie  

a intuice. Z batolecího období přetrvává egocentrismus, který se promítá  

i do komunikace, dítěti je tak i nadále výraznou oporou jeho vlastní perspektiva  

a nedokáţe pochopit, ţe existuje více názorů, z nichţ některé mohou být správnější  

neţ ten jeho. V této fázi děti v podstatě dezinterpretují, nebo vůbec neberou v úvahu 

všechny informace, které je matou a nabourávají jejich představy o zákonitostech světa 

(Vágnerová, 2012, s. 179-180). Soňa Koťátková (2005) podotýká, ţe pro zdárné 

fungování her, nejen dramatických, v kaţdém kolektivu, je nutné přijetí jistých pravidel, 

čehoţ jsou děti ve větší míře schopny aţ kolem pátého roku na základě sounáleţitosti  

se skupinou. Do té doby řád z vnějšku působí především jako překáţka přirozené 

spontánnosti, a proto mívá naslouchání pravidlům jen krátké trvání.  

 Na rozdíl od situace na dalších stupních vzdělávání, nepředstavuje dramatická výchova 

v mateřské škole samostatný předmět, ale zapojuje se do vztahů s ostatními činnostmi, 

se kterými se vzájemně doplňují (Svobodová, Švejdová, 2011, s. 134). Jak však 

upozorňuje Eva Machková, nelze ve skupinách s dětmi do pěti let mluvit o práci s ryze 

dramatickými hrami, protoţe nejsou ještě schopny kooperace, klíčové pro dramatické 

aktivity. Nicméně i před tímto věkovým milníkem je pro rozvíjení psychických funkcí  

a dovedností vhodné určité dramatické činnosti do programu zapojit (Machková, 2007, 

s. 176). Uţ samotný fakt, ţe v mateřské škole je dominantním prvkem hra, otevírá širší 

moţnosti dramatizace neţ v ostatních etapách institucionálního vzdělávání. Sami  

od sebe si předškolní děti nejčastěji hrají „na něco“, tedy předstírají, ţe jsou někým, 

nebo něčím jiným, zkouší na chvíli vyměnit svou vlastní sociální pozici za jinou, 

neznámou, a o to zajímavější. Tímto způsobem se děti seznamují s novými situacemi  

a získávají tak jedinečné zkušenosti potřebné pro budoucí začlenění do společnosti, 

které si díky přímému proţitku snadno zapamatují i do dalších let (Svobodová, 

Švejdová, 2011, s. 50-51). Při hraní na něco si mohou navíc vyzkoušet i takové role, 

které jsou v běţném ţivotě povaţovány za špatné (zloděj, macecha) nebo nemoţné 
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(princezna, čaroděj) a které pomáhají s objevováním a rozlišováním pozitivních  

i negativních vlastností (Vágnerová, 2012, s. 190). 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe hry dětí předškolního věku jsou převáţně spojené 

s pohybem. Pomocí pohybu je také pro pedagoga nejjednodušší děti motivovat k určité 

aktivitě, protoţe kdyţ samotnou řízenou činnost pohyb provází, děti déle udrţí 

pozornost. Kromě pohybové sloţky si děti samy ve volné hře vymýšlejí různé situace  

a náměty, které pak ve své hře proţívají, řeší nebo „něco“ napodobují. Často je mezi 

hrou a skutečným klimatem ve skupině dětí tenká hranice, přes kterou se nabyté 

zkušenosti obou sfér navzájem prolínají a ovlivňují. Jejich hra je zprvu samostatná, 

pozorují druhé, pak se často navzájem napodobují a nakonec, jiţ společnou, hru 

obohacují o vlastní nové prvky, nápady. Právě pohyb a nápodoba jsou pak z mého 

pohledu hlavními principy, na kterých je postavena dramatická výchova v mateřské 

škole. 

 

2.2 Metody dramatické výchovy vyuţitelné v mateřské škole 

2.2.1 Metody pro činnost dětí 

V procesu dramatické výchovy se soustředí pozornost především na hry mimetické, 

tedy ty hry, které se zakládají na vytvoření imaginární situace, která se dále rozvíjí, 

nebo analyzuje. Do této kategorie spadají hry námětové, situační nebo imitační.   

Krista Bláhová uvádí, ţe před samotnou dramatickou činností je vţdy vhodné začít 

průpravnými hrami a cvičeními. „Ledolamky“ neboli seznamovací, uvolňovací  

a rozehřívací hry pomáhají, jak prozrazuje jejich označení, s překonáváním počátečního 

ostychu či neochoty. Dobíjejí kolektiv energií a hodí se jako mentální i fyzická 

rozcvička před náročnějším programem. Podle mého názoru je však moţné a někdy  

i vhodnější navodit atmosféru k příslušnému tématu hned, bez her na zahřátí  

či uvolnění. Z vlastní zkušenosti pramenící z mnou vedených lekcí vím, ţe taková hra 

můţe naopak pozornost dětí od následujícího programu odvádět. Proto je dobré dopředu 

zváţit, zdali je úvodní hra nutná a případně uváţit i výběr této hry. Hry zaměřené  

na smyslové vnímání pak rozvíjí kreativitu a seznamují hráče s novými úhly pohledu 



10 

 

(Bláhová, 1997). K některým z těchto činností uţ musí účastníci umět chápat pravidla, 

ale značná část materiálů se dá pro potřeby mateřské školy zjednodušit.   

Jednou z technik vyuţívaných při lekcích dramatické výchovy v MŠ je narativní 

pantomima, kdy se předvádí vyprávěný děj. Tím, ţe tato aktivita zapojuje tři sloţky 

paměti najednou (verbální, tělovou i pohybovou), děti dokáţí danou situaci snadněji 

proţít a uchovat (Svobodová, Švejdová, 2011, s. 73). Pokud si děti ohledně svých 

hereckých výkonů příliš nevěří, osvědčí se tzv. kolektivní role, kdy se jednotlivec skryje 

ve skupině. Tak získají stydlivější moţnost trénovat a osmělovat se, aniţ by je 

ochromovala tréma nebo strach z posměchu (Mlejnek, 2011, s. 18). V publikaci Metody 

dramatické výchovy v mateřské škole vyuţívají autorky ve značné míře rýmovačky  

a pohyb doprovázený hudbou. Děti milují rým, dobře se jim pak text pamatuje a spoustu 

rýmovaček znají uţ dávno z domova (Svobodová, Švejdová, 2011). Notoricky známé 

hry na bázi říkadel se dají snadno zpestřit tím, ţe se, ideálně ve spolupráci s dětmi, 

předělá text, vznikne tak zábava na celé dopoledne.   

Často se při dramatické výchově vyuţívají také rekvizity, jejichţ vyuţití usnadňuje 

rozvíjení fantazie a napomáhá plynulosti hry. Věc se můţe buďto chápat stejně jako  

ve skutečnosti, totiţ ţe helma udělá z kluka automobilového závodníka, nebo na základě 

asociace coby zástupný předmět, kdy třeba kapesník poslouţí místo padáku (Mlejnek, 

2011, s. 21-22). Zástupné předměty nemusí být pouze rekvizitami, mohou slouţit i jako 

loutky nebo mohou symbolizovat osobu – šátek na křesle představuje maminku 

(Svobodová, Švejdová, 2011, s. 88-89). Tyto předměty také propůjčují hercům určité 

charakteristiky. Dětem se snáze hraje role, pokud se s ní propojí i vizuálně, například 

kdyţ si holčička nasadí korunu, stane se princeznou, a kdyţ vymění korunu za hůl,  

je z ní hned stařenka.  

Jednou z nejpřirozenějších metod je hra v roli, jelikoţ staví na spontánní dětské hře  

na něco, a přitom nabízí specifické prostředky pro uchopení reality (Vágnerová, 2012,  

s. 190). Tato metoda se člení na tři typy (Valenta, 2008, s. 54-59). Při simulaci hraje 

dítě samo sebe, avšak ve vymyšlené situaci. Alterace je hrou v roli, kde dítě hraje 

někoho jiného, ale znázornění postavy je obrysové. Jde o zobrazení určitých typů, např. 

policista. Pokud začneme postavu vytvářet více do detailu, soustředíme-li se více  

na osobnostní rysy, mluvíme jiţ o charakterizaci. Charakterizace je vlastně nadstavba 

alterace, hlouběji zobrazuje individualitu a specifičnosti konkrétní postavy. V mateřské 

škole se setkáváme se simulací a alterací i ve spontánní dětské hře. Charakterizace jsou 
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však děti schopné aţ na konci základní školy, kdy by jiţ měly mít odstup  

od ztvárňované postavy. 

Eva Svobodová a Hana Švejdová (2011) uvádí i další metody pouţitelné  

pro dramatickou výchovu v MŠ. Jedná se například o asociační kruh, kdy kaţdé dítě 

doplní, co ho k tématu napadne jako první. Při činnost zvané živý obraz, se děti zastaví 

v určitém okamţiku, a to buď během hraní, anebo kdyţ dostanou za úkol vystihnout 

popsanou situaci strnulou pozicí. Oproti tomu technika oživlý obraz, neboli oživlé 

štronzo, strnulou pozici rozehrává, účastníci tak mají moţnost vymýšlet, co se dělo pak. 

Vnitřní hlasy učí děti, jak porozumět pocitům druhých a jak vyjadřovat své myšlenky. 

Děti se při této činnosti pokouší vyslovit, co se asi v danou chvíli honí hlavou určité 

postavě.  

V souvislosti s jiţ zmíněnými činnostmi nelze opomenout improvizaci, takřka 

všudypřítomnou dramatickou aktivitu, která staví na nepřipraveném projevu a váţe  

se tak na většinu ostatních dramatických aktivit (Svobodová, Švejdová, 2011, s. 82). 

Improvizovat zvládají i mladší děti předškolního věku, ovšem je nutné přihlédnout 

k jejich schopnostem, aby realizace nebyla nad jejich síly. 

2.2.2 Metody vyuţívané učitelem 

U předškolní dramatické výchovy je to především učitel, kdo vybírá látku, zadává 

hercům, respektive hráčům instrukce, tedy co mají dělat, a celkově je aktivitami 

provází. Tyto techniky řízení lze pro zjednodušení rozdělit na techniky ryze dramatické 

a dále na spíše podpůrné techniky, jichţ se vyuţívá i v jiných strategiích vedení procesu.  

Techniky vedení, kdy pedagog usměrňuje probíhající hru, je moţné rozlišit na základní 

typy s ohledem na to, jak se učitel činnosti účastní. Buďto si přidělí roli a na aktivitě  

se podílí zároveň s dětmi, a tak nonverbálními i verbálními prostředky upravuje 

směřování hry, řídí hru zevnitř, stává se spoluhráčem a partnerem dětí v rolové hře, 

případně doplňuje informace či vyjasňuje nesrovnalosti. Anebo praktikuje tzv. boční 

vedení, kdy dětem pomáhá tím, ţe slovně popisuje, co by se v danou chvíli na scéně 

mělo odehrávat. Mnohdy se oba postupy kombinují, protoţe i hrající učitel musí 

v některých momentech z role vystoupit a dění slovně usměrnit (Machková, 2007,  

s. 83-84).  
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Mezi metody, kterými učitel se ţáky následně aktivitu rozebírá, patří reflexe. Při této 

analýze učitel nejprve shrne, co se doposud dělo. Následně dá hráčům k jejich výkonům 

zpětnou vazbu a celou aktivitu zhodnotí. Dále se učitel pokusí vhodně vedenou reflexí 

vést děti ke shrnutí, hodnocení či hledání poselství, které z právě proběhlé činnosti 

plyne (Valenta, 2008, s. 288). Je ţádoucí, aby se do reflexe zapojili tedy i sami aktéři  

a dali tak průchod svým pocitům a myšlenkám. Tyto podněty se pak mohou stát 

předmětem další diskuze, můţe dojít k ujasnění nedorozumění atd.  

Z technik, které jsou platné nejen pro dramatickou výchovu, jmenujme dále kladení 

otázek. Prosté kladení otázek napomáhá nejen ke sběru a doplňování informací, ale také 

ţákům usnadňuje vytvořit si k situaci či postavě vnitřní vztah a hlouběji celou situaci 

pochopit (Valenta, s. 305). Další metodou je podávání informací, zde se předpokládá,  

ţe učitel má vědomosti, které ţákům chybí, většinou na základě bohatších zkušeností. 

Tento prvek vedení se částečně překrývá s instrukcemi a bočním vedením, avšak  

na rozdíl od nich zasahuje podávání informací nad rolový rámec (Valenta, s. 320). 

Hojně vyuţívanou metodou je také vyprávění, v případě této bakalářské práce se jedná 

hlavně o četbu z dětských knih. Na závěr nelze opomenout v ţákovských kolektivech 

prakticky všudypřítomná pravidla, ta regulují chování dětí, říkají, co se musí, smí nebo 

naopak nesmí dělat (Valenta, s. 324). 

Při práci s dětmi vyuţívám jak způsob, kdy jsem v akci s nimi (učitel v roli v dialogu 

s dětmi v roli, při některých pantomimických i jiných hrách a cvičeních), tak i boční 

vedení (vedení narativní pantomimy zvenčí, uvedení do jisté fiktivní situace, a posléze 

děti v roli např. promlouvají na zástupný předmět postavy nebo reagují v dialogu mezi 

sebou). Pokud je třeba, instrukci rozšířím o doplňující otázky, které mi mohly  

při pozorování dětí vytanout na mysl. Doplňujícími otázkami docílím toho, aby se děti 

nad věcí dále zamyslely a hru třeba ještě obohatily. Záleţí samozřejmě na sloţení 

skupiny, věku dětí, a zda to situace vyţaduje. 
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3 Daisy Mrázková 

3.1 Ţivot a dílo 

Daisy Mrázková, mnohostranně zaměřená výtvarnice a spisovatelka, se narodila  

5. května 1923 v Praze do rodiny českého krejčího a jeho anglické ţeny. V roce 1943 

absolvovala grafickou školu a téhoţ roku začala studovat na Uměleckoprůmyslové 

škole v Praze v ateliéru profesora Antonína Strnadela. Poté, co Němci roku 1944 školu 

zavřeli, vdala se za svého spoluţáka Jiřího Mrázka a spolu odešli na Vysočinu, vyčkat 

konce války. Po osvobození zůstala Mrázková na mateřské dovolené a do školy  

uţ se zpátky nevrátila. Ve výtvarném umění se pak vzdělávala samostudiem za pomoci 

manţela, který Umprum dokončil
2
.
 

Zpočátku své malířské kariéry se Mrázková zaměřovala na portrét, kterým upoutala 

pozornost veřejnosti ve druhé polovině padesátých let. Mezi díla vzniklá v tomto období 

patří Adriena, Matka, či Veronika. Postupem času se od figurální malby obrací k malbě 

krajinné, přičemţ v 60. letech je silně patrná fáze přechodu mezi oběma typy, symbióza 

člověka a přírody. Druhá polovina 70. let znamená u Mrázkové rozšíření pouţívaných 

technik o černobílou kresbu, v letech devadesátých se pak objevuje malba temperou. 

Společně s manţelem patřili do uměleckých uskupení UB12 a Umělecká beseda
1
.
 

Od roku 1961 se Mrázková začíná zabývat literaturou pro děti a mládeţ (LPDM), 

cílenou výhradně na předškolní a mladší školní věk. Za svůj ţivot napsala pro nejmenší 

čtenáře přes deset knih. V tomto ohledu je nezbytné vyzdvihnout fakt, na který 

upozorňuje Blanka Stehlíková (1984, s. 161), totiţ ţe Daisy Mrázková na rozdíl  

od většiny ostatních umělců tyto kníţky nejen ilustrovala ale i sama psala. Mezi její díla 

patří kupříkladu tituly: Neplač, muchomůrko (1965), Chlapeček a dálka (1969),  

Můj medvěd Flóra (1973) či Co by se stalo, kdyby…(1980). Stehlíková dále upozorňuje 

na zajímavý dobový rozpor ohledně určování ţánru těchto knih, neboť někdy byly 

uváděny jako pohádková próza a jindy coby próza s dětským hrdinou. V rozhovoru 

s Ivo Fenclem se Daisy Mrázková svěřila, ţe pro ni byly velkou inspirací kníţky Britky 

Helen Beatrix Potterové, autorky dětmi milovaného Příběhu o králíku Petrovi (1902). 

Literární tvorba Mrázkové byla přeloţena do angličtiny, němčiny, slovenštiny, 

litevštiny, slovinštiny a dokonce i do japonštiny
2
. 
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Jiţ za svou prvotinu Neplač, muchomůrko získala Mrázková v roce 1966 Cenu 

nakladatelství SNDK, roku 1970 obdrţela Cenu kritiky za knihu Chlapeček a dálka  

a roku 1980 jí Albatros udělil čestné uznání za obrázkové album Co by se stalo, kdyby… 

(Holešovský, 1989, s. 247). I v 21. století sklízí Daisy Mrázková chválu. V roce 2005  

jí byla českou sekcí Mezinárodního sdruţení pro dětskou knihu (IBBY) udělena Zlatá 

stuha za celoţivotní přínos. Roku 2010 získala cenu Sdruţení českých umělců grafiků 

Hollar za přepracování svých původních ilustrací k vlastní kníţce Písně mravenčí 

chůvy. Za tuto knihu dostala v témţe roce i svou druhou Zlatou stuhu od IBBY. 

Naposledy ji za celoţivotní výtvarný a literární přínos vyznamenal ministr kultury 

Daniel Herman cenou Přátel českého umění, Artis Bohemiae Amicis, na podzim roku 

2015. Tato cena se uděluje umělcům, kteří se přičinili k šíření dobré pověsti české 

kultury doma i v zahraničí. 

 

3.2 Specifika literární tvorby Daisy Mrázkové 

Autorka, jeţ se sama povaţuje především za výtvarnici, osvěţila v šedesátých letech  

20. století scénu dětské obrázkové kníţky (tzv. Bilderbuch), kdy začala vydávat 

pohádky, jejichţ cílová skupina zahrnovala primárně čtenáře předškolního věku a jejich 

rodiče. Umělé pohádky Daisy Mrázkové v návaznosti na meziválečné tendence oslovují 

aktuální tematikou, coţ je na svou dobu značně pokrokové (Stehlíková, 1984, s. 119) 

Jako náměty slouţily Mrázkové příhody z vlastního ţivota a z pozorování dětí.  

V nevydaném článku o procesu vzniku knih vysvětluje, ţe vnímá písmena i celá slova 

jako barvy, s jejichţ pomocí přenáší na papír svůj myšlenkový obraz. Prostřednictvím 

milých příběhů autorka se snaţí u dětí probudit zájem o okolní svět a podnítit jejich 

fantazii, vyprávění se uzpůsobuje smyslovému vnímání nejmenších čtenářů. Na druhou 

stranu je však v příbězích výrazná i vzdělávací a výchovná sloţka. Mrázková podporuje 

lásku k přírodě, citlivost a systém hodnot. Například v kníţce Chlapeček a dálka otevírá 

pro děti těţko uchopitelné téma stáří, ke kterému se vrací i v další tvorbě. Často se také 

objevuje zamýšlení nad tím, co vlastně znamená učinit v konkrétní situaci správné 

rozhodnutí (Holešovský, 1989, s. 247-248). Mezi pohnutky, které ji motivovaly k psaní, 

řadí autorka i touhu nabídnout začínajícím čtenářům, kterými byly nejprve její vlastní 

děti, snadno čitelné, ale přesto zajímavé texty. Důleţitým aspektem, jenţ odlišuje 

obrázkové kníţky D. Mrázkové od soudobé LPDM je provázanost literární a grafické 
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stránky, jak podotýká František Holešovský: „…různá úloha kreseb a barevné ilustrace 

je podmíněna zřetelně zacílenými vzdělávacími a společensky angažovanými humánními 

cíli, jimž dokonale odpovídá, a nelze tedy odtrhovat výtvarnou složku jejích knih  

od textové a naopak. Ve stanovení cílů této činnosti a v jejich osobitém uskutečňování 

tkví zvláštní význam a ojedinělost jejího místa v české knize pro děti“ (1989, s. 249). 

Tento tvůrčí princip je velmi výrazný v albu Co by se stalo, kdyby…, kde navíc ilustrace 

nad textem jasně dominují a slouţí jako hlavní nositelé myšlenek, v tomto případě 

návrhů řešení hypotetických situací z reálného ţivota. 

 

3.3 Rozbory vybraných knih 

3.3.1 Co by se stalo, kdyby… 

Téma 

Album Co by se stalo, kdyby... lze rozdělit na několik tematických okruhů. Jsou zde 

témata z běţného ţivota, která v sobě nesou poučení (kdybych šel do lesa bez kabátu), 

radu, jak se v dané situaci zachovat (kdybych našel v trávě hodinky), nebo navrhují 

zajímavou činnost (kdybych vlezl do jeskyně). Poté témata hypotetická, která stimulují 

dětskou představivost (kdybych měl své letadlo, kdybych jel na bruslích  

až do Kamenice, kdybych měl strýčka myslivce) A v neposlední řadě témata očividně 

nereálná, slouţící pro fantazírování a zábavu (kdybych byl malý jako mravenec, kdyby 

můj kaktus byl větší a větší). Obecně si tedy soubor klade několik cílů, a to vychovávat 

děti, vzdělávat je a podněcovat v nich zvídavost a dobrodruţného ducha.  

Charakteristika vzhledem k věku  

Na jazykové rovině je toto album pro předškolní děti, mezi nimiţ se mohou vyskytovat  

i začínající čtenáři, velmi snadno pochopitelné a podporuje i lásku ke čtení,  

aţ uţ samostatnému nebo s asistencí dospělého. Kapitoly se totiţ skládají z jedné 

otázky, na niţ navazuje pár kratičkých vět, které nabízejí moţné odpovědi. Tento 

nepříliš sloţitý text je pak doplněn několika návodnými obrázky, jeţ se k dané situaci 

vztahují. Prostor ponechaný pro vymýšlení vlastních závěrů, důsledků jednání, potaţmo 

i celých příběhů, skvěle podporuje jeden z klíčových záměrů předškolní pedagogiky, 

rozvoj fantazie. 
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Prostředí 

Různorodost témat s sebou logicky přináší i mnoţství prostředí. Část příběhů se tak 

odehrává ve známé přírodě, další v exotických krajích nebo doma. V některých 

kapitolách se místa dění střídají – dítě nastydne v lese, a pak leţí nemocné doma 

v posteli. 

Postavy 

Ve většině situací vystupuje hlavní postava, tedy samo dítě, od něhoţ se představy 

odvíjí. V některých epizodách se objevují také vedlejší role: rodinní příslušníci 

(babička, dědeček, strýček myslivec), cizí pán, nebo obr, tedy i postava nadpřirozená, 

pohádková. 

Kompozice 

Album se skládá celkem ze 17 kapitol, z nichţ kaţdá představuje samostatný příběh. 

Některé kapitoly obsahují uzavřený příběh, například povídání o ztracených hodinkách. 

Chlapec najde hodinky, vrátí je majiteli, a tím mu udělá radost. Jiné příběhy mají 

kompozici otevřenou, jak lze vidět v …kdybychom měli svého slona, kde je čtenářům 

předloţen pouze počáteční nápad, na kterém mohou sami volně stavět. 

Vyuţití v dramatické výchově 

Z předchozího popisu je zřejmé, ţe kníţka dává širokou nabídku témat a motivů 

k prozkoumávání a k rozvoji představ a fantazie. Formou dramatické hry můţeme podle 

této kníţky rozvíjet například základní morální postoje - jak se zachovat při nálezu 

ztracené věci, u které tušíme, komu patří. Z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti 

druhých lépe poznávat, jak se můţeme chránit před onemocněním a jak toto samy 

můţeme ovlivnit. Kníţka nabízí několik přírodních prostředí k důkladnému 

prozkoumávání – jeskyně, moře, les. Pobízí děti přemýšlet o tom, co vše je moţné 

v těchto prostředích objevovat a zaţít. Umoţňuje realitu obohatit i o zkušenosti získané 

například z pohádek a tyto dva světy propojit, pohrát si. Velké fantazírování si mohou 

děti vyzkoušet například v případě, kdyby měly mravenčí velikost. Děti si mohou 

„zkusit“ nemoţné a zároveň zjistit, jaké to je být tak malý. Kníţka svými krátkými 

texty, kresbami a abstraktními malbami dává jen základní návod, první nápad k rozvoji 

vlastních představ, které můţeme v lekcích dramatické výchovy dále rozvinout. 
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3.3.2 Můj medvěd Flóra 

Téma 

Titul Můj medvěd Flóra představuje příběh opuštěného plyšového medvěda, kterého  

se ujme chlapec jménem Petr. Na pozadí tohoto vyprávění sleduje autorka hlavní cíl, 

tedy seznámit děti s problematikou odloţené věci, respektive péče o někoho v nouzi, 

protoţe medvěd, později pojmenovaný Flóra, je v díle antropomorfizovaný. Dalším 

tématem, které příběh dětem jemnou formou nastiňuje, je zábava, kterou spolu s radostí 

chlapec v nově získaném přátelství s hračkou proţívá, Navíc tím, ţe se sleduje postup 

péče o medvěda, se také děti seznamují s jednoduchými domácími pracemi. Flóru  

je totiţ potřeba umýt, vyţehlit mu oblečení nebo mu třeba ušít čepičku.  

Charakteristika vzhledem k věku 

Pouţité jazykové prostředky odpovídají potřebě předškolních čtenářů. Text se skládá  

z jednoduchých krátkých vět s velkým poměrem dějových sloves vhodných 

k dramatizaci s danou věkovou skupinou. I polidštěný medvídek odpovídá animismu 

typickému pro toto vývojové období. 

Prostředí 

Začátek příběhu se odehrává venku v zimě, Petr nalezne cestou ze školy ve sněhu 

pohozenou hračku. Většina aktivit se potom odehrává u chlapce doma, kde se medvídek 

zabydluje a celá rodina o něj svědomitě pečuje. Ke konci příběhu, nejspíš na jaře,  

či v létě, se všichni vydávají autem na výlet.  

Postavy 

V příběhu vystupují kladné postavy: Petr, zachránce medvěda, jeho rodina, která  

mu pomáhá s péčí o nalezence, a samotný medvěd Flóra, jehoţ Petr svým přístupem 

polidšťuje a má ho za přítele. Záporná postava Flóřina původního majitele je v příběhu 

pouze nepřímo zmiňována. 

Kompozice 

Dílo má uzavřenou formu, jednotlivé části jsou propojeny postavou medvěda Flóry. 

Hlavní dějová sekvence sestává ze třech fází. Petr nejprve nalezne cestou ze školy 

medvěda, poté se rozhodne ho vzít domů a postarat se o něj. Poslední část se zaměřuje 
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na idylickou atmosféru, kdy rodina vyráţí na výlet, přátelé se těší jeden z druhého  

a radují se, ţe spolu budou moci zůstat i nadále. 

Vyuţití v dramatické výchově 

Hlavním obsahem dramatické výchovy je osobnostní a sociální rozvoj dětí. K tomuto 

účelu je podle mého tato kníţka pro předškolní věk ideální. Jednak nabízí motivy, kdy 

dítě zaţívá radost s druhým (ať jde o hračku, nebo přeneseně o zvíře, člověka), ale také 

odhaluje, ţe i vzájemná péče a ohleduplnost je projevem přátelství a tolerance, lidskosti. 

Autorka na jednoduchém příběhu dává příleţitost uvědomit si a vytvářet základní 

morální hodnoty. Skrytou zápornou postavu pak můţeme v dramatické hře vyuţít jako 

moment konfrontace - příleţitost vyjádřit se k negativnímu chování a nabídnout řešení. 

 

3.3.3 Nádherné úterý 

Téma 

V příběhu babičky trápící se kvůli své dávno ztracené panence (slečna Brambůrková) 

předkládá autorka dětem téměř filosofické záleţitosti. Tou první je stárnutí a stáří. Skrz 

postavu babičky, které uţ v ţivotě zbyly jen vzpomínky na minulost, se děti seznamují 

s pocity generace, která je jim věkově nejvíce vzdálená, a přitom, jak je zde vidět, 

myšlenkami docela blízko. Druhé téma představuje radost. Síla radosti je ilustrována 

koloběhem, jeţ spustí chlapec tím, ţe vrátí panenku nesprávné dívce. Obdarovaná 

slečna pak nevědomky šíří dál energii a odhodlání, kterých se jí nečekaným dárkem 

dostalo. Poselství příběhu shrnuje sama autorka uţ zkraje vyprávění: „Kdyţ chceme, 

aby byl někdo ještě lepší, neţ je, udělejme mu radost, to je jednoduché.“ 

Charakteristika vzhledem k věku  

Nádherné úterý je z textového hlediska sloţitější neţ například Můj medvěd Flóra, 

počítá se zde s jiţ zkušenějším čtenářem, respektive posluchačem. Střídá se zde 

neosobní vypravěč s vypravěčem v podobě abstraktního Úterý. I vzájemně propojené 

děje, vracející se z minulosti do současnosti, vyţadují větší soustředění. Samotné dílčí 

příběhy jsou však snadno pochopitelné a jejich jednoduché zápletky mají dobré 

předpoklady k dramatizaci.  

Prostředí 
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Začátek a konec příběhu jsou situovány do parku na lavičku. Jednotlivé epizody se pak 

odehrávají na místech, která uţ děti také vesměs stihly poznat – na zahradě, doma, 

v divadle, v lese, v salónku, v muzeu. 

Postavy 

V nedlouhém příběhu vystupuje mnoho epizodních postav, které spojuje babička (a její 

dětské já, původní majitelka panenky) s vypravěčem dílčích příběhů, kterým je Úterý. 

Dále se zde objevuje chlapec, který panenku ukradl. Dívka po nemoci, co se díky 

panence naučila hrát na klavír. Tatínek píšící dopis synovi. Slečna, kterou chlapec 

radující se z dopisu inspiruje k namalování obrazu. A nakonec chlapec, kterého obraz 

v galerii podnítí k zasazení stromu. 

Kompozice 

V tomto případě se jedná o řetězovou posloupnost, jednotlivé děje na sebe navazují, 

propojují se díky předávané radosti. O uzavřenosti či otevřenosti se dá polemizovat.  

Na jednu stranu se příběh uzavírá tím, ţe Úterý utěší babičku vyprávěním o zásluhách 

slečny Brambůrkové. Na druhou stranu je jasné, ţe koloběh předávání radosti bude 

pokračovat i nadále, vzniká tedy prostor pro vymýšlení dalších situací. 

Vyuţití v dramatické výchově 

Po prvním přečtení se mi tato kníţka zdála pro děti předškolního věku sloţitá. Vyţaduje 

soustředěnost a určitou vybavenost čtenáře. Hlavně kvůli postavě abstraktního Úterý  

a prolínání minulosti se současností. Motiv ztracené oblíbené hračky mi ale přišel 

zajímavý. Myslím, ţe by stálo za pokus osud ztracené hračky lépe prozkoumat.  

Je to vhodná příleţitost pro děti přistoupit k vlastní tvořivosti snaţit se svou ztrátu 

posunout do jiné dimenze - do předávání radosti. Předškoláci, děti, které mají zkušenost 

s prací technikami a metodami dramatické výchovy, by to mohly zvládnout. 

 

3.3.4 Slon a mravenec 

Téma 

Pozornost je v tomto příběhu soustředěna na rozdílnost jednotlivců. Mrázková zde 

čtenářům připomíná, ţe na světě neexistují dva úplně stejní lidé. Někdo je jako slon, 

velký, nemotorný, ale silný. Jiný se podobá spíše malinkému hbitému mravenci. Třetí 
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má nejvíce společného s veverkou, která na sebe v běţném ţivotě bere úlohu jakéhosi 

prostředníka mezi oběma extrémy. Ze závěru bajky vyplývá skutečnost, ţe kaţdý  

se hodí na něco jiného, a kdyţ se rozdílní lidé spojí, jejich vlastnosti se vzájemně skvěle 

doplňují. Jako vedlejší téma lze vnímat přírodu plnou zajímavostí a půvabů, o kterou 

musíme pečovat, a ne z ní odnášet věci nebo zvířata pryč. 

Charakteristika vzhledem k věku 

Vyprávění je relativně bohaté na dialogy, dochází tedy k přímé interakci mezi herci,  

coţ je výhoda při dramatizaci v pravém slova smyslu, nicméně s předškolními dětmi  

je vhodnější soustředit se na konkrétní aspekty příběhu. Například rozpor mezi dobrem 

a zlem je v konfliktu jasně patrný, a to pomáhá dětem uvědomit si správné vzorce 

chování. 

Prostředí 

Dějištěm příběhu je z největší části příroda (především les a jeskyně), na jejíţ krásy 

Mrázková ve svých dílech ráda upozorňuje. Dále se děj odehrává v obydlí lovce,  

kde je veverka vězněna.  

Postavy 

Kladnými postavami jsou tři kamarádi, veverka, slon a mravenec. Záporně v příběhu 

vystupuje člověk – lovec. Vedlejší postavou je druhá veverka, která se v příběhu mihne 

jen krátce. 

Kompozice 

Expozice, poměrně dlouhá oproti ostatním částem, vykresluje rozdíly mezi slonem, 

mravencem a veverkou a jejich všednodenní ţivot. Konflikt nastává v okamţiku,  

kdy veverku sebere lovec, který si ji odnese domů do klece. Následně je zachráněna 

svými přáteli. Katarzi představuje idylické zakončení, zvířátka opět ţijí šťastně spolu. 

Vyuţití v dramatické výchově 

Hlavním motivem, který můţeme z tohoto díla vyuţít v dramatické hře, je rozdílnost 

mezi lidmi, výjimečnost jedince a vzájemná tolerance. Můţeme se inspirovat 

odlišnostmi povah zvířat z příběhu a zamyslet se nad naší skupinou, vyzdvihnout  

to kladné a jedinečné v kaţdém z nás, čím kaţdý přispívá k pozitivní atmosféře  

ve skupině. Děti se učí uvědomit si, ţe potřebují jeden druhého, konkrétně v tomto 

příběhu je při záchraně jednoho člena zapotřebí různých schopností dalších postav. 
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3.3.5 Haló, Jácíčku 

Téma 

Autorka na příhodách personifikovaných zvířátek vysvětluje dětem neznámé přírodní 

jevy a tak opět upozorňuje na krásy přírody, hlavně ve spojení se silou fantazie. Díky 

představivosti se totiţ i obyčejné věci, jako je starý strom nebo hromada kamení, stávají 

neobyčejně zajímavými. Témata jednotlivých epizod se těsně dotýkají kaţdodenního 

ţivota malých dětí. Řeší se zde vztah rodičů a dětí (neúmyslné zlobení, prozrazené 

tajemství) i vztahy mezi přáteli (jak překonat špatnou náladu, nebo jak udělat 

kamarádovi radost). 

Charakteristika vzhledem k věku 

Text je s ohledem na udrţení pozornosti rozčleněn do krátkých kapitol. Některé příhody 

doprovází i jednoduché říkanky nebo popěvky, které působí na dětský vztah k rytmu,  

a zároveň přináší změnu a oţivení. Velkou část vyprávění tvoří dialogy, avšak 

zastoupeny jsou i popisné pasáţe, které mohou být v některých případech pro menší 

předškolní děti příliš zdlouhavé. 

Prostředí 

Zvířátka proţívají svá dobrodruţství v lese a na louce, tedy v prostředí, které je dětem 

relativně blízké. Kamarádi objevují okolní svět plný překvapení, pravděpodobně 

v období jara. Čtenář je svědkem střídání počasí, někdy hřeje horké slunce, jindy  

se hrdinové schovávají před prudkým lijákem. 

Postavy  

Hlavními postavami příběhu jsou zajíček Jácíček a jeho kamarádka Veverka. Jácíček  

je čiperný, zvídavý a občas nechtěně něco provede. Veverka je zajíčkovou věrnou 

společnicí, v mnoha situacích se prokáţe být moudřejší a dá kamarádovi dobrou radu. 

Dále v příběhu vystupují rodiče obou zvířátek spolu s oţivlým stromem Slonem  

a protivnou Krtonoţkou. Ve vloţených pohádkách jsou polidštěni i jiní ţivočichové 

(bílá můrka), nebo například rostliny či krápníky. 

Kompozice 

Kníţka je rozdělena na 22 kapitol, z nichţ většinu tvoří epizody ze ţivota Jácíčka  

a Veverky, pět kapitol je věnováno samostatným pohádkám, které hlavním hrdinům 
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vypráví Slon. Většinou se jedná o idylické obrázky, na jejichţ pozadí se odehrávají 

drobné dětské konflikty přenesené do říše zvířat. 

Vyuţití v dramatické výchově 

I tato kníţka nabízí témata k dramatické výchově z oblasti přátelství. Opět přes proţitky 

zvířátek například zaţít radost ze společné hry, objevování přírody, ale také nepříjemné 

chvíle jako nedorozumění či odmítnutí. Děti si ve fiktivní situaci mohou vyzkoušet,  

jak by se udobřily s kamarádem, navrhovat řešení. Mohou se zamýšlet nad tím, jak naše 

„ošklivé“ chování asi kamarád vnímá, v reflexi se vyjádřit k vlastnímu proţitku, pokusit 

se rozebrat a zhodnotit chování a jednání kniţních postav Jácíčka a Veverky. 

 

3.3.6 Kluk s míčem 

Téma 

V příběhu lze nalézt mnoho témat, které je potřeb. Hlavním poselstvím je přesvědčit 

děti, ţe k tomu, aby se skvěle bavily, nepotřebují víc neţ pár dobrých kamarádů a hlavu 

plnou nápadů. Dalším tématem je péče o vlastní věci, ilustrovaná například  

na příhodách, kdy hrdina Pepík ztratí svůj míč, nebo kdyţ se mu míč roztrhne. V kníţce 

se řeší i nemoc a péče o pacienta, první láska nebo dodrţování slibů. 

Charakteristika vzhledem k věku 

Přestoţe je příběh určen dětem od pěti let, působí uţ spíše jako čtení pro školní děti. 

Vyprávění je sice sloţeno z krátkých vět a vysokým poměrem přímé řeči, časté 

fantazírování a spekulace však kladou vyšší nároky na představivost a porozumění 

četbě.  

Prostředí 

Většina děje se odehrává u hlavního hrdiny na zahradě a v přilehlém okolí. Jedna 

kapitola se odehrává v nemocnici, to kdyţ má Pepík spálu. Příběhy, které si postavy 

mezi sebou občas vypráví, jsou situovány vesměs do vzdálených krajin, jako  

je Austrálie nebo Severní pól. 

Postavy 

Hlavní postavou je kluk Pepík, který si hraje s polidštěným míčem jménem Trofi,  

se svojí sestrou Hankou, spoluţákem Tomášem a holčičkou Míkou. V příběhu pak 
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vystupují i Pepíkovi rodiče, Míčina maminka Kristina a další epizodní postavy jako 

například lékaři a pacienti v nemocnici. 

Kompozice 

Příběh je rámcován dětstvím chlapce, který zaţívá s kamarády různá dobrodruţství. 

Mezi hraním si děti vymýšlí vlastní pohádky, nebo jim je vypráví dospělí. Setkáváme  

se zde tedy i s metatextovými prvky stejně jako v knize Haló, Jácíčku.  Na konci 

vyprávění je naznačeno, ţe Pepík uţ z věku dětských her pomalu vyrůstá a začíná  

se věnovat četbě.  
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4 Cíle 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, zda jsou vybrané knihy od autorky Daisy 

Mrázkové vhodné ke zpracování pomocí metod dramatické výchovy určených  

pro skupiny sloţené z dětí předškolního věku. Hlavním výzkumným nástrojem bude 

analýza předloh a následný akční výzkum. V rámci něj zrealizuji naplánované bloky 

řízené činnosti s dětmi a vyhodnotím, zda zvolená kniha nabídla vhodná východiska  

pro práci pomocí metod dramatické výchovy (náměty, témata, prostředí, postavy, 

situace apod.). V lekcích také ověřím, zda jsou zvolená témata pro děti předškolního 

věku aktuální. 

 

5 Výzkumné otázky 

První výzkumná otázka se zaměřuje na vymezení materiálů vhodných vzhledem 

k věkové skupině, tedy: „Které z vybraných knih jsou vhodné ke zpracování metodami 

dramatické výchovy s dětmi předškolního věku?“ Účelem druhé výzkumné otázky  

je vytyčit ty části příběhů, které by cílovou skupinu zaujaly: „Jaké zajímavé postavy  

a situace vybrané knihy Daisy Mrázkové nabízejí pro práci s dětmi předškolního věku?“ 

S pomocí závěrečné výzkumné otázky „Jsou vybraná témata pro dnešní děti aktuální?“ 

se hodnotí, nakolik se v běţném ţivotě děti dané věkové skupiny s podobnými 

situacemi střetávají a zdali jim tak modelová řešení mohou být přínosem. 

 

6 Metody výzkumu 

Výzkum spojený s touto prací bude prováděn vyuţitím kvalitativních výzkumných 

metod. Nejprve se souhrnně zanalyzuje dílo Daisy Mrázkové, poté bude několik 

náhodně vybraných knih detailně rozebráno s ohledem na moţnosti vyuţití metodami 

dramatické výchovy. Následně dojde k realizaci lekcí dramatické výchovy na motivy 

vybraných knih a k reflexi těchto lekcí. Dalšími pouţitými metodami budou rozhovory  

s dětmi a pozorování dětí během realizace programů i při jejich volné hře.  
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7 Vlastní výzkumné šetření 

7.1 Popis místa realizace a skupiny 

Programy jsou realizovány v Soukromé mateřské škole Rotunda v Praze Zbraslavi,  

kde pracuji. Mateřská škola je zapsána v rejstříku škol, je akreditovaným školským 

zařízením poskytující předškolní vzdělávání, které vychází z RVP PV. Školní 

vzdělávací program je vlastní rozvíjející se program zaměřený na přípravu dětí  

ke vstupu do měnící se společnosti s co nejpřijatelnějším a nejpřirozenějším 

přizpůsobením věku dětí. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 18 měsíců  

do 6 let. Z organizačních důvodů jsou děti děleny do dvou věkových skupin  

jen na řízenou aktivitu. Programy vypracované pro tuto bakalářskou práci jsou 

realizovány se skupinou dětí od tří do pěti let věku. Docházka dětí je však nepravidelná, 

není tak dopředu znám počet dětí, ani jestli budou v den realizace ve skupině převládat 

starší děti, nebo naopak. Proto jsem zvolila jednodenní programy, pouze při zpracování 

kníţky Můj medvěd Flóra je program rozdělen do dvou lekcí, kdy jsem dopředu věděla, 

ţe se jich zúčastní stejné děti. Uvedené lekce jsou realizovány s malou skupinou o počtu 

8 aţ 9 dětí. Metody a techniky dramatické výchovy v činnostech s dětmi vyuţívá i má 

kolegyně, takţe tento způsob práce je dětem známý.  

 

7.2 Programy dramatické výchovy inspirované vybranými knihami 

 

Pouţité úryvky z knih jsou vyznačené kurzívou. 

7.2.1 Program na motivy knihy Co by se stalo, kdyby… 

Program inspirovaný kníţkou Co by se stalo, kdyby… a konkrétně příběhem  

„Co by se stalo, kdybych šel na procházku v moři?“ 

Z této knihy jsem vybrala výše uvedenou kapitolu, jelikoţ se hodila do kontextu 

integrovaného bloku, kde jsme s dětmi zkoumaly různé povrchy Země. Některé kapitoly 

nabízejí velký prostor pro tvorbu improvizací, širokou škálu moţností, jak by daná 

příhoda mohla pokračovat, různé situace k řešení atd. Zvolenou kapitolu jsem vyuţila 

jako východisko pro přípravu lekce. Dětem po úvodních aktivitách přečtu celý kratičký 

text kapitoly, kníţka zůstane rozloţena na příslušných stránkách v prostoru třídy. 
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Protoţe je ve skupině několik dětí, které se s dramatickou výchovou teprve seznamují, 

je lekce sestavena převáţně z různých her a cvičení. 

Skupina: 9 dětí, 3 – 5 let 

Téma: Moře 

Hlavní cíl: Získat nové informace o moři, mořském světě.  

Dílčí cíle:  

Dramatické: Vyzkoušet si narativní pantomimu. Děti vytvoří fiktivní svět moře  

a uplatní své nápady v jednoduché námětové hře. 

Osobnostně – sociální: Spolupráce všech v kolektivu a naplnit tak společný zájem, umět 

dát kamarádovi přednost, umět počkat. 

Metody: Komunitní kruh, narativní pantomima, zastavení pohybu, boční vedení, děti  

v kolektivní roli, pohybové hry, střídání intenzit pohybu. 

Pomůcky: CD se zvukem moře, „padák“, plyšový míček, lodička, barevné papíry. 

Výtvarná činnost: Co můţeme vidět v moři? – vytrhávání z papíru (zařadím podle 

zaujetí, potřeby motivace a času). 

 

1) Rituál na přivítání – Dobrý den, dobrý den… 

 

2) Motivace – Děti leţí na koberečcích rozprostřených po třídě (zůstává po ranní práci 

s kalendářem) a poslouchají zvuk z CD. Dobře poslouchejte a zkuste se zamyslet,  

co by mohlo takový zvuk vydávat. Co vám to připomíná? Pak si o tom popovídáme. 

Popis realizace: 

Děti leţely opravdu klidně a tiše. Po vypnutí CD se posadily na koberečcích a kaţdé 

řeklo svůj nápad. Představivost dětí se rozjela na plné obrátky – někomu to připomnělo 

sněhovou vánici, jinému vichřici, zvuk tekoucí vody a dokonce hlučné nákladní auto, 

které nakládá pokácené stromy. Prozrazuji, ţe to byl zvuk moře. 

 

3) Komunitní kruh – Byl někdo u moře? Jaké je moře? 

Popis realizace: 

O moři děti dokázaly říct, ţe je slané a někdy jsou na něm veliké vlny. Jeden chlapec 

byl jen na koupališti u babičky. Děti mu spontánně začaly vysvětlovat, ţe moře  

je mnohem větší. Vyuţila jsem nápadu a střídavě jsme pohybem těla ukazovali rozdíl 

mezi koupalištěm, rybníkem, potokem, jezírkem (pokrčená kolena, mírný předklon  
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a ruce ukazující úzký prostor) a mořem (doširoka roztaţené nohy a rozpaţené ruce). 

Dětem to přišlo zábavné a při kaţdé změně se smály. 

4) Četba z knihy – Co by se stalo, kdybych šel na procházku v moři? Viděl bych 

barevné ryby, mořské sasanky, korály, hvězdice… 

 

5) Hra „Štronzo“ – Děti přeruší běh na slovo „štronzo“ (budu říkat já) a zkusí  

se proměnit v cokoliv, co nějak souvisí s mořem. Pokusí se vymyslet samy, boční 

vedení. 

Popis realizace: 

Vůbec jsem nepouţila své připravené nápady. Děti vymyslely a nápaditě předváděly 

perly, mořské jeţky, koníky a panny, písek, vlny, mušle, hvězdici a spoustu dalších 

mořských ţivočichů, dokonce i truhly s pokladem. To mne opět inspirovalo a kaţdého, 

koho jsem se dotkla, řekl, co má uvnitř truhly. Některé byly pootevřené, ale přece jen 

jsem se zeptala všech. Uvnitř byly perly, zlato a drahé kamení, zlaté peníze, perlové šaty 

– ocenila jsem, ţe chtěl kaţdý vymyslet něco originálního. Běh jsem chtěla trochu 

zpomalit a tak jsem po chvíli přidala úkol běhat pouze mezi koberečky, které byly stále 

na zemi. To některým dětem dělalo potíţe a nechávaly se stále strhnout během dokola. 

Bohuţel jsem tímto zásahem jednu holčičku odradila a zbytek programu pozorovala 

z lavičky. Při předvádění jednotlivých nápadů děti nespěchaly a i v pózách perly, mušle 

atd. samy chvíli zůstaly a uţívaly si to. 

 

6) Cesta k moři – Máte nějaký nápad, jak se k moři dostaneme? Narativní pantomima, 

s dětmi v akci. 

Popis realizace: 

Předchozí činnost děti zaujala na dlouho a aktivním pohybem byly uspokojené, tak jsem 

na tuto část zvolila převáţně práci na rozmístěných koberečcích. Děti nastartovaly auta, 

zařadily, zatáčely, troubily, brzdily…dělaly letadlo, předváděly jízdu autobusem (seděli 

jsme všichni pohromadě jedním směrem a předváděli jízdu do kopce…), jízdu vlakem. 

Po vystřídání všech nápadů jsme zvolali: „Hurá, uţ jsme u moře!“ 

 

7) Co s sebou na výlet pod vodu? Narativní pantomima. S dětmi v akci. 

Popis realizace: 

Původně jsem měla v úmyslu s dětmi předvádět oblékání plavek atd., ale opět mne děti 

navedly trochu jinak: „Musíme se přece převléknout.“ Takţe jsme ukazovali imaginární 
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svlékání všech částí oblečení, co jsme měli zrovna na sobě a pak teprve navlékání 

plavek, brýlí do vody, ploutví a potápěčské výstroje (vše opět nápady jen dětí). 

 

8) Hop do vody! – Skočíme do vody, „spadla lţička do kafíčka, udělala ţbluňk“, 

budeme plavat pod vodou, proplouvat mezi úzkými útesy, zastavíme se a rozhlédneme 

se pod vodou, s dýchacím přístrojem dýcháme pomalu a zhluboka, vyplujeme  

na hladinu, lehneme si na ni na záda a necháme se unášet vlnami (tím skončíme, 

navazuje další hra). S dětmi v akci. 

Popis realizace: 

Tato část byla rychlá. Děti přidaly při rozhlíţení pod vodou varování, ţe se blíţí ţralok 

a tak začaly plavat rychle pryč. Akci se ţralokem opakovaly několikrát. Pro mne to bylo 

pozitivní znamení, ţe jsou stále „v moři“ celým svým tělem i duchem a baví je to. 

 

9) Vlny – Všichni drţí „padák“ a pohybem rukama vytváří vlny různých intenzit  

na domluvené rychlosti, které nepravidelně střídají podle instrukce (1-zkusíme hýbat  

jen zápěstím, 2-nataţenými paţemi pomalu střídavě hýbeme nahoru a dolů, 3-mírně 

pokrčenými paţemi rychle kmitáme). 

Popis realizace: 

Střídání intenzit v různém provedení děti znají z jiných programů, takţe si zadání rychle 

zapamatovaly. Po pohybové stránce se snaţily spolupracovat a vytvořit zadané vlny. 

Nejoblíbenější byla samozřejmě nejakčnější rychlost 3. Radost se nedala přehlédnout. 

 

10) Záchranná akce – Na „padák“ (opět drţí v kruhu), poloţíme plyšový míček, který 

představuje loďku na moři. Úkolem „záchranářů“ bude udrţet lodičku na rozvlněném 

moři („padáku“), aby loďka neztroskotala (nevypadla z „padáku“). 

Popis realizace: 

V této části se projevil věkový rozdíl dětí. Tříleté děti viděly velkou zábavu  

ve skákajícím míčku na vlnách. Starším dětem šlo opravdu o záchranu loďky  

a navzájem si radily, kdo má zrovna zvednout „padák“ nahoru a tím zabránit vypadnutí 

míčku. Velice jsem ocenila spolupráci a společný zájem. Po chvíli se přidaly i mladší 

děti. 
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11) V loďce – Mám v rukách loďku, s kterou různě hýbu – třesu ze strany na stranu,  

ze shora dolů, zepředu dozadu, jako na vlnách a střídáme různé rychlosti. Děti stojí proti 

mně a pohybem těla kopírují pohyb loďky, jakoby byly v ní. 

Popis realizace: 

Původně jsem si myslela, ţe tento úkol moţná nepochopí nebo je tolik nezaujme  

a trochu to byla „sázka do loterie“. Hodně jsem se mýlila. Okamţitě děti začaly 

reagovat a dost věrohodnými pohyby těla ukazovaly aktuální situaci v loďce. Dokonce 

tuto aktivitu komentovaly slovy: „To je legrace.“ a chtěly ji opakovat delší dobu. 

 

12) Pod hladinou – Vezmeme opět „padák“ a při rychlosti 2 (táhlé vysoké vlny) děti 

střídavě proplouvají „pod vodou“. Postupně se vystřídají, ten co podpluje, chytne 

„padák“ místo kamaráda, který bude na řadě. Pak si děti střídavě lehnou pod „padák“  

a ostatní střídají intenzity vln podle přání „potápěče“. 

Popis realizace: 

Při podplouvání to někdy vázlo, protoţe se některé děti nemohly rozhodnout, ke komu 

vlastně poplují a tak se s ním vystřídaly. Projevily se tu uţší kamarádské vztahy, takţe 

jsem musela dodat, aby vybíraly tak, ať se vystřídají všichni. Potom jen menší děti měly 

trochu problém pochopit, ţe po podplutí mají „padák“ chytit na místě kamaráda, kterého 

střídají, ale skupinka je malá, takţe jsme si mohli dovolit věnovat tomu čas a nakonec  

se všichni vystřídali. Největší úspěch měla část, kdy leţí pod „padákem“ a pozorují vlny 

zdola. Ocenila jsem, ţe děti drţící „padák“ respektují přání „potápěče“. Nejvíc  

mne překvapila trpělivost a ochota dělat vlny kamarádovi s vědomím, ţe uţ jsem  

pod „padákem“ byl a uţ se na řadu nedostanu. Upozadit svůj zájem je pro tak malé děti 

podle mého těţké. 

 

13) Reflexe dětí – komunitní kruh – Líbilo se vám u moře? A co nejvíc? Měly jste 

z něčeho strach? 

Popis realizace: 

Nejvíc se dětem líbilo pod hladinou, ale kaţdému vyhovovala jiná rychlost. Většinou 

uklidňující velké táhlé vlny. Legrační jim přišlo, kdyţ byly v loďce na rozbouřeném 

moři. Bály se ţraloka a mořského jeţka. K moři by hned jely. Chlapeček, který u moře 

ještě nebyl, by raději jel na jiţ vyzkoušené koupaliště. Později venku mi ale řekl,  

ţe moţná s rodiči také někdy k moři pojede. (Beru to jako úspěch. Chlapec má 



30 

 

podezření na poruchu autistického spektra, takţe jakéhokoliv zapojení do společné 

práce si velice váţím.) 

 

Celková reflexe programu: 

Děti mne překvapily svým zaujetím a výdrţí při jednotlivých hrách. Chtěly vţdy 

vymyslet co nejvíce nápadů a při jejich předvádění nespěchaly a proţitek si podle mého 

názoru dostatečně vychutnaly. Děti si při různých motivacích mohly zdokonalovat 

vyjadřování narativní pantomimou nebo ve „štronzu“. Velice jsem ocenila soudrţnost 

skupiny a trpělivost jednotlivců při hrách s padákem. Důkazem spokojenosti dětí byla 

pokračující hra ve střídání pod hladinou. Venku pak při hře s míčky jim říkaly mořské 

perly. Z realizace jsem měla dobrý pocit aţ na zmíněnou dívenku, která aktivitu vzdala. 

Je to pro mne impuls zjistit, jestli tu nehraje roli jazyková bariéra (dívka je z ukrajinské 

rodiny), protoţe se jindy do programů, byť s ostychem, zapojuje. Výtvarnou část jsem 

nakonec jiţ nezařadila. Děti pracovaly cca 40 minut a chtěla jsem jim dopřát i volnou 

hru s hračkami ve třídě, na které se těšily (z provozních důvodů do své třídy chodí méně 

a jsou spojeny s jinou skupinou). 

 

Další moţné navazující aktivity: 

Mohli bychom navázat na dětmi uvedené mořské panny při hře „štronzo“ otázkou, jaké 

jiné bytosti by mohly být pod hladinou moře (předvést třeba pantomimicky  

a pojmenovat). Děti by mohly ukazovat, jaký vydávají tyto bytosti zvuk, jak  

se pohybují, jaký mají výraz (grimasy obličejů), přiřadit vlastnost (kouzelnou 

schopnost) podle vlastní fantazie a určovat, jestli je to dobrá nebo zlá bytost. Celá 

skupina by mohla vytvořit podmořskou příšeru, kterou můţeme pomalu rozpohybovat, 

přidat zvuk jednotlivých částí (kaţdé dítě) a eventuálně činnost dále rozvíjet. Tuto část 

by bylo moţné zpracovat i výtvarně. Nebo bychom se mohli věnovat pokladu na dně 

moře a klást si otázky: „Jak se tam dostal? Co bychom s takovým pokladem udělali, 

kdybychom ho našli? Kdybychom věděli, komu patří, vrátili bychom ho?“ Také  

by se mohla více rozpracovat „záchranářská“ část tím, ţe by se spojila například  

se ztroskotáním lodě na pustém ostrově a jeho objevováním. 
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7.2.2 Program na motivy knihy Můj medvěd Flóra 

 

Při zpracování této knihy je mým hlavním cílem vyuţít motivu utváření vztahu 

k věcem, přeneseně k lidem, a uvědomění si důleţitosti vzájemné pomoci a péče. 

Nepřímo přítomné záporné postavy chci pak vyuţít jako příleţitost k přímé konfrontaci 

dětí s touto postavou (učitel v roli). Záměrem je uvést děti do situací, kdy budou muset 

rozhodovat a následně přemýšlet nad pocity svými i druhých. Chtěla bych tedy 

s ohledem na svůj záměr vyuţít děje knihy, případně jen konkrétních částí textu  

k vytvoření zázemí pro aktivity nebo k jakémusi potvrzení jejich průběhu.  

Skupina: 8 dětí, 3 – 5 let 

Téma: Vztahy 

Hlavní cíl: Rozvoj vztahů k věcem, k druhým lidem. 

Dílčí cíle:  

Dramatické: Pokusit se o řešení fiktivní situace, zkusit se rozhodnout. V improvizaci 

reagovat na učitele v roli. Vyzkoušet práci se zástupným předmětem. 

Osobnostně – sociální: Vytváření prosociálních postojů, posilování prosociálního 

chování ve vztahu k ostatním lidem. Uvědomit si, jak kaţdý ovlivňujeme své okolí 

svým chováním, rozhodováním. Upevňování vztahů ve skupině. 

Metody: Komunitní kruh, narativní pantomima, děti v kolektivní roli, pohybové hry, 

práce se zástupným předmětem, boční vedení i učitel v roli. 

Pomůcky: Rozbitá, ale smontovatelná panenka, další různé oblečené panenky podle 

počtu dětí, hřeben, oblečení na rozbitou panenku, vlhčené ubrousky, čelenka s velkou 

mašlí, mošničky, kamínky. 

 

První den: 

1) Hra na zahřátí – Obměna hry „Chodí Pešek okolo“ na říkanku „Vstávej, vstávej, 

tratata, zima ťuká na vrata“. 

Popis realizace: 

I kdyţ děti hru znají, tato obměna je uchvátila a po chvíli jsem hru musela ukončit  

se slibem, ţe si ji zahrajeme ještě později nebo venku na hřišti. 

 

2) Co to pro nás znamená, mít někoho rád? – Chodíme v kruhu vytvořeného 

z koberečků a vymýšlíme nápady, které společně při chůzi realizujeme (koho potkáme, 
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toho pozdravíme, pohladíme, obejmeme, dáme mu pusu, řekneme mu něco hezkého, 

podáme mu ruku, hrajeme si s ním…) 

Popis realizace: 

Nejdříve děti nevěděly, co tím myslím. Zeptala jsem se jinak: „Co děláme, kdyţ máme 

někoho rádi? Jak mu to dáváme najevo?“ To uţ děti pochopily a připravené nápady 

jsem nemusela vůbec pouţít. Děti vymyslely a předvedly toto: dáme mu kytku, 

pozdravíme ho, dáme mu pusu, chytneme ho za ruku, pohladíme ho, hrajeme si s ním 

s kostkami, hrajeme s ním fotbal, obejmeme ho, zpíváme si s ním, hrajeme mu  

na hudební nástroj. U předvádění hry s kostkami děti spontánně pouţily i říkanku 

doprovázenou pohybem: „Stavíme, stavíme rozhlednu, ţe já z ní daleko dohlédnu. A ten 

spodní kámen nahoru vytáhnem…bác.“ Také u hry na hudební nástroj děti samy 

zařadily písničku „Já jsem muzikant“ a tím jsme se hodně zdrţely. Velice mne 

překvapila reakce chlapce s podezřením na PAS – myslela jsem, ţe určitý tělesný 

kontakt bude odmítat (objímání, pusu), ale naopak byl mile nejaktivnější. Také  

se ve skupince nevyskytlo odmítnutí, děti si nevybíraly. Opravdu vymyšlené projevy 

náklonnosti předváděly s kamarádem, kterého v kruhu zrovna míjely. 

 

3) Moje hračka – Lehnout si na koberečky v kruhu a vzpomenout si na svou oblíbenou 

hračku a na to, jak si s ní hraji. Pak se v kruhu postavíme a postupně děti předvádí 

pantomimicky hru se svou hračkou. Ostatní hádají a pak předvádíme všichni společně. 

U kaţdého dítěte můţeme začít říkankou „Já jsem Katka a hraju si takhle…“. Máte svou 

hračku rádi? Koho můţeme mít ještě rádi? 

Popis realizace: 

Některé oblíbené hry/hračky: hra s vláčkem, s autíčkem, panenka s mikrofonem 

zpívající písničku, panenka baletka, hra na počítači na dálkové ovládání atd. Někdy 

jsem k uhodnutí dopomohla dětem doplňujícími otázkami, z předvádění to nebylo jasné. 

Děti se nespokojily předvést pouze jednu hračku, takţe jsme udělali ještě jedno 

„kolečko“. 

 

4) Rozbitá panenka – Děti si opět na chvilenku zavřou oči na koberečcích v kruhu. 

Doprostřed pokládám rozbitou, špinavou, svlečenou a rozcuchanou panenku se slovy, 

aby si představily, ţe jsou venku, v zimě a něco uvidí ve sněhu. Jak se asi panenka cítí? 

Co by udělaly? Předpokládám, ţe panenku společně umyjí, učešou, oblečou, spraví atd. 

Popis realizace: 
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Jak jsem předpokládala, děti začaly ihned o panenku pečovat. Nejdříve říkaly, ţe by si jí 

domů nevzaly, protoţe někomu určitě patří. V případě, ţe je tam panenka několikátý 

den, domů by ji vzaly a staraly se o ni. 

 

5) Péče o panenku – Rozdám jiné panenky, aby měl kaţdý svou. Předvádíme kolébání 

v náručí, kolébku ze svého těla a panenku máme v klíně, krmení, zabalíme panenky  

do zavinovaček (do koberečků) atd. Pokud zbyde čas, spojíme pohyb s rytmem – děti 

s panenkami v náručí reagují na změnu rytmu (střídání polky a valčíku) a střídají  

tak domluvený pohyb, nebo reagují na změnu výšky tónu (na vysoký kolébají ve stoje, 

na nízký v kleče) atd. 

Popis realizace: 

Tato činnost uţ neměla takový ohlas (i kdyţ byla myšlena tak, aby si kaţdý sám uţil 

pečování o panenku). Vzhledem ke zdrţení některými aktivitami a celkovým 

rozpoloţením skupiny (kolegyně mne informovaly o neklidnosti skupiny jiţ druhý den) 

jsem také vynechala spojení pohybu s rytmem. Děti také stále vyţadovaly úvodní hru, 

která je tento den velice oslovila.  

 

6) Komunitní kruh – Myslíte, ţe je panence uţ lépe? Proč? Co se změnilo? Prostor 

k vyprávění, jak se starají o své hračky. 

Popis realizace: 

Usoudily, ţe je panence uţ lépe, protoţe se o ni postaraly. Je nyní šťastná a spokojená. 

Místo vyprávění, jak pečují o své hračky, si děti začaly dávat navzájem hádanky  

na téma „starostlivost, péče, mít rád“, např.: „Kdyţ chce slon na pastvu, dám  

ho do stáje.“ nebo „Kdyţ má někdo ţízeň, vodu mu nedám.“ nebo „Kdyţ bude mrznout, 

dám pejska ven.“ Tato spontánní hra jim vydrţela ještě při celém oblékání na ven  

a celou cestu na hřiště. Tam ještě cca dvacet minut hrály úvodní hru. 

 

7) Četba z kníţky – V Praze padá sníh. Venku je už tma. Petr jde domů ze školy.  

Co to neseš, Petře? Ukaž nám to! Nesu starého medvěda. Ležel ve sněhu na chodníku. 

Někdo ho asi zahodil. Chudák…Viděl jsem ho tam už v pondělí. Myslel jsem, že byste  

ho nechtěli. Opřel jsem ho tam o strom, že si ho někdo vezme. Nikdo si ho nevzal. Šel 

jsem dnes ze školy a medvěd tam ještě byl. Ležel kus dál ve sněhu. Už jsem ho tam 

nemohl nechat. Tak ho nesu domů. 
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Děti shledávaly podobnost příběhu z kníţky s tím, co právě proţívaly a řešily. Měly 

velkou radost, ţe se rozhodly stejně jako Petr. 

 

Druhý den: 

   Aktivity na připomenutí předchozí lekce (péče o panenku): 

8) Četba z kníţky – Já vím, že je špinavý… Ale já ho vykoupám. Helena myje medvěda. 

Má mýdlovou pěnu. Špína pouští. Medvěd bude krásně zlatý. Bude mít bílé pacičky. 

9) Mytí panenky – Sedneme si do řady tak, abychom dosáhli kamarádovi na záda. Paní 

učitelka si sedne na konec a dítěti na začátku řady dá panenku (v našem příběhu  

je panenka). A myjeme ramena, lopatky, dole v kříţi, ze shora dolů, ze strany na stranu, 

pak se podrbeme a pohladíme po zádech. 

10) Čistá záda – Děti udělají kamínek (cvik z jógy) a paní učitelka jim na záda prstem 

kreslí hvězdičku (vločku) nebo sněhuláka (tři koule nad sebou). Kaţdé dítě hádá, který 

obrázek byl nakreslen na jejich záda. 

11) Utírání ručníkem – Vezmeme si imaginární ručníky a sušíme panenku (sebe). 

Popis realizace (bod 9-11): 

Děti se zapojily všechny a připravené hry je bavily. 

 

12) Hra s panenkou – Posadíme panenky na lavičku a najdeme na kaţdé něco 

jedinečného – má pruhované pyţamo, velké růţové bačkory, kudrnaté vlasy, rovné 

vlasy, je to černoušek atd. Zatím, co jsou děti v druhé místnosti a počítají do deseti, paní 

učitelka schová jedno z miminek. Pak děti hádají, které zmizelo, po uhodnutí ho hledají 

v prostorách třídy a hra se několikrát opakuje. 

Popis realizace: 

Z této aktivity jsem měla dopředu trochu obavy, jestli to děti pochopí a zvládnou tolik 

úkolů najednou. Velice mne překvapilo, jak si celá skupinka dokázala pojmenovat  

a shodnout se na nejnápadnějších znacích jednotlivých panenek a jak si je 

zapamatovaly. Pokaţdé schovanou panenku poznaly a i jí našly. V úspěšnosti se celkem 

všechny prostřídaly. V této hře děti pokračovaly i po řízeném programu. 

 

13) Komunitní kruh – Jaká je panenka teď? Myslíte, ţe je ještě nešťastná a smutná? 

Popis realizace: 
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Potom, co se o panenku hezky postaraly a hrály si s ní, jim připadala šťastná  

a spokojená. A jak to bylo v kníţce?: 

 

14) Četba z kníţky – Flóra začíná být šťastná. Už vypadá krásně. To nevadí, že je 

stará. Hlavně že je šťastná. Nemyslíte? 

 

   Další aktivity: 

15) Holka s velkou mašlí – Děti sedí v kruhu. Říkankou „Čarovala bába, ţe by byla 

ráda, abych se změnila v holku s velkou mašlí“ se proměním (dám si na hlavu čelenku 

s velkou mašlí z krepáku). Mají pozorovat holku, co dělá, ale zatím nic nedělat.  

Po odčarování děti reflektují, co viděly. Pak se opět začaruji do holky a děti mohou  

na holku slovně reagovat – co by jí řekly. V roli holky paní učitelka ničí a nehezky  

si hraje s panenkou, v roli reaguje na děti. Upravenou říkankou se opět odčaruje. 

Popis realizace: 

Byla jsem velice zvědavá, jak budou děti reagovat. Měla jsem radost, ţe se v první fázi 

děti vydrţely pouze dívat a nekomentovat konání holky s mašlí. Později daly najevo  

své rozhořčení nad chováním holky takto: „Co to děláš? Takhle se k panence 

nechováme! O panenky se staráme a hezky si s nimi hrajeme!“ Na moji odpověď: 

„Vţdyť já si hraju:“ děti reagovaly: „Tohle není hra, ty jí boucháš a to je panenka 

nešťastná a smutná!“ Holka: „Proč?“ Děti: „To jí bolí!“ Děti pokračovaly 

s napomínáním a začaly holce s mašlí vysvětlovat, jak se s panenkou hraje. 

16) Rozhodnutí panenky – Dát kamínek do mošničky k zástupnému předmětu holky 

(čelenka) nebo nás (jen mošnička), u koho by panenka chtěla zůstat. 

Popis realizace: 

Všechny děti rozhodly, ţe by panenka chtěla zůstat u nás. 

 

17) Komunitní kruh – Proč se tak panenka rozhodla? U koho se cítí lépe? Je to tak  

i mezi lidmi? Mezi námi ve školce? Zítra si přineste kaţdý svou hračku z domova  

a pohrajeme si s nimi ve školce. 

Popis realizace: 

Děti chápou, ţe je panence lépe u toho, kdo se o ni hezky stará a hraje si s ní, a proto  

by se necítila dobře u někoho, kde je tomu naopak. Chápou, ţe je tomu tak i mezi lidmi, 
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mezi kamarády ve školce. Záleţí tedy na kaţdém z nás, jak se budeme k sobě chovat  

a jak se pak budeme ve školce cítit. 

18) Četba z kníţky – Tak co, Flórinko, jsi šťastná? Jsi u nás dost šťastná? Kývá 

hlavou. 

Celková reflexe programu: 

Kníţka nabízí motiv pomoci ztracené hračce, starostlivosti a radosti ze hry s touto 

nalezenou hračkou. Děti si ve hře lépe uvědomily, co to znamená „mít rád“,  

jak můţeme náklonnost projevit a co naopak druhým ubliţuje. Také si vyzkoušely 

vyslovit nesouhlas s určitým chováním a navrhnout jiné řešení. Zjistily, jak svým 

rozhodnutím, tedy chováním, mohou některé věci ovlivnit. Z jejich spontánní hry 

(hádanky) je zřejmá jasnost, ţe vztahy si budujeme nejen ke svým hračkám,  

ale i ke zvířatům a druhým lidem. Děti neskrývaly velkou radost, kdyţ ze čtených 

úryvků z kníţky zjistily, ţe uţ někdo jiný zaţil něco podobného a rozhodl se stejným 

způsobem – vzít medvěda (panenku) domů a o hračku se starat. Z tohoto programu jsem 

měla nejlepší pocit. V konfliktní situaci (holka s mašlí) mne děti překvapily svou reakcí 

– neomezily se na „to nesmíš, to se nedělá“ a nepouţily fyzické řešení situace,  

ale dávaly rady, napovídaly, jak se má správně s hračkou zacházet a jak má hra  

s ní vypadat. 

 

7.2.3 Program na motivy knihy Slon a mravenec 

Při vymýšlení lekce mne opět zaujal motiv přátelství a navíc rozdílnost postav, která  

se v příběhu řeší. Mým cílem, kterého bych ráda prostřednictvím této kníţky dosáhla,  

je přenést nabyté zkušenosti z příběhu do kolektivu naší malé skupiny. Děti se během 

lekce pokusí vcítit do jednotlivých postav a podle toho zkusí řešit situaci. Budou 

pracovat ve skupině, ale také se budou vyjadřovat samostatně v jednoduché roli. 

Úryvky textu vyuţiji jako motivaci k některým aktivitám, děti se pokusí o vlastní 

vyprávění podle obrázků. V závěru přečtu konec příběhu, aby se zjistilo, zda dopadl 

stejně, jako ho zakončily děti ve hře. 

Skupina: 9 dětí, 3 – 5 let 

Téma: Přátelství. 

Hlavní cíl: Přijetí a respektování druhého jaký je. 
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Dílčí cíle:  

Dramatické: V jednoduchých rolových hrách se pokusit o vyjádření pocitů postavy, 

řešit navozenou situaci. 

Osobnostně – sociální: Uvědomování si rozdílů mezi námi. Rozvoj tolerance. 

Stmelování skupiny. Rozvoj verbálního vyjadřování. 

Metody: Asociační kruh, děti v kolektivní roli, boční vedení i učitel v roli. 

Pomůcky: kniha, plyšový slon, model mravence, dvě ţidle, klec (postavená  

ze stavebnice), plyšová veverka 

 

1) Rituál na přivítání – Dobrý den, dobrý den… + představení kníţky, s kterou 

budeme dnes pracovat. Jmenuje se: 

 

Slon a mravenec  

 

2) Co víme o slonech? Co víme o mravencích? – Asociační kruh. Děti sedí v kruhu  

a posílají si slona/mravence. Kdo ho drţí, má slovo a pokračuje ve větě: „Kdyţ se řekne 

slon/mravenec, napadne mě…“ (Mohu zapojit oba ţivočichy – malá skupina, rychle  

se vystřídají). 

Popis realizace: 

Děti říkaly: malý, mraveniště, tykadla, má šest nohou, rychle kmitá nohama, velké uši, 

velké zuby, kly, dlouhý velký nos, chobot. 

 

3) Jsou mravenec a slon stejní? – Chůze prostorem, snaţit se zaplnit celý prostor třídy. 

Děti reagují pohybem na to, co řeknu – kdyţ se to týká slona, pokračují v chůzi  

co nejvíce roztaţení, mohutní, těţcí; kdyţ se to týká mravence, znázorňují titěrnost, 

lehkost atd. Říkám pouze slova: chobot, velký, jehličí, hromada v lese, stříkání vody, 

má velkou sílu, tykadla, má kostru, má 4 nohy, velké uši, má ocas, má 6 noh atd. 

Popis realizace: 

Tato hra je bavila. Vţdy si nejdříve řekly, o jaké jde zvíře, pak teprve přidávaly 

domluvený pohyb. 

 

4) Četba z kníţky – Byla jedna veverka a ta bydlela v lese společně se slonem  

a s mravencem…Měli takovou jeskyňku a hospodařili si tam. Jeskyňka byla právě tak 

veliká, že se tam slon mohl otočit. Je to tu trochu malé, říkával, když se otáčel. Je to tu 
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docela dobré, myslela si veverka, ale neříkala nic, aby se slon nezlobil. A mravenec? 

Pro mravence byla jeskyně tak veliká, že ani nedohlédl z jednoho konce na druhý… 

A tak slyšela veverka pořád jen: Měly bychom si najít něco většího! a Měli bychom  

si najít něco menšího! A tak to bylo vždycky. Přinesla třeba tři oříšky, každému jeden. 

Svůj hned snědla, byla to dobrá svačina. Slon vzal oříšek do chobotu, hodil si ho do své 

velikánské huby a řekl: To nic nebylo!...Zatímco mravenec běhal kolem svého oříšku  

a volal: Ó, jaká to hora dobrého jídla!  

 

5) Jaké další rozdíly se objevují v kníţce, starosti jejich kamarádky veverky – 

Práce s kníţkou. Děti popisují, co se děje na dalších obrázcích v kníţce (veverka vaří, 

zametá, jdou na procházku k potoku, na kopec) a zkouší vymyslet, jaké mohly nastat 

situace plynoucí z rozdílů slona a mravence. 

Popis realizace: 

U některých částí je napadla stejná varianta, jako je v kníţce, jindy vymyslely něco 

nového. Pouze v jednom případě neměly ţádný nápad (pozorování hvězd). 

 

6) Komunitní kruh – Jaká je veverka? Zkusit popsat vlastnosti veverky. Uţ se dětem 

také stalo, ţe je něčím kamarád nazlobil? Příleţitost se svěřit. 

Popis realizace: 

Děti popsaly veverku jako hodnou, kamarádskou, má ráda slona a mravence. K mému 

překvapení je ţádný kamarád nikdy nepozlobil. Po chvilce zamyšlení začaly vyprávět 

spíš o svých sourozencích a rodičích. Pod „zlobením“ si spíše představovaly příjemné 

chvilky, např. lechtání od tatínka, neţ něco negativního. 

 

7) Veverka na pařezu – Kdo má nápad, radí veverce (učitelka na ţidli v roli veverky  

a reaguje na děti), co má dělat. Pravidlo neskákat do řeči, kaţdý zkusí vymyslet svou 

radu (neopakovat kamaráda) nebo doplnit nápad. 

Popis realizace: 

Z předchozích částí lekce vyplynulo, ţe tady děti neměly co řešit. Vlastně je nenapadalo 

nic, co by veverce poradily. 

 

8) Četba z kníţky – Poslyš veverko, řekla jednou veverce jiná veverka, copak je tohle 

za hospodářství, ten slon je pro tebe moc velký a ten mravenec je přece pro tebe moc 
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malý, odstěhuj se od nich! Ale veverka řekla: Co tě to napadá, co bych si bez nich 

počala, vždyť já je mám ráda! 

 

9) Co radila druhá veverka – Porovnání kníţky s tím, co vymyslely děti. 

Popis realizace: 

V tomto místě se děti plně ztotoţnily s poslední větou. Radu druhé veverky povaţovaly 

za špatnou. 

 

10) Slon a mravenec zatím v jeskyni – Na dvou ţidlích slon a mravenec. Děti  

si mohou vybrat, stoupnout si za slona nebo mravence (nebo si sednout na ţidli a vzít  

si slona/mravence na klín) a promlouvat za ně. Říkat jejich myšlenky, proč veverka  

od nich odešla, kde můţe být atd. 

Popis realizace: 

Původně jsem předpokládala, ţe zádrhel nastane spíš v tomto okamţiku. Ţe nebudou 

chápat, co se od nich ţádá. Opět mne překvapily svou reakcí. Někdo si vybral oba 

ţivočichy a promlouval za ně. Projevily strach o veverku; divily se, kde je tak dlouho; 

jestli se jí něco nestalo; měly velkou starost; šly by jí hledat. V některých chvílích 

reagovaly na mé doplňující otázky zvenčí.  

 

11) Četba z kníţky – Jednou po ránu byla veverka sama doma. Spala stočená  

do klubíčka na slunci na pařezu u vchodu do jeskyně. Spala klidně, protože myslela,  

že přátelé jsou blízko. Ale mravenec byl daleko, hledal med, prolézal vzdálené duté 

stromy. Slon byl také daleko, ochutnával sladkou trávu na kraji lesa. Měli být radši 

doma! Proč? Protože kolem jeskyně šel Cizí lovec, viděl spící veverku, líbila se mu, šel 

po špičkách až k ní, udělal chňap! A už ji držel v ruce…Jsi roztomilá veveřička, vezmu 

si tě domů, řekl…A lovec ji nesl pryč. Šel daleko lesem, až přišel ke svému domu.  

Vedle měl dřevěnou kůlnu. V kůlně bylo seno a v koutě klec. Lovec dal veverku do klece 

a dal jí oříšky a vodu. Budu tě tady mít, prohlásil. 

 

12) Co se opravdu stalo – Veverka v kleci. Děti se losováním (připravené papírky 

podle počtu dětí s písmeny M a S) rozdělí do dvou skupin – jedna sloni, druhá mravenci 

(hledají kamarády se stejným písmenem). Ve skupině vymýšlí řešení, jak by  

se zachovaly v roli slona/mravence. Pak obě skupiny sdělí své návrhy a o moţnostech 
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budeme diskutovat. Nápad, na kterém se všichni shodnou, zkusí zrealizovat – zahrát 

v daných skupinách. 

Popis realizace: 

Toto jsem povaţovala za těţkou část lekce. Zaprvé jsem myslela, ţe nastanou 

nepříjemnosti při rozdělování skupiny. Tento způsob jsem ještě nezkoušela a čekala 

jsem protesty. Negativní reakce nakonec nepřišly, naopak mne děti překvapily  

a rozdělení proběhlo bez problémů. S probíráním nápadů ve skupinkách jsem jim 

musela trochu pomáhat, v kaţdé skupince totiţ bylo jedno průbojnější dítě a ostatní 

pouze poslouchaly jeho nápady. Zkusila jsem tedy ostatní děti více zapojit otázkami, 

jestli s nápady souhlasí, nebo si myslí něco jiného. Výsledek byl velice zajímavý. Sloni 

vymysleli, ţe veverka zavolala slona mobilem a ten ji zachránil. Mravenci by veverku 

vystopovali, našli by klíče od klece a odemkli. Další diskusí, zda veverka má mobil  

a jestli by mravenec dokázal veverku dostat z klece – unese klíče? (pracovali jsme 

s informacemi, které jsme o ţivočiších zjistili na začátku lekce), nakonec děti dospěly 

ke konečnému, jiţ společnému, řešení: mravenec vystopuje veverku, dojde zpět  

pro slona a ten veverku vysvobodí, protoţe má větší sílu a rozbije klec. Potom jsme  

si přečetli, jak to dopadlo v kníţce. Děti byly neuvěřitelně šťastné, ţe vše dobře dopadlo 

a ţe vymyslely stejné řešení. Vysvobození veverky pak skupinově zahrály, verbálně  

se zapojily ale jen větší děti, menší děti je pouze následovaly pohybově. 

 

13) Četba z kníţky – A byla noc a byla tma. Po půlnoci se najednou ozval známý 

mravenčí hlásek: Veverko! Co se mi to zdá? řekla veverka a začala být zase šťastná.  

To se ti nezdá, řekl mravenec…Jak je to možné? řekla veverka…Když jsem se vrátil 

dopoledne k jeskyni, nenašel jsem tě doma, nikde jsi nebyla, cítil jsem Cizího Lovce, 

cítil jsem, jak jsi spala na pařezu, cítil jsem jeho ruce na pařezu. Šel jsem po jeho 

stopách až sem. Vlezl jsem do dřevníku škvírou pode dveřmi. To je úžasné. A já chci 

domů, řekla veverka. Počkej, přivedu slona, řekl mravenec…Veverka 

čekala…Odpoledne najednou venku náramné dupání, začala se zdvíhat střecha kůlny, 

kůlna se celá rozvalila, slon klidně vešel, usmál se, rozlomil klec pěkně vpůli, dal  

si veverku na záda, mravence také a vesele dupaje ubíhal lesem k domovu…A tak  

se zase vrátili do jeskyně a měli krásný život jako dřív. A Lovec? Ani se neptejte! Hned 

se odstěhoval. 
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14) Reflexe – Jak je tomu u nás ve školce, v naší jeskyni? – Jsme všichni stejní? 

Nebo jsme kaţdý úplně jiný? Jak se vám tady, ve školce, daří? Děti sedí v kruhu. 

Postupně ke kaţdému z ostatních vymýšlí, co by mu hezkého napsaly do dopisu. 

Popis realizace: 

Děti vědí, ţe nejsou všechny stejné. Ve školce se jim líbí a chodí sem rády. Některé 

z nich se sem opravdu těší, na hry a na své kamarády. Některé ukázky „dopisů“, co by 

napsaly kamarádovi, které jsem stihla zaznamenat: „Honzíkovi bych napsala, ţe umí 

dobře házet míčem a hrát fotbal, a to mě baví, ţe můţeme hrát spolu, jako doma 

s bráchou. A ještě bych mu přibalila autíčko, protoţe vím, ţe je má rád.“, „Na tetě 

Radce se mi líbí, ţe má krásný vztah k přírodě a zvířátkům a přibalila bych jí tam proto 

nějakou kytičku.“, „Tetu Kláru mám ráda, protoţe je s ní legrace a mám jí ve svém 

srdci.“, „Andrejce bych napsal, ţe si s ní rád hraju a ţe jí mám rád.“, „Natálce bych 

napsal, ţe si s ní rád hraju na koníky.“ 

 

Celková reflexe programu: 

I kdyţ nebyla lekce příliš pohybová, a pro děti tak bylo těţší udrţet pozornost, příběh  

je zaujal a měly zájem veverce pomoci a danou situaci vyřešit. Byla to i pro mne 

zkouška, jestli skladba lekce není pro takto malé děti moc náročná. Nejdříve jsem 

povaţovala za nejsloţitější tu část realizace, kdy radily veverce. Později jsem došla 

k názoru, ţe dětská reakce odpovídala proţívání situace (příběhu). Jindy mne děti 

naopak překvapily, ţe v místě, kde jsem zádrhel očekávala, reagovaly tvořivě  

a se zápalem. Práce ve skupinkách byla ovlivněna věkovým sloţením,  

ale do vyjadřování pocitů slona a mravence se zapojila většina dětí. Při další práci 

s touto kníţkou bych ale udělala jisté úpravy, hlavně kvůli mladším dětem. Celkovou 

myšlenku příběhu děti pochopily, to je zřejmé z komentářů našeho souţití ve školce  

a z průpovídek objevujících se při volné hře (např.: „Jiříku, ty nemáš dnes asi moc 

dobrou náladu…ale já tě mám stejně ráda.“). Děti si od té doby velice často navzájem 

skládají komplimenty. A chválí nejen jeden druhého, ale i nás učitelky. Mně to zase 

dává prostor vyuţít příběh při občasných konfliktech, které v běţném provozu školky 

vznikají. Místo „to se nedělá“ můţu připomenout, jak to bylo se slonem, mravencem  

a veverkou – „i kdyţ byli kaţdý jiný, dokázali spolu ţít, starat se o sebe, pomáhat si, 

zkrátka být spolu“. „Dopisy“, které by napsaly nám učitelkám, jsou pro nás nejkrásnější 

odměnou. Zpracování této kníţky v lekci dramatické výchovy povaţuji pro skupinu  

za velice přínosné. 
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7.2.4 Program na motivy knihy Nádherné úterý 

Tuto lekci pokládám za nejtěţší úkol pro děti jak z hlediska textu, ta i z hlediska 

dramatické výchovy – vytvoření a předvedení vlastní krátké hry v roli na zadané téma 

„osud mé ztracené hračky“. U této knihy je ze všech zpracovaných kníţek největší 

objem četby textu. Po úvodních aktivitách dětem přečtu úryvek, kde se vypráví  

o ztracené panence a o radosti, kterou z ní měla nová majitelka. V závěru pak přečtu 

konec příběhu knihy, který zreflektujeme  a s ním i své pocity. 

Skupina: 8 dětí, 3 – 5 let 

Téma: Osud ztracené hračky 

Hlavní cíl: Zkusit samostatně vytvořit a zahrát krátkou etudu na zadané téma. 

Dílčí cíle:  

Dramatické: Zdokonalovat vyjadřování pantomimou. Ve své jednoduché improvizaci 

vyzkoušet hru v roli. 

Metody: Komunitní kruh, narativní pantomima, improvizace, děti v roli, práce 

s rekvizitou, boční vedení 

Pomůcky: kníţka; vyuţití hraček ze třídy, jako rekvizit 

 

1) Rituál 

2) Ztráta – Uţ se vám někdy stalo, ţe jste ztratily nějakou svou oblíbenou hračku? 

Nebo vám zmizela, ani nevíte, jak se to stalo? Děti budou kreslit na společný arch 

papíru, potom si o ztracených hračkách a pocitech budeme povídat.  

Popis realizace: 

Děti popisovaly plyšáky, autíčka, panenky, kartu ze sbírky. 

 

3) Hra s hračkou a její ztráta – Děti prostřednictvím narativní pantomimy předvádí, 

co říká učitelka – celá skupina, ale kaţdý se svou hračkou, soustředit se na sebe a svůj 

proţitek. Způsob, jak hračku ve hře ztratí, zvolím podle zjištěných informací 

z předchozí aktivity – o jaké jde věci a kam je mohly vzít (ztráta na hřišti, u kamaráda, 

při stěhování). Příklad: Hrajete si se svou hračkou, jdete spát, ráno se probudíte  

a nemůţete hračku najít, začnete jí hledat, je vám smutno, nakonec jí najdete, máte 

velkou radost, jdete s maminkou za ruku na hřiště a berete si hračku s sebou, pokládáte 

jí na lavičku a hrajete si na písku, jdete na prolézačku, zaslechnete volání maminky,  
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ţe uţ jdete domů, pak odcházíte ze hřiště a hračku zapomenete, doma si vzpomenete, 

přemlouváte maminku, ať se s vámi vrátí na hřiště, spěcháte zpátky, hračka uţ tam není, 

jste smutní. 

Popis realizace: 

Jelikoţ se sešlo tento den méně dětí, rozhodla jsem se tuto část trochu upravit. Děti 

souhlasily s tím, ţe budou pantomimicky vyjadřovat, to co říkám, kaţdý sám. Podle 

mého to bylo nakonec lepší neţ původní plán. Děti se navzájem nerušily  

a neovlivňovaly, lépe se soustředily. Dvě starší děti si chtěly pantomimu vyzkoušet 

podruhé, měly pocit, ţe to podruhé předvedou lépe. Pouţila jsem uvedený příklad – 

všechny hračky šlo vzít na hřiště. 

 

4) Komunitní kruh – Jak vám bylo, kdyţ jste vaší hračku ztratily? Co se mohlo 

s hračkou stát?  

Popis realizace: 

Všechny děti se shodly, ţe byly smutné. Některé je někde zapomněly, jiné ani netuší, 

jak se to stalo.  

 

5) Četba z kníţky – …úterý plynulo, jak dni plynou, a přitom se ustavičně rozhlíželo 

jako ostříž, jestli má na světě všecko v pořádku…V parku na lavičce sedí stará babička 

tváří se smutně. „A to já nesnesu!“ vykřiklo Úterý a letělo a sedlo si vedle ní…Copak, 

babičko?“ řeklo Úterý. „I nic, nic,“ řekla babička. „Jen si z toho nic nedělejte,“ řeklo 

Úterý.“ Tobě se to řekne,“ řekla babička. „Ta mi to aspoň vypravujte,“ řeklo Úterý. 

Babička přeložila ruce v klíně a vypravovala: „I měla jsem jednou svátek a maminka mi 

ušila takovou malou panenku. Moje maminka uměla ušít panenku!...Dlouho jsem  

ji neměla! Ztratila jsem ji jednou, když jsem šla mamince nakoupit“… „Panenku jste 

nevytrousila z košíku, ale vytáhl vám ji cestou klik, který šel za vámi.“ „Ó ten 

nedobrota!“ vykřikla babička a zvedla překvapeně hlavu. „Kterýpak to byl? Co s ní 

dělal, s chudinkou?“ „Nebojte se. Přišlo mu to za chvíli líto, strašlivě líto (to klukům 

bývá, když něco provedou), a běžel za vámi a chtěl vám ji hodit přes zeď do zahrady, 

jenže se spletl, nevěděl přesně, kde bydlíte, hodil ji přes zeď o ulici dál.“… „V té 

zahradě letěla na lehátku taková holčička po nemoci…přála si, aby se stalo něco 

zvláštního…Řekla si: Jestli se teď do tří stane něco zvláštního, půjdu a naučím se hrát 

na piano. Ráz, dva, tři.“ „A vtom přes zeď přiletěla moje panenka!“ vpadla babička. 

„Holčička vstala a vzala si ji a prohlásila, že už je zdravá, a museli jí otevřít piano  
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a pěkně pomalounku se učila hrát. Panenka musela sedět na pianě mezi notami.“ „To 

se podívejme,“ opakovala babička. 

6) Komunitní kruh – Opravdu holčička panenku ztratila? Udělala panenka někomu 

radost? 

Popis realizace: 

Děti z textu pochopily, ţe panenku dívka neztratila a ţe chlapec chtěl svůj špatný čin 

napravit, ale radost udělal nové majitelce panenky. 

 

7) Osud ztracené hračky – Zkuste vymyslet krátký příběh, co se s vaší hračkou mohlo 

stát. Pokud chcete, můţete předvést. Práce s rekvizitou. Děti v roli. 

Popis realizace: 

U této části jsem hodně riskovala, ţe se nebude chtít nikdo se svým nápadem předvést. 

Nakonec se odváţilo pět starších dětí. Jedna z dívek, která šla první, předvedla,  

jak najde cizí ztracenou hračku, jak se rozhlíţí, jestli někomu nepatří, pak si s ní začala 

hrát a nakonec ji odnesla s sebou. Další děti ji pak napodobily, akorát s jinými 

hračkami. Jen jedna z dívek to ještě obohatila o volání do éteru, jestli hračka někomu 

nepatří. Předváděly veselou hru a štěstí z nálezu, který také různě komentovaly – „Jé, 

tady něco leţí.“ atd. 

 

8) Četba z kníţky – Nejdříve děti zkusí pokračovat „četbou“ z obrázků,  

jak to pokračovalo dál. Jak mohla udělat radost nová majitelka panenky? Pak přečíst: 

„Co se s panenkou vlastně dál stalo?“ „To už vám nepovím, babičko. To víte, jsem  

na světě jen jednou za týden, nemohu vědět všecko…“ Babička pokývala hlavou  

a dívala se spokojeně na chlapce. „Vlastně, když ho tak vidím…vlastně jako by moje 

panenka stále chodila po světě…“ „Chodí a bude chodit,“ řeklo Úterý. „Všecko chodí 

stále po světě, to je právě to.“… Babička vstala z lavičky a řekla důrazně: Jsem ráda, 

Úterý, že jsem se tě dočkala!“ A pomaloučku šla parkem dál. 

Popis realizace: 

„Čtení“ z obrázků bylo pro děti velice těţké. Děti si myslely, ţe panenka putovala  

přes všechny postavy z příběhu a těm udělala radost. Nejdříve nechápaly nález panenky 

jako jakýsi start předávání radosti. Měla jsem pocit, ţe myšlenku příběhu sama 

pochopila jen jedna starší dívka. Ostatní to pochopily aţ po vysvětlení, u „četby“ 

z obrázků jsem dětem napovídala: „Co mohlo udělat radost? Komu? Jak radost poslal 
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dál? Toto „čtení“ z obrázků bych příště zařadila u ještě starších dětí, jinak bych krátce 

podle obrázků příběh převyprávěla. 

 

9) Reflexe – Co si o příběhu myslíte? Jak se cítila babička, kdyţ zjistila osud  

své panenky? Jak se cítíte vy? Nabídnout kreslení, co dělá ztracená hračka nyní. 

Popis realizace: 

Dětem se líbilo, ţe ztracená hračka udělala někomu radost. Kdyţ to teď babička ví,  

tak je jí určitě lépe. I děti by byly rády, kdyby jejich ztracená hračka udělala někomu 

radost a hrál by si s ní. Kreslení jsem z časových důvodů jiţ nezařadila. 

 

Celková reflexe programu: 

Do tohoto programu jsem vstupovala s vědomím, ţe realizace pro tuto skupinu asi bude 

obtíţná, ale přesto jsem jej chtěla zkusit. Moţná sehrála roli i má vlastní nervozita 

pramenící z nejistoty, jak budou děti reagovat a zda se vůbec zapojí v nejdůleţitější 

části – vymýšlení vlastní krátké improvizace. Nakonec se některé děti zapojily. Sice  

se omezily jen na předvedení nálezu a hry s hračkou, ale toto pojetí odpovídá jejich 

věku. Samostatně vystoupit před ostatní s vlastní vymyšlenou scénkou je pro děti těţké, 

a tak byl vlastně úspěch, ţe vystoupilo pět dětí z osmi. K samostatnému vystoupení 

přispěla nejspíš i předchozí narativní pantomima, kdy děti také měly kaţdé zvlášť 

prostor k vyjadřování toho, co říkám. Dopředu si tak vyzkoušely být středem 

pozornosti.  

Pro další práci s touto kníţkou bych zvolila skupinu nejméně pětiletých dětí, které jsou 

jiţ na dramatickou výchovu zvyklé. Po této zkušenosti bych také nejdříve u kníţky 

Nádherné úterý pracovala pouze s textem – přečíst si s dětmi část a popovídat si o tom, 

nechat děti úryvek převyprávět, čímţ by lépe pochopily význam. A následně práci 

s kníţkou rozvinout zpracováním v lekci dramatické výchovy přenesením na vlastní 

ztracenou hračku. 
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8 Shrnutí výsledků 

8.1 Shrnutí výsledků vlastního výzkumu 

Z vybraných knih Daisy Mrázkové mne pro práci s dětmi v mateřské škole nejméně 

oslovila kníţka Kluk s míčem. Moţná mne ovlivnilo, ţe je tato kníţka rozdělena  

na jednotlivé kapitoly. Při četbě jsem vnímala ostatní kníţky jako celek, a tak jsem  

u této nenašla inspiraci, jak s ní při dramatické výchově naloţit. Text na mne působil 

pro děti předškolního věku sloţitě. Takový text bych vyuţila v literární výchově,  

kde podporujeme děti v mluveném projevu tím, ţe se mají pokusit o souvislejší 

vyprávění děje. Text vhodně rozfázujeme, nad přečtenou částí je třeba se pozastavit, 

necháme ji děti převyprávět a vrátíme se k textu zopakováním poslední věty  

nebo příhody. Tuto kníţku jsem se proto rozhodla nerealizovat. 

Dále pak jsem se při analýze kníţky Nádherné úterý ocitla v rozhodování na hraně,  

kdy mi text přišel pro děti předškolního věku sloţitější, ale motiv rozdávání radosti byl 

zajímavý a lákavý. Mé váhání ovlivňovala současná skupina dětí, se kterými pracuji.  

Je to sice skupinka malá, pro práci v dramatické výchově ideální, ale sloţení skupiny  

a rozdílný věk dětí mi pro tento příběh připadal jako komplikace. I přes to jsem  

se rozhodla tuto lekci připravit a zrealizovat pokud moţno v den, kdy do školky dorazí 

více starších dětí. Realizace programu na motivy kníţky Nádherné úterý podle mne 

potvrdila, co jsem předpokládala. Do vymýšlení a „přehrávání“ nápadů, co se mohlo 

stát s jejich ztracenou hračkou a jak mohla udělat někomu radost, se zapojovaly pouze 

starší děti (5 let). Dříve jsem pracovala s větší skupinkou (15 členů), a to převáţně dětí 

ve věku 5,5 roku a ty by myslím zvládly scénky více rozvést – krátké scénky dokázaly 

improvizovat, vedly i nepřipravené dialogy mezi sebou, u známého příběhu  

(např. pohádka) je bavilo rozdělit si samostatně role a sehrát nám učitelkám „divadlo“. 

Po zkušenosti z lekce tuto kníţku povaţuji za vhodnou pro dramatickou výchovu,  

ale spíše ve skupině s předškoláky, zvyklými pracovat technikami a metodami 

dramatické výchovy, a po úvodním seznámení s textem.  

Kníţku Haló, Jácíčku jsem sice nezařadila mezi ty, na kterých bych ověřovala vhodnost 

k vytvoření a realizaci programu vystavěném na principech dramatické výchovy,  

ale vhodnou ji shledávám. Jak uţ je zmíněno v analýze knihy, nabízí motivy z oblasti 

přátelství. Podle mne je dětem předškolního věku blízké, kdyţ jsou lidské vlastnosti  

a starosti promítány do světa zvířátek. Konfliktní situace těchto postav vnímají  



47 

 

při dramatické výchově stále jako hru, na které si ale zkouší určité typy jednání  

či situace, a jejich řešením si pak odnáší jistou zkušenost do svého reálného ţivota.  

Tím tak mají příleţitost kultivovat svou vlastní morálku a stanovovat lidské hodnoty. 

Soudím tedy, ţe text je věku předškolních dětí přiměřený. 

Pro mne nejzajímavější kníţkou je Co by se stalo, kdyby…. Kníţka sice obsahuje 

minimum textu - krátkého navození tématu k zamyšlení a pak několik jednoduchých 

nápadů, jak by se dané téma nebo myšlenka daly rozvést. Text je doplněn malovaným 

obrázkem, z kterého se můţe čerpat další inspirace, a také několika malými 

doplňujícími kresbičkami, jak by mohla úvodní myšlenka pokračovat. Vše dohromady 

to právě skýtá obrovskou příleţitost k rozvoji fantazie a vlastní tvořivosti. Já jsem knihu 

vyuţila spíše jako podklad pro svou přípravu lekce. Dětem jsem přečetla krátký text 

kapitoly a nechala ji leţet uprostřed kruhu dětí. Ze sedmnácti kapitol jsem vybrala  

„Co by se stalo, kdybych šel na procházku v moři“, jelikoţ se tematicky hodila  

do kontextu integrovaného bloku školního vzdělávacího programu mateřské školy. 

S dětmi jsme zkoumaly různé povrchy Země a věci s tím spojené. Kniha však nabízí 

spoustu zajímavých kapitol, kde se děti mohou samy zamýšlet nad různými fiktivními 

situacemi, samy se mohou pokusit je řešit různými způsoby a nakonec se třeba mohou 

shodnout na jednom nejlepším řešení. Takovou kapitolou je například „…kdybych našel 

v trávě hodinky“, která by se dala vyuţít k většímu zapojení dětí v roli, tvoření 

improvizací, vedení dialogů v roli atd. Se svou skupinou jsem spíše jen objevovala 

prostředí moře, takţe jsem zvolila sestavení programu, jenţ byl hlavně zaloţený  

na různých průpravných hrách a cvičeních. Kníţku povaţuji za velice vhodnou  

pro předškolní věk a k tvorbě lekcí dramatické výchovy jako výbornou studnici nápadů 

a motivací. 

Stejně jako u kníţky Co by se stalo, kdyby…, tak i u titulu Můj medvěd Flóra  

se mi realizací programu potvrdil předpoklad, ţe je pro předškolní věk a také  

ke zpracování v dramatické výchově ideální. Zaprvé tématikou – pomoc v nouzi, péče, 

vztahy, zadruhé také textem. Kniha je psaná velmi jednoduchými větami snadno 

pochopitelnými pro předškolní věk, a přesto je obsahově velice hodnotná.  

O stravitelnosti textu svědčí i fakt, ţe se do programu zapojily všechny děti. Pozitivně 

hodnotím, ţe se všechny děti aktivně zapojily do konfrontace s negativní postavou,  

a to kultivovanou formou, kdy se snaţily situaci vyřešit dobrou radou a ukázkou 

správné péče o hračku. Ve fiktivní situaci kolektivně reagovaly na učitele v roli  
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a procvičily si i pantomimické hry. Kníţka by se určitě dala rozpracovat na více lekcí, 

neţ jsem nyní zvolila já. Kaţdopádně ji shledávám vhodnou pro děti předškolního věku 

a k tvorbě programů vystavěných na principech dramatické výchovy. 

Do světa zvířátek je vsazen i příběh o různorodosti a přátelství v kníţce Slon  

a mravenec. V průběhu lekce bylo vidět, jak se děti vciťují do postav příběhu a jejich 

problému. Realizací programu si uvědomily i své pocity a měly moţnost se vyjádřit, 

popsat kladné přednosti svých kamarádů. Tím zas o něco více přispěly ke stmelení 

kolektivu. Děti si během lekce procvičily hru v roli i samostatně. Měly příleţitost 

nejdříve ve skupinách, pak jako celý kolektiv popřemýšlet a následně rozhodnout 

o jednom konečném řešení situace motivované příběhem. Tímto postupem rozvíjely  

své sebevědomí i prosociální chování.  

Z knih Daisy Mrázkové jsem vybrala šest titulů: „Co by se stalo, kdyby…, Můj medvěd 

Flóra, Slon a mravenec, Nádherné úterý, Kluk s míčem a Haló, Jácíčku“. Z tohoto 

výběru jsem realizovala programy podle prvních čtyř. Předběţnou analýzou a realizací 

programů dramatické výchovy podle zmíněných literárních předloh se mi potvrdilo,  

ţe jsou vhodné pro předškolní věk a mají velkou obsahovou hodnotu. Nabízí 

k prozkoumání různé motivy a postavy, které jsou pro děti v mateřské škole aktuální, 

obzvlášť v dnešní přetechnizované době. Jsou vhodné i ke zpracování lekcí dramatické 

výchovy, jen u kníţky Nádherné úterý bych volila podle své zkušenosti předškoláky 

zvyklé pracovat touto formou. Ze zbývajících dvou kníţek bych ještě pro děti 

předškolního věku a k tvorbě na ně zacílené lekce pouţila podle předběţné analýzy 

Haló, Jácíčku. 

Myslím, ţe je důleţité dětem nabízet takové aktivity, pomocí kterých si děti vytvářejí 

své prosociální postoje. K takovým činnostem můţeme najít výchozí materiál v podobě 

postav a modelových situací právě ve výše uvedených titulech autorky Daisy Mrázkové. 

Děti v navozené situaci pečují o nalezenou hračku, konfrontují se s postavou, která 

nepěkně s hračkou zachází, nabízí dětem příleţitost rozhodnout, u koho se hračka cítí 

lépe, zaţívají radost ze hry s hračkou (Můj medvěd Flóra), zjišťují, jak určitou věc 

můţeme kaţdý vnímat jiným způsobem a ţe nejsme všichni stejní, lépe si uvědomí 

jeden druhého a vztahy mezi sebou (Slon a mravenec). Také v knize Co by se stalo, 

kdyby… můţeme nalézt kapitoly podporující rozvoj prosociálního chování, např. v jiţ 

zmíněné kapitole „…kdybych našel v trávě hodinky“. Tato kníţka nabízí i kapitoly  

jako východisko pro přípravy lekcí, během nichţ děti probádají různá prostředí (les, 
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moře) nebo si vyzkouší situace v běţném ţivotě nemoţné (např. příběh …kdybych byl 

malý jako mravenec). 

Po realizaci programů je zřejmé upevnění vztahů dětí ve třídě, více respektují jeden 

druhého a dokáţou se lépe mezi sebou domluvit bez pomoci učitelek. Také šetrněji 

zacházejí s hračkami v mateřské škole. Například panenky, které občas nejmenší děti 

(od 18 měsíců do tří let) nechaly leţet na zemi, starší děti samy od sebe uloţí třeba  

do kočárku. Děti své zkušenosti z lekcí promítají do své volné hry, zapojují hry  

a činnosti z programů a dále je rozvíjejí. Ţe byly realizace programů prospěšné, usuzuji 

nejen ze svého pozorování, ale i z nezávislých komentářů mých kolegyň, které  

si pozitivního klimatu ve skupině všimly. Také pro chlapce s podezřením na poruchu 

autistického spektra byly realizované lekce přínosem. Lépe ovládá své emoce a lépe 

vnímá své kamarády a jejich pocity. 

 

8.2 Další poznatky z pozorování 

 

Při realizaci lekcí se mi potvrdil velký rozdíl mezi prací s dětmi ve věku tři aţ čtyři roky 

a s dětmi staršími. Mladší děti nevydrţí tak dlouho udrţet pozornost, dokáţí to jedině 

v případě, kdy je něco velmi zaujme (u výše zmíněných programů to bylo nejzřejmější 

během objevování moře, kdy vydrţely pracovat stejně jako starší děti téměř hodinu). 

Naopak u hlubších témat jsem volila kratší délku lekcí, nebo jsem aktivity rozdělila  

do dvou dnů. Starším dětem program trvající cca 35 minut, kdy se střídají různé 

činnosti, nedělal problém. Také zvolené techniky sehrávají velkou roli v tom, jak děti 

různého věku program zaujme. Mladším dětem nejvíce vyhovují aktivity spojené 

s pohybem, napodobivé hry a kolektivní role. Samostatnému vyjadřování se některé děti 

vyhýbaly, nebo byly velice nesmělé. Starší děti se jiţ odváţněji projevovaly  

jak verbálně, tak v jednoduchých dramatických úlohách.  

Podle vlastních zkušeností z těchto i jiných lekcí dramatické výchovy se mi stále více 

potvrzuje, jak je tento způsob práce s dětmi přínosný. Nejenţe je pro děti tato forma 

proţitkového učení zábavná, ale nenásilným způsobem přispívá k jejich osobnostně – 

sociálnímu rozvoji. Při pozorování skupiny při volné hře bylo zřejmé, ţe si děti 

zkušenosti nabyté z lekcí dramatické výchovy do své spontánní hry přenášení,  

coţ mi dodatečně potvrdily i kolegyně, které o realizovaných programech nevěděly. 
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Podle pozorování na děti nejvíce zapůsobil program podle kníţky Slon a mravenec,  

kdy si děti ještě dlouho po realizaci skládaly poklony, a u kníţky Můj medvěd Flóra 

zase nešetřily projevy náklonnosti k druhým. 

Skvělý vliv mají tyto lekce na chlapce s podezřením na poruchu autistického spektra. 

Formou hry si můţe některé situace vyzkoušet „nanečisto“ a svým způsobem se z toho 

poučit. Přestoţe i z těchto programů bylo u chlapce viditelné drobné zlepšení  

ve vnímání a respektování druhých, nejlépe bych chlapcův pokrok mohla vysvětlit  

na příkladu, který ale s uvedenými lekcemi přímo nesouvisí. Chlapec se velmi často 

„šťoural“ v nose a obyčejné napomínání vedlo vesměs pouze k záchvatu. Napadlo  

mne zahrát si s dětmi příběh o chlapci (nebo to mohla být i dívka), který měl stejný 

zlozvyk. Poloţili jsme si otázku: „Co asi takový kluk rád dělá?“ Děti vymýšlely různé 

oblíbené aktivity, které pantomimicky předvedly. Pak se chlapci v příběhu ale stalo,  

ţe mu ruka v nose zůstala. Děti pak měly za úkol s rukou za zády oblíbené činnosti 

zopakovat. Některé další činnosti jsem měla připravené sama (např. obléknout si bundu 

na sáňkování, stavět sloţitější konstrukce z kostek, hrát hokej, chytat míč, oloupat  

si banán, rozbalit sušenku nebo bonbon atd.). Na zmíněného chlapce to zapůsobilo tak, 

ţe si pozitivní změny opět všimly i kolegyně. My učitelky od té doby nezůstáváme  

u opakování jiţ bezobsaţného „to se nedělá“, protoţe dítě nabylo zkušenost svou vlastní 

aktivitou a proţitkem, čímţ je zkušenost intenzivnější a opravdovější.  

Výše uvedené důvody a situace z praxe dokládají, proč dramatickou výchovu povaţuji 

za nenahraditelnou a přirozenou metodu při výchově a vzdělávání dětí, nejen 

předškolního věku. 

 

  



51 

 

9 Závěr 

Především bych chtěla zdůraznit, ţe tato práce byla pro mne obohacující a velkou 

zkušeností. Přínosem pro mě bylo nejen seznámení se s těmi díly Daisy Mrázkové, která 

jsem dosud neznala, cenné poznatky si odnáším i ze samotné praxe, kdy jsem měla 

moţnost sledovat vliv metod dramatické výchovy na své ţáky. Nespornou výhodou  

je také fakt, ţe z nabytých zkušeností mohu do budoucna čerpat při plánování dalších 

programů. 

Jak jsem jiţ zmínila, pracuji v soukromé mateřské škole, která mimo jiné garantuje 

individuální přístup. Podle mých zkušeností se zapomíná na důleţité slovo  

– individuální přístup ve skupině. Učitelka by měla být v roli pomocníka, opory  

– např. při řešení konfliktu mezi dětmi dohlédnout, jak si s tím děti poradí samy  

a situaci, pokud je potřeba, pouze usměrnit, nikoliv ji řešit za děti. Nejvhodnější 

příleţitosti k samostatnému řešení vznikají při volné hře. Ale právě při dramatické 

výchově, pokud učitelka cítí potřebu některé věci vyřešit, „probrat“ důkladněji,  

má příleţitost takové situace uměle navodit a děti přimět k řešení, zamyšlení. Myslím si, 

ţe v dnešní přetechnizované době, kdy se stále častěji setkávám s názorem, ţe se málo 

komunikuje, rodiče málo mluví s dětmi, stejně jako děti mezi sebou, je toto cesta, jak  

je moţné přispět ke změně. Svým výzkumem jsem si potvrdila, ţe kníţky Daisy 

Mrázkové jsou k tomu ideální. Nabízí právě ty potřebné motivy, postavy, situace,  

se kterými je důleţité se seznámit jiţ v předškolním věku. 

Posláním rodičů a později i pedagogů je, abychom společně v dětech to dobré 

„neutloukli“, ale naopak jim pozitivní vlastnosti pomohli rozvíjet. Musíme jim pomoci 

objevit a rozšiřovat vědomí, ţe vše souvisí se vším, uvědomit si, ţe kaţdý máme 

zodpovědnost za to, jakou „stopu“ naše konání a chování zanechává a jak tím tedy okolí 

ovlivňujeme. V tomto uvědomění a odpovědnosti také podle mého tkví důleţitá 

podstata a hodnota děl Daisy Mrázkové. Proto by kníţky této autorky neměly chybět 

v repertoáru učitelek mateřských škol a jsem ráda, ţe jsem se díky studiu o této 

výtvarnici a spisovatelce dozvěděla. A pokud se dá dětem prostor k dramatickým hrám 

na motivy těchto (i jiných) příběhů, kdy si děti samy více zintenzivní záţitek vlastní 

zkušeností ze hry, dochází k nejpřirozenějšímu a pak i nejúčinnějšímu učení. 

Člověk se má formovat od nejútlejšího věku a právě pohádky a jejich moudrosti 

pokládají základy kladných vlastností jedince. Dětem čteme pohádky pro jejich 
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jednoduchost na pochopení a zároveň i pro poučení, které z příběhů pro děti plynou. 

Knihy Daisy Mrázkové jsou v tomto směru nepostradatelné, jemnou formou přispívají 

ke kultivaci dětí a k vytváření základních morálních hodnot. Radek Malý o Daisy 

Mrázkové napsal: „Kouzlo příběhů Daisy Mrázkové spočívá v tom, že dokáží způsobem, 

který je dětem blízký, vyprávět o skutečně velkých a někdy i složitých věcech.“ (z obalu 

knihy Nádherné úterý). 
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