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Abstrakt
Název: Využití her a aktivit v přírodě ve yýuce všeobecně

vzdělávacích předmětů

na základní škole (aplikováno pro předmět prvouka)

The Use of Games and Outdoor Activities in Teaching General Educational Subjects at
Elementary Schools (aplicated for natural science).

Cil práce:

Vytvořit

sborník her a aktivit v

prvouka na prvním stupni základní školy.

přírodě

Ověření

využitelný ve výuce

navrhovaných aktivit ve školní praxi.

Metody: Z nastudované literatury jsme vybrali hry vhodné pro výuku

prvouka a vyzkoušeli je v 15

třídách

na základních školách.

jsme využili kvalitativní metody výzkumu.

předmětu

Během

Při ověřování

předmětu

her v praxi

hodiny se jednalo o metodu

pozorování, po skončení vyučovací jednotky jsme aplikovali metodu anketního
rámci nestandardizovaného rozhovoru s

učitelem

a metodu dotazování u

vyjadřovaly

do předem připraveného kruhového diagramu.

Výsledky:

Vytvořili

prvouky. Hry jsme
dětí

jsme sborník her a aktivit v přírodě využitelný

ověřili

jsou upraveny do

v praxi na základních školách a dle

konečné

zpětné

dětí. Děti

slova:

Učení

v

se

při

hodinách

vazby

učitelů

i

verze. Výsledkem je tedy sborník her a aktivit v přírodě

použitelný ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy.

Klíčová

šetření

zkušeností a prožitkem, hry a aktivity v přírodě, výchova

v přírodě, alternativní formy Yýuky, prvouka.
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l. Úvod
Učení

formou her

mladšího školního

patří

věku. Děti

poznatky a dovednosti. Ve
však této

formě učení

v přírodě.

Příroda

mezi uznávané metody, vhodné zejména pro

děti

si v tomto období rády hrají a osvojují si tak nové

všeobecně vzdělávacím

procesu na základních školách se

nedostává zasloužené pozornosti.

je všude kolem, jsme její

součástí,

Podobně

je to i s aktivitami

obklopuje nás. Posk}iuje nám

spoustu zkušeností a prožitků, které mohou napomáhat v procesu učení. Domníváme se,
že

učením

aktivitami v přírodě

můžeme přispívat

nejen ke zvýšení kvality

ale i kvality života samotného. Souvisí to i se zv)'šenou
věku,

jež aktivitami v přírodě

příliš

pohybu žákům neumožňuje.

Předmět

prvouka

můžeme

děti učí

o

právě

pohybu

dětí

v tomto

kompenzovat klasickou výuku v lavicích, která

přírodě.

Co

příroda

vše funguje. Není zde tedy nejlepší místo pro učení?
všeobecně vzdělávacím

potřebou

vyučovaní,

je, co se v ní

Vědomi

procesu, jsme si vytknuli náš cíl -

děje

a jak to v ní

si absencí her v přírodě ve

vytvořit

sborník využitelný

ve výuce prvouky.

Téma této diplomové práce jsem si vybral díky pocitu smysluplnosti myšlenky
zařazení právě

aktivit v přírodě do

běžného vyučovacího

procesu a zkušenostem

s aplikováním her v turistickém oddíle mládeže, kde působím jako vedoucí.
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2. Teoretická část

poznatků,

Podle našich prvních
výchově

v přírodě, her a

cvičení

jsme zjistili, že dostupné literatury

v přírodě je mnoho

(Bartůněk,

2002,

věnující

Bartůněk,

se

Kaplan,

Neuman, 2003, Brtník, Neuman, 1999, Caha, Činčera, Neuman, 2004, Červinka, 2002,
Hrkal, Hanuš, 2000, Mazal, 2000, Neuman, 1999, 1998, Neuman,
Zapletal, 1985 a další), ale jen
v

přírodě

ve spojení se

prostudované literatury

ojediněle

se

čtenář dočítá

všeobecně vzdělávacím

přicházíme

vyučování

Téma využití aktivit v přírodě ve všeobecně
rozvíjí

vznikly již

směrem dopředu.

dvě

aplikovaných pro

předměty

Při

aktivit
rozboru

všeobecně vzdělávacích předmětů.
souborně

jsou již publikovány,

"učebny". (např.

vzdělávacím

Houška 1995)

procesu se pomalu, ale

Z diplomových prací, které se tomuto tématu

připravují. Konkrétně hovoříme

a další se

těchto

procesem na školách.

pro jednotlivé předměty, ale i

ale ne v souvislosti s využitím přírody jako vhodné

jistě

o využití

1998,

k názoru, že nevyšel dosud žádný ucelen)· soubor

her v přírodě, které by mohly sloužit k výuce
Soubory her do

Bartůněk,

věnují,

o publikovaných prací

matematiky (Jevulová, 2005) a chemie (Rohovská, 2006).

V této práci se věnujeme aplikaci pro předmět prvouka. Pro předměty angličtina
na základních i
přípravy

středních

školách,

zeměpis

a

vlastivěda

na základních školách, jsou

v plném proudu.

Celé naše snažení vychází z hlavní ideje projektu, ve kterém usilujeme o
aplikování aktivit v přírodě pro všechny
vzdělávacím

vyučované

předměty

ve

všeobecně

procesu. V budoucnu uvažujeme o vydání knihy, obsahující v praxi

vyzkoušené aktivity v přírodě, pro jednotlivé

předměty,

umožňující

vyučujícím

zefektivnit a zpestřit výuku na našich školách.

S podobnou myšlenkou se potkáváme i v dalších diplomov)·ch prací. V jedné
nacházíme snahu o aplikování dobrodružného programu v hodinách školní
výchovy jako alternativního
v koedukovan)·ch 8.

třídách.

řešení

tělesné

(Vohradská 1995). Cílovou skupinou byly

Do programu byly
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zařazovány

aktivity v přírodě

děti

- cvičení

a hry v přírodě, sporty v přírodě apod.
rozpačitě

působily

však

prostředí jako překážku

tělesnou

Na

Celkově měl

výsledky z kontrolní

třídy,

ověřeny

cvičení

se

zaměřuje

v praxi u dvou skupin žáků

zásobník obsahuje hry seznamovací a kontaktní, hry

smyslového vnímání a iniciativní hry. Ze

výsledky, dobrodružné hry napomáhají spolupráci mezi
k rozvoji

vnímaly koedukované

výchovu, aplikaci dobrodružných her a

Vytvořený

důvěry,

na rozvoj

děti

kde

k podávání lepších výkonů.

diplomová práce Janecké (1999). Vybrané hry byly
základní školy.

tento program pozitivní ohlas,

závěru

dětmi,

lze vyvodit kladné

vzájemné pomoci i

sebedůvěry.

V diplomové práci Pudichové (1995) je tématem aplikování alternativních
výchovy v přírodě do výuky na
rozvoj

člověka

a jeho osobnosti.

Pokud

při

středních

školách. Program je

zaměřen

kurzů

na všestranný

zkoumání využití pohybu v prvouce zabrousíme do období první

republiky, nalezneme zde i zmínky v knize Pohybová prvouka

(Krčma

1931). Jedná se

o přenesení poznatků z tělesné výchovy do dalších předmětů vyučovaných
na školách. Dle
motivačním

ročních

dějem,

období jsou zde popsány celé pohybové celky doprovázené

příběhem,

z kterého se

poučného.
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můžeme

dozvědět

něco

nového,

či

2.1 Výchova v přírodě
" Výchova dětí je

činnost, při

niž musíme

obětovat čas,

abychom ho získali. "

Jean Jacques Rousseau

2.1.1

Stručný

V odborné
především
přístupů

nástin historie

literatuře

se s pojmem výchova v přírodě setkáváme poprvé

v USA a Velké Británii,

např.

v knihách E. T. Setona. Inspirace

většiny

vycházela především z praxe, výzkumu i teorií.

V českých zemích teorii nastínili ve svých úvahách pedagogové F. Drtina a
F. Čada již na počátku 20. století a později také A. B. Svojsík v některých svých
rozvahách. V této

době

se chápe pojem "výchova v přírodě"

"škola v přírodě". Využití se
městských dětí.

spatřovalo

významově stejně

jako

zejména ve zlepšení zdravotního stavu

Postupem času byl v těchto aktivitách spatřen i sociální význam

pro mladé lidi, osobnostní a charakterový rozvoj. V 60. letech se v USA využívá
výchovy v přírodě
uplatňovat

při

výuce dalších

předmětů.

U nás se výchova v přírodě

začala

v polovině 70. letech na kurzech UK FTVS v rámci programu "Turistika a

sporty v přírodě", dále v Prázdninové škole Lipnice a od poloviny 90. let se rozvíjí také
v Olomouci při oboru rekreologie na UP FTK (Hovad, 2002, Neuman a kol., 2000).

2. 1.2 Pojetí výchovy v přírodě
Jako jednu z metod výchovy,

můžeme přijmout

na simbióze s přírodním prostředím. Opírá se o
které jsou

často

i výchovu v přírodě, založenou

bezprostřední

vyzdvihovány jako nenahraditelné,

při

zkušenosti

zúčastněných,

rozvoji celé osobnosti.

Abstraktní pojmy nahrazují přímé prožitky (Neuman a kol., 2000).

Při výchově
aktuálně

v přírodě

vhodné k zařazení. Za

lze využívat i aktivity na

sněhu.

můžeme

použít všechny dostupné aktivity v přírodě,

určitých

podmínek a

uvědomění

si zvláštních specifik,

I u nich lze hovořit o rozvoji osobnosti,
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sebedůvěry při

překonávání

sebesama, o

podpoře socializačních procesů,

o etice

vztahů

k přírodě atd.

(Brtník, Neuman, 1999).

Definování a pojetí "výchovy v přírodě" prochází stále vývojem. Snaha je o
přesné vyjádření

pojmu, vystihující jeho obšírnost. Od poloviny 20. století se objevují

první pokusy o vymezení a definování pojmu.

Pánové G. E Donaldson a L. E. Donaldson se shodli na používání výchovy
v přírodě pro zkušenosti a

vědomosti

získané

učením

v přírodním

prostředí

a pro

kromě přínosu učení

mimo

zvládnutí pobytu v ní.

Hamerman a kol. (1985) pojal výchovu v přírodě,
školní lavice,

či

získávání dovedností pobytem v přírodě, i jako

přínos

v socializaci

osob v menších skupinách.

S. Priest roku 1985

vytvořil

definici, ze které lze vysledovat 6 základních

směrů:

~

Výchova v přírodě je metoda učení.

-, Proces

učení je

zkušenostní-prožitkový.

'-' Proces výchovy v přírodě se odehrává především v přírodním prostředí.
)>

Zkušenostní
hmatu,

čichu

učení

a intuice) a zahrnuje všechny oblasti

afektivní (citové,
)>

Učení

ve

vyžaduje plné zapojení všech smyslu (zraku, sluchu, chuti,

emoční)

výchově

učení

kognitivní (rozumové),

i motorické.

v přírodě je založeno na interdisciplinárním

přístupu

k celkovému vzdělání.
"'y

Učení ve výchově v přírodě je

založeno na mnoha vztazích:

a) Interpersonální vztahy se týkají vazeb mezi lidmi.
b) Intrapersonální vztahy se obracejí k jednotlivci.
c) Ekosystemické vztahy
prvků

vyjadřují

dynamiku a vzájemné propojení všech

ekosystému.

d) Ekistické vztahy vyjadřují vztah

(Neuman, 1995)

ll

člověka

s jeho prostředím.

V posledních letech je oblíbená definice z roku 1997, ve které Higgins a Loynes
vymezují výchovu v přírodě jako průnik tří navzájem se prolínajících oblastí. Jedná se
o aktivity v přírodě, osobnostní a sociální rozvoj a také o ekologickou výchovu. Tento
názor nezabírá celé spektrum

faktorů ovlivňující

výchovu v přírodě, ale pro jednodušší

představu je dostačující.

O definování a upřesnění pojmu aktivit v přírodě se nemalou měrou zasloužil

J. Neuman, který ve sYých publikacích (viz výše)

nastiňuje

historii vývoje tohoto

pojmu, souvislosti spojené sjeho vymezováním i samotné definování (Neuman, 1996,
Neuman, 1998, Brtník, Neuman, 1999, Neuman a kol., 2000).

Z výše popsaných definic se nabízí možnost jejich zjednodušení a vyjádření:

" Výchovou v přírodě rozumíme proces, který rozvíjí osobnost
vztah k přírodnímu

prostředí.

člověka

a jeho

V tomto výchovném procesu mají své místo aktivity

realizované v přírodním prostředí, role pedagoga a mnoho dalších faktorů působících
na

člověka,

Tyto faktory nelze z celostního pohledu vývoje

ale pouze naznačit jejich vliv. "
(Bartůněk,

2002)
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člověka přesně

vymezovat,

2.2

Učení

zkušeností a prožitkem

2.2.1 Prožitkové učení
učení

Prožitkové
získaných,

ovlivňuje

přispívá

K tomu

chápe podstatu

je založeno na citovém prožívání a zkušenostech

celou osobnost toho, kdo se učí,

ať

už se jedná o dítě,

zapojení pravé hemisféry mozku, která funguje

věci

osobně

či dospělého.

intuitivně,

rychleji

jako celek, než jednotlivé detaily. Pracuje v metaforách. Spíše než

logická je estetická a tvořivá.

V prožitkovém
objevování, uchopení,

učení

je nemalý podíl iniciativy

porozumění,

pronikání do

učícího

problémů,

se. Významný je pocit

ale i nalézání

nacházení smysluplnosti získaného poznatku. Musíme si být však
negativních dopadů na osobnost dítěte při nežádoucích,

Forma
základní

učení

školy.

v užším slova smyslu
Nerespektuje

převládá

pozvolný

většinou

sobě.

Je

což je

cílevědomý

ovšem

také

proces, organizovaný

úspěšnější,

pokud

i možných

třídy

na našich školách od první

přechod

od

učitelem

využívá

a

náhodných zážitcích.

spontánního

učení

učení prostřednictvím

k organizovanému a jeho individuální charakter. Jedná se o
vyučování,

vědomi

řešení

a školou,

co

žákům, či

nejvíce

žáci

přirozených

biopsychosociálních mechanismů a učení modeluje na jejich základě i ve školním věku.

I v třídním kurikulu je možné pracovat také s čistě spontánními formami
jako je hra a

přirozeně

odpovídajícími.

Především

učiteli

mezi

vznikající situace,

samozřejmě

učení

však metodami tomu

jde o rovnocenný, podporující a partnerský vztah mezi

a žáky, se změnou úlohy učitelky ve vzdělávacím procesu a udržování rovnováhy

nepřímou účastí

spontánní hry

dětí, řízením činnosti dětí

situacemi. (Havlíková, Vencálková, 2000)
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a prací se vzniklými

Znaky prožitkového

učení

spontaneita (vlastní puzení k činnosti);

);;>

'.Y objevnost (pronikání do reality, radost z poznání);
komunikativnost (verbální i neverbální složka);

};>

';> prostor pro aktivitu a tvořivost;
);;>

konkrétní činnosti: manipulace, experimentování a hra;

)o-

celostnost

(účast

všech smyslů a obou mozkových hemisfér.

(Havlíková, Vencálková, 2000, s. 162)

Zkušenosti poukazují také na
patří učení dětí
zároveň

skutečnost,

navzájem. Odpovídá to

že mezi

potřebě dětí

kontaktu se svými vrstevníky a

mu napomáhá včlenit se do skupiny dětí (Havlíková, Vencálková, 2000).

Při učení

spojení s

nových

něčím

věcí

se projevuje jako významný prvek pochopení látky, ve

již známým a

zařazením

význačné. Při

z dlouhodobého hlediska je toto

do širších souvislostí. Zejména
nepochopení podstaty

budoucna na zapamatování šanci pouze tzv. biflování
apod.)."
pocit

nejúčinnější způsoby učení

Učit

se

vnitřního

nazpaměť je

proti přírodě."

uspokojení, kterým jsme

pochopíme, mohou za to do

těla

(např.

(Nováčková,

odměňování,

věci

malá násobilka,

má do

básničky

2001). Jedná se také o

pokud na

určitý

něco přijdeme, či něco

vyplavované endorfiny, podporující nás v dalším

snažení, v další práci.

Samotné učení bývá
při

zapojení více

smyslů, při

efektivnější

z hlediska zapamatovatelnosti i rychlosti

osvojování nových informací.

Nestačíjen

učení,

informace slyšet,

zapamatujeme si pouze 10-15 %. S postupným zapojováním zrakového vnímaní,
diskusí o problému, vyzkoušení si
procentuální

úspěšnost

něčeho

nového,

Nejúčinnější

zvyšuje.

získáváme, pokud se nové snažíme

naučit

či přímo

podmět

danou látku prožívat, se

pro dlouhodobou

ostatní (publikuje se až 90 %),

paměť

(Nováčková,

2001).

Pomůcky
Předmět

by měli být živé,

věrohodné

prvouka k tomu přímo vybízí.
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a nejlépe zakomponované do živé přírody.

Učení

však

děti

založené na
metodě

také

a prožitky klade

využitelnou

Nováčkové

dovedností. Dle
Vystačili

aktivitě

by si s několika

při

větší časové

získávání dalších

(2001) by nebylo na školách
exempláři,

nejlépe od

nároky na výuku,

naučí

potřebných vědomostí, či

potřeba

ani tolik

různých autorů. Děti

učebnic.

by si sami

vyhledávaly informace v knihách.
Susan Kovaliková 1 v knize Integrovaná tematická výuka píše, že doopravdy si
osvojit pojmy,
schopen
patřící

naučit

či

dovednosti znamená být schopen je použít

je jinou osobu, která to

potřebuje,

Y složité situaci a v sociální interakci, a

při řešení problémů,

být

být schopen použít výrazy k nim

konečně

být schopen konat

přiměřeně

v neočekávaných situacích (Nováčková, 2001).

2.2.2 Zkušenost a kooperativní učení
Efektivnost učení a množství nově naučeného závisí v podstatné míře u dětí
ve školách na tom co již vědí, co kde zaslechly.

Děti

mají možnost si nové spojit již se

známým, se zkušeností.

učení

Kooperativní

je Ye školách

nejčastěji

pracovat v týmu, spolupracovat mezi sebou, nebo
však

zdůrazňuje

kooperativním
učení.

obecně

lépe komunikovat. Kasíková

mnohem širší dosah, který má význam pro

učení

naučení dětí

spojováno s nutností

související s celkovou podstatou poznání a

Pro kvalitní učení je jedním z nejlepších způsobů

děti

ve školách

učení,

uspořádat třídu

při

s efektivností

na kooperativní

bázi, pracovat vědomě se sociálními situacemi a sociálními yztahy ve škole.

" Co dokážeme dnes

společně, příště

zvládneme sami. Spojíme-li se, žádný úkol

pro nás ne ní těžký. " (Kosíková, 1997, s. 16)

Ruský psycholog L.S. Vygotský2 se domnívá, že typické lidské mentální funkce
a výkony
důraz
1
2

(vzdělání,

kultivovanost) jsou odrazem sociálních

na skupinovou perspektivu a

řešení problémů,

Kovalíková (1995)
Vigotský (1976)
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vztahů.

V této teorii klade

založené na argumentaci, diskusi,

vyjednávání, nacházení kompromisů. Tuto spolupráci považuje za nepostradatelnou pro
další kognitivní růst.

Dle Vygotského teorie,
dopředu

věnující

pokud minimalizujeme

čas

samo, učení je efektivnější a vývoj

se sociální stránce

(ve

vyučování,

dítěte jde

učení,

lze chápat jako krok

doma atd.), ve kterém se

dítě učí

rychleji dopředu.

Jean Piageta3 se věnuje teoriím intelektuálního rozvoje a považuje téměř za
nutnost konfrontovat

přístupy, či

názory

dětí

mezi sebou

při učení. Dítě

se dostává do

sociálních situacích a je nuceno respektovat pohledy v konfliktu, podobné jeho
vlastním.

Kosíková charakterizuje vhodné

přirozené

podmínky pro

učení,

které považuje

za důležité pro účinné učení:

-.,. Základní důraz se klade na procesy zkoumání, hledání, pátrání po smyslu věci,
jevů, vztahů.
~

Centrálním pojmem vzdělávání je zvědavost.

V učení se obohacují,

rozšiřují a doplňují původní dětské

koncepce .

..". Velký význam v tomto procesu má jazyk, který je využíván ve svém
nejvlastnějším

znamená
učí,

smyslu - ke zkoumání a pochopení

otevření prostoru pro dětskou řeč,

jež plyne

volně

se

přirozeněji

mezi těmi,

kteří

se

tj. hledají smyl a význam věcí.

..,.

Učitel vytváří podmínky pro

";;-

Spoluučící

konstruktivní aktivitu

učících

se.

si poskytují samozřejmou výzvu k obohacení a

učebního potenciálu.

(Kosíková, 1997, s. 15)

3

světa. Učit

Piaget ( 1997)
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rozšíření

vlastního

2.2.3 Prožitkové hry
Prožitkové hry úzce souvisejí s poJmem dobrodružství.
dobrodružství''
v objevování

spočívá

něčeho

,,Kořením

prožitku a

v pohybování se na hranici vlastních výkonových možností,

nového a

zároveň

v nápadité,

netradiční,

kolektivní a

mírně

účast

všech

rizikové činnosti. (Janecká, 1999)

Při

aplikování prožitkových her, je základem dobrovolná

zúčastněních včetně učitele

(vedoucího). Nucení do této

činnosti

je nežádoucí a výrazně

se může projevit na nezdaru programu.

Asi

nejznámější

organizací zabývající se u nás tímto tématem je Prázdninová

škola Lipnice (web 1), založená již v roce 1977. Jde o občanské sdružení usilující o
všestranný rozvoj osobnosti. Pro zájemce

pořádají

Yícedenní

semináře

a kurzy. V roce

1991 se stala členem mezinárodní pedagogické organizace Outwart Bound a o dva roky
později PŠL zakládá společnost Outward Bound - Česká cesta s.r.o., navazující na

myšlenky zakladatele Kurta Hahna.

" There is more in us than we know.

If we can be made to see it,

we will be unwilling to

settle for less. "

KurtHahn
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2.3 Aktivity v přírodě
2.3.1 Význam
Výraz aktivity v přírodě
další

různá

cvičení.

Y sobě obecně

Tyto všechny

překonávání překážek,

využití jako

zahrnuje turistiku, sporty v přírodě, hry a

činnosti

prostředek při

spojuje šetrné využívání

přírody,

rozmanitých výzvách pro skupiny i

jednotlivce, či potenciál v rozvoji osobnosti. (Neuman a kol. 2000)

Mezi ty
jsou

právě

nejzajímavější

aktivity v přírodě a

zároveň

ve škole nejvíce použitelné

hry. Hry jsou považovány za základní formu lidské existence (Havlíková,

Vencálková, 2000). Pro

děti

se jedná o

potřebnou činnost, spontánně

k osvojování nových věcí. Formou hry se seznamují s realitou okolního

využívající

světa.

2.3 .2 Využití
vyznačující

Hry jsou charakteristické svými formálními znaky,
dobrovolností,

či

kreativním a svobodným jednáním

aktérů

hry.

Při

se zejména

hraní necháváme

každodenní starosti stranou, dostáváme se do jiných rolí, než které nám nabízí sám
život. V tom dobrém slova smyslu ztrácíme zábrany, otevírající naši kreativitu,
otevřenost, či přímost.

Dostáváme se do

světa

her, který si nás lehce získá, a do kterého

se později rádi vracíme.

Hra chápána jako
chceme hru Ynímat jako

část

pedagogického programu bývá velmi

prostředek

výchovy, je nezbytné, aby nám

nabídla i osvojování nových dovedností,
v běžném

životě.

Hraním

můžeme

či

účinná.

Pokud

kromě zážitků

získávání nových informací, využitelné

trénovat stránku

kondiční,

sociální a psychologické

dovednosti, vnímaní okolí, ale i sebesama v neobvyklých situacích apod.
(Pudichová, 1995)

I po stránce zdravotní má veliký význam. V dětském věku slouží jako prostředek
k uvolňování
dospělými

přebytečné

energie, které mají

děti

si našla také svoje místo. V dnešní
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zejména ve škole nadbytek. Mezi

uspěchané době, při působení

spousty

stresových

faktorů,

pomáhá k

uvolnění

a k odreagování organismu.

stavech tělo reaguje zvýšenou produkcí hormonů,
mnohdy nenastává, a proto je

důležité

"spotřebovat".

stvořené.

K tomu jsou hry jako
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připravující

se na větší

Při

stresových

zátěž.

tyto hormony nejlépe aerobní

Ta však
zátěží

2.4 Hry ve vyučovacím procesu na školách
"Kdo si umí hrát, nemá nudu rád "
(Červinka, 2002)

Hry jsou

obecně

považovány za

účinný prostředek

k osvojování nov)·ch

dovedností a některými již i využíván ve všeobecně vzdělávacím procesu na základních
školách. Ne všichni však sdílí stejný,

či

podobný názor. Někteří považují využití her

za mylné pochopení alternativních přístupů a označují zábavu a hry jako pro

děti

ve školách nepotřebné (Nováčková, 2001).

V mladším školním
nemusejí ,jen"

sedět

věku děti

reagují

pozitivně

cvičí.

v lavici. Rády si hrají i

při

na každou aktivitu,

Pro rozvoj zdraví každého

které

dítěte

je

pohyb nenahraditelný a přirozený (Marková, 2005).
V knize Škola pro třetí tisíciletí (Houška, 1995) jsme objevili zásobník her
aplikovaný pro

některé předměty

na základních školách. Autor popisuje využívání her

jako jednu z nových metod, podporující vývoj našeho školství. Hry jsou
rozděleny

dle

předmětů vyučovaných

Setkáváme se zde s názorem, že je
předměty

u

dětí

na školách,
třeba

záměrně

jen pro

rámcově

přehlednost.

podporovat vzájemnou integraci mezi

navzájem a stírat tím pevné hranice mezi nimi. Hry mají za úkol rozvíjet

fantazii, aktivitu v hodině,

správného

zařazení

i použití her

či tvůrčí
záměrně

rozvíjíme by měli na sebe navazovat.

Neměli

schopnost. Vyzdvihuje se zde

důležitost

v daném období, znalosti, které hrami
bychom je zařazovat necíleně.

Důležitá je

motivace dětí pro zapojení do hry, hraní proti své vůli zde není pochopitelně žádoucí.

Pokud je našim cílem využít potenciál, který se v hrách skr)·vá, je velice
důležité,

aby se

samozřejmě

vyučující

vzít vhodnost

na

uvádění

zařazení

a hraní her

předem připravil.

V úvahu musí

her s ohledem na aktuální situaci, ale také možný

dopad her, psychické a fyzické zatížení, možné
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nebezpečí

apod. Tyto všechny aspekty

ovlivňují,

užitečně

zda jsme hrou

strávili

čas,

užili jsme s1 Jl a svými zážitky a

zkušenostmi obohatili i svoje vědomosti.

Pro

děti

začínající

s povmnou školní docházkou není

navyknout si na nedostatek pohybu
v budově a na

"nekonečné"

při vyučování,

na

příliš

jednoduché

několikahodinové

trávení

sezení v lavicích. Pozornost pak rychle klesá a je

podporovat pohyb jako takový a to nejen v hodinách
Učení

ale zejména ve výuce samotné. V knize

tělesné

výchovy a o

srozumitelně

český

popsány a i když jsou

zapotřebí

přestávkách,

v pohybu aneb výuka pro neposedy

(Jonášová, Michálková, Mužík, 2006) je publikován zásobník her pro výuku
s největší hodinovou dotací -

času

předmětů

jazyk, matematika a prvouka. Tyto hry jsou

určeny

pro hraní ve

třídě popř.

na chodbách školy,

nabízí se jejich modifikace do přírodního prostředí.

stěžejních

Hra je považována za jednu ze
k přirozenému rozvoji

~

-,
-,

,..

a

zároveň

žáků.

Hry určené

dětem

učení,

která

přispívá

mu je velice blízká. V této souvislosti lze hru

prostředek motivační, aktivační, iniciační,

považoyat jako
sociální rozvoj

dítěte

metod

podporující osobnost, ale i

lze rozdělit dle zaměření na rozvoj:

Sluchového vnímání a sluchové paměti
Paměti

a zrakového vnímání

Myšlení a tvořivosti
Časoprostorové orientace

~

Pozorování,

~

Řeči a slovní zásoby

~

Jemné motoriky

~

Důvěry

postřehu,

pohotovosti

a vzájemné spolupráce

.".. Ale také

zaměřené

na vzájemném pozorování
(Nelešovská, 2004)

Tyto hry publikované v knize Jak se
zajímavé také z toho
uváděny jako

důvodu,

že

některé

děti učí

hrou (Nelešovská, 2004), jsou

jsou myšleny do

vhodné prostředí les, louka, palouk, park apod.
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přírody.

U

popisků

jsou

Během

situací

hraní dochází k aktivizaci duševní i fyzické,

různě naplňujících

představu

jejich

očekávání.

děti

se dostávají do rolí

či

Získávají tím osobní zkušenosti a i

o sobě samém.

K hlavním cílům
V dnešním

zaměstnání

vzdělávacího

procesu patří pochopitelně

skupinovou spoluprací již od samého
Děti

na život.

je podstatná vlastnost spolupráce s ostatními spolupracovníky,

proto i vyjít s ostatními, kooperovat ve

nejvhodnější.

příprava děti

skupině

dětství

je velmi podstatné. Nejlépe je začínat se

a k tomuto

účelu

se

vede k samostatnému rozhodování, jejím

opět

hra ukazuje jako

prostřednictvím děti

nachází svoje místo mezi sebou, dochází k také k rozvoji ke všem stránkám osobnosti.
Hraje v tomto věku přirozená a nenásilná forma učení.

V knize

Hračičky

z krabičky, aneb, 100 her pro skupinovou práci

děti

v 1.

třídě

ZŠ (Melicharová, 2001) jsou vydány hry zaměřené právě na skupinovou spolupráci dětí,
pro předměty v rozvrhu na prvním stupni nejvíce zastoupené -

český jazyk,

matematika

a také prvouka. Hry ze sborníku jsou určeny pro využití v rámci třídního prostředí.
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2.5 Alternativní formy výuky
2.5.1 Alternativní přístup
Definice alternativní školy:
Jako alternativní budeme chápat všechny druhy škol, bez ohledu na

zřizovatele,

školy soukromé, církevní a veřejné, které mají jeden podstatný rys - odlišují se
(běžných, převažujících)

hlavního proudu standardních

škol daného

tedy

něčím

od

vzdělávacího

systému. Odlišnost alternativních škol může spočívat v jiných:

);;>

způsobech

organizace výuky nebo života dětí ve škole;

-,. kurikulárních programech

(změny

v obsahu nebo cílech vzdělávání či obojím);

}- parametrech edukačního prostředí 4 (např. nestandardní architektonické řešení
učeben

);;>

nebo jiná komunikace mezi učiteli a žáky);

způsobech

hodnocení výkonů žáků

(např.

slovní hodnocení);

-,. vztazích mezi školou a rodiči, školou a místní komunitou aj.
(Průcha,

2001, s. 20)

2.5 .2 Výchova v přírodě v alternativních školách
často

V reformních školách je

výchova v přírodě základním kamenem, a to

zejména ve školách Daltonských, Montessoriovských,
vzdělávacích

ústavech má nezastupitelné místo a

moderních prvcích

vyučování.

učebnu, či učební pomůcky.

či

Waldorfských. Na

zároveň naplňuje

Odvíjejí se od ní principy

těchto

představy

o

učení, tvoří přirozenou

Také zvyšuje celkovou aktivitu i aktivní

přístup dětí

k vyučování (Hovad, 2002).

Obecně

na všech

není tak využívaná.
typu integrované

českých

Přesto

moderních alternativních školách výchova v přírodě

nacházíme mezi nimi

vyučování,

světlé

zdravá škola, projektové

výjimky. Alternativní hnutí

vyučování, či začít

kapitola 2.5.3) jsou důkazem toho, že výchova v přírodě i zde má své místo.
(Hovad, 2002)
4

Průcha ( 1997)
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spolu (viz

2.5.3

Začít

spolu

Začít spolu (web3) Je český výraz pro program mezinárodního působení
označeným Step by step (web

4

),

působící ve 26 zemích, zejména ve střední a východní

Evropě. U nás působí již od roku 1994 v mateřských školách (př. web2 ) a od roku 1996

na školách základních (př. web2 ). Tento vzdělávací program zdůrazňuje individuální
přístup

klade

k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší

důraz

vyučujícímu přizpůsobení
vzdělávacímu

vzdělávání,

dále

děti

systém,

jejich specifické

se individuální

umožňující

podobě

každé škole, každému
či

tradicím, ale i

dětí

se speciálními

kulturní, zvyklostí

přístup

k

dítěti,

prosazuje inkluzi

s postižením, nadprůměrně nadané děti atd.

Metodika programu
dokumentech

otevřený

systému i potřebám konkrétních dětí v daných zemí.

Zdůrazňuje

-

v oblasti

na podnětné prostředí a pracuje i se sebehodnocením.

Jedná se o velmi

potřebami

společnosti

Začít

doporučována

spolu je dokonce

Rámcově vzdělávacího

v oficiálních

programu jako inspirativní podklad pro tvorbu

školních a třídních vzdělávacích programech.

Při

samotném

vyučování

se \)'UŽÍvají tzv. centra aktivit. Jedná se o

které jsou tematicky odlišeny. Liší se svým vybavením a
děti

k aktivitě a

hře.

V těchto centrech se

pomůckami,

děti učí přímou

aby stimulovaly

zkušeností. Je zde

prostor pro hru, práci, objevování a experimentování s různými materiály a
(Průcha,

2001).
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části tříd,

vytvořen
předměty

2.6 Prvouka
předmět vyučovaný

Jedná se o
třídách.

Jeho obsah je propojený

přírodních

společenských

a

na prvním stupni základní školy v prvních

předměty tvořící nedělitelnou

integraci

třech

základů

disciplín, zahrnující obory jako jsou biologie, geografie,

sociologie, historie apod. Prvouka je také z tohoto

důvodu

specifickým

předmětem.

Nesklouzávání kjednomu oboru na úkor jiného není snadné a zachování vyváženosti a
různorodosti je

pro děti

důležité

Učebnice

2.6.1

(Podroužek, 1996).

prvouky na 1. stupni základní školy

V českých učebnicích na základních školách se obecně můžeme setkat
hovoří

s kritikou,
postupů,

kdy

se

děti

například

o

chybějící

smysluplnosti a o

učení

jediných správných

nemají mnohdy možnost seznámit se s dalšími názory,

třeba

i

odlišnými od autorových. M. Brady o tom píše: "Je to, jako byste dali žákům ohromnou
křížovku,

která je již vyluštěna. Není tam už nic na práci, snad kromě toho, že by se ji

naučili nazpaměť,

inteligenci."

(Nováčková,

Učebnice

učebnice věnuje

naše

třída,

v běžném

právě

úkol, který by vzbuzoval nadšení nebo vábil

2001)

prvouky se na základních školách týkají 1. až 3. třídy. V první třídě se
věcem,

novým

se kterými se každý nový školák musí seznámit, tzn.

škola a okolí, rodina, sociální chování a vztahy, nebo s čím se

životě během

autoři soustředí

dětí.

což není

roku setkat (Danihelová, 1997). V knížce pro druhou

zejména na naučení základních informací pro

Zejména jde o

věci

běžný

spojené s rodinou, správným chováním,

můžeme
třídu

se

život vyrůstajících

ročními

obdobími a

zvyklostmi a pochopitelně i s přírodou (Danihelová, 2005).

Pro starší

děti, navštěvující

již třetí

třídu

se probíraná látka v učebnicích dostává

více dopodrobna. Setkáváme se s dvěma díly prvouky. První díl se

věnuje českým

dějinám

a pověstem, ale také naši vlasti v přítomnosti. Popisuje naši krajinu, s čím vším

se v ní

můžeme

neživou

setkat (Augusta, 2004). V druhém díle se seznamujeme s živou i

přírodou,

s lidským

tělem,

ale i se základními fyzikálními
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měřeními

a

vlastnostmi látek (Augusta, 1994). V obou knihách se autor zmiňuje o moderním učení,
o škole hrou. Žáci si mohou zahrát jednotlivé scénky vystihující naše dějiny, či si hrát
při některých

praktických

cvičení.

V učebnicích pro

třetí třídu

od jin)rch autorů,

opět

se

jedná o dva díly (Bradáčová, Špika, 2002, Bradáčová, Kholová, 1999), objevujeme
podobně

sestavenou látku. V prvním díle však odpadá zmínka o naší historii a

zaměřují

na krajinu, ve které žijeme, typy krajin,

přírodniny

autoři

se

a lidské výtvory, vlastnosti
přírodě,

látek, ekologie apod. Druhý díl nám podává ucelený obraz o živé

o lidském

těle.

V učebnicích nacházíme
dramatické

ztvárnění

náměty

na opakování látky formou her, chápané jako

situací reflektující probrané

učivo

-

např.

historické

skutečnosti,

povolání dospělých nebo situace, při kterých se máme zachovat určitým způsobem
(přivolání

hasičů

policie, záchranné služby,

Kromě učebnic

opakování i

učení

se k předmětu prvouka vydávají i pracovní sešity. Ty nabízejí

látky pomocí hravých

doplňování.

navzájem spolu související, vybarvování
škole,

či

co do školy

apod.).

nepatří

Jedná se o

různé

obrázků znázorňující

spojování

věcí

správné chování ve

apod. (Sýsová, Havlínová, 2003, Havlínová, KonigoYá,

2004).

V příručkách a
prvouka, se

často

námětech

pro pedagogiky pracující nebo

setkáváme s vykládáním látky na

základě, či

vyučující předmět

integrace s ročními

obdobími (Podroužek, 1996, Fabiánková, Horká, 1996). Jedná se o

podnětné náměty

pro pozorování v)rvoje přírody během celého roku.

2.6.2 Význam prvouky v životě dětí
Prvouka má mezi hlavními
zcela jistě

nezaměnitelné

vnímat přírodu,

učí

místo.

předměty

Děti

se v ní

v prvních

třídách

učí základům

na základních školách

pro život,

učí

se poznávat a

se o svém okolí, ve kterém žijí a seznamují se s podstatou fungování

našeho světa.
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2.6.3 Hry v prvouce prostřednictvím aktivit v přírodě
V knize Škola pro třetí tisíciletí (Houška, 1995), se setkáváme se snahou o
předmětů vyučovaných

aplikování her do všech

pravděpodobně

prvouku zde
doporučení

a

přírodopis.

Předmět

Dočítáme

učení,

se o

díky kterému si

nepopisujeme, ale doopravdy se ji učíme.

příkladech

V konkrétních
s pobytem v

přírodě

i o hry o

z hodiny, vybití

Hry a

většinou

přestávkách, při

nashromážděné

cvičení

prvouky.

pro rozvoj
Autoři

vybrat a aplikovat na
koncipovány do

her a

činností

děti

či

třídě.

zamyšlení se nad
Autor hry ve

nějakým

vyučování

kompenzovat nedostatek pohybu

energie apod.

tvořivosti

nabízejí

svůj předmět

třídy,

v lavicích, ve

kterých mají

vyučování

nám však propojení

chybí. Mnohdy se jedná o diskusi,

zajímavým tématem, avšak

při hodině

přírodověda

maximálního využití přírody jako názorné ukázky při

přírodovědu

doplňuje

zastupují

na základních školách.

(Lokšová, Lokša, 1999) jsou také využitelné

několik tvořivých

s ohledem na cíle

o jejich transferu do

přírody

úloh, z kterých si

vyučovacích

učitel může

jednotek. Hry jsou

zde není zmínka, ale

při

troše

fantazie to reálné je.

V další knize od stejných autorů (Lokšová, Lokša, 2003) nacházíme tvořivé hry
v příkladech již konkretizované na jednotlivé předměty, druhy škol i pro dané třídy.
Mezi různými předměty se zde s prvoukou sice nesetkáváme, alej sou zde příklady
pro

přírodopis

konkrétně

a ekologii.

Tvořivé

aktivit v přírodě.

úlohy se odehrávají všechny bez

Zaměřují

se na vzbuzení zájmu

nad tím jak se k ní chováme, diskuse o ni atd.
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dětí

o

účasti přírody či

přírodu, přem)·šlení

2.6.4 Prvouka v rámcově vzdělávacím programu
Naše školství prochází v poslední
zavedení do škol tzv.

době

rámcově vzdělávacího

základní, gymnaziální a speciální.

Změna

inovacemi. Jednou z nejdůležitější je
programu pro

vzdělávání předškolní,

však není jednoduchá a pro pomoc

pedagogům při zavádění rámcově vzdělávacích programů

do praxe vznikl i metodický

portál (web\

Snahou tohoto programu je vzájemná integrace mezi
spojeny do tzv.

vzdělávacích

předměty,

které jsou

oblastí. V dokumentu se s předmětem prvouka již

nesetkáváme. Co do obsahu by mohl však být zastoupen například ve

vzdělávacích

oblastech pod názvy: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět či
Člověk a zdraví (web6).
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3. Cíle a úkoly práce
V naší práci se zabýváme možností aplikování her a aktivit Y
ve

všeobecně vzdělávacím

procesu.

Zaměřili

jsme se na

předmět

přírodě

prvouka,

vyučovaný

na 1. stupni základní školy.

3 .1 Cíle práce
•

Vytvoření

předmětu

•

Ověřit

sborníku her a aktivit v přírodě využitelný při vyučování

prvouka na prvním stupni základní školy

a vyhodnotit jejích zařazení v praxi na školách, upravit pro výuku

3 .2 Úkoly práce
•

Shromáždit podkladový materiál a nastudovat potřebnou literaturu

•

Vytvořit

•

Zformovat zaznamenávání informací z pozorování při hodině, otázky

sborník z vybraných her

do anketního

šetření

v rámci nestandardizovaného rozhovoru a kruhový

diagram pro zpětnou vazbu dětí
•

Navázat spolupráci s učiteli prvouky na základních školách (vysvětlit
podstatu projektu, předat sborník her, zkonzultovat možnosti školy,
domluvit se na datu realizace)

•

Ověřit

hry ve výuce prvouky v přírodě, sledovat a zaznamenávat

postřehy

z této praxe

•

Zjistit a zaznamenat odezvu od učitelů a žáků

•

Vyhodnotit práci na

základě

zpracovaných

hry pro praxi
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výsledků,

dle

poznatků

upravit

4. Výzkumné metody a postupy řešení

4.1. Metodologie
V diplomové práci jsou použity kvalitativní metody výzkumu. Pro rozmanitost
přístupů

a metod je obtížné podat definici pojmu "kvalitativní výzkum". Jednoduchou

definici formulovali Strausse a Corbinová (1999, 10),
výzkum, jehož
způsobů

výsledků

chodu organizací,

za

něj

považují jakýkoliv

se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných

Přitom

kvalifikace.

kteří

uvažují výzkum, který se

společenských

může

týkat života lidí, historie i

hnutí a vzájemných vztahů (Hendl, 1999).

4.1. 1 Výzkumné metody
Při ověřoYání

hodiny a po

her v praxi jsme použili metodu pozorování

skončení

vyučovací

nestandardizovaného rozhovoru s
připraveného
řadíme

jednotky metodu anketního
učiteli

a metodu dotazování

kruhového diagramu, kde se všechny

vyjádří

během vyučovací
šetření
dětí

v rámci

do

předem

k náplni hodiny. Otázky

do typu vztahující se k pocitům.

4.1.2 Organizace výzkumu
Po

\-ytvoření

sborníku her jsme oslovili

vyzkoušení her v praxi
Výzkum

pět

při všeobecně vzdělávacím

úspěšně proběhl

na

prvních, v pěti druhých a ve

čtyřech

základních

brněnských

škol s cílem

procesu v hodině prvouky v přírodě.

základních školách, v patnácti

čtyřech třetích třídách).

Základní škola Pramínek, pracující pod programem

třídách

(v šesti

Jedna ze škol byla i alternativní

"Začít

spolu" mezinárodně

označen

pod názvem "Step by step", hojně využívající principy her při vyučování.

Po kontaktování vedení škol, jsme dále spolupracovali již se samotnými
vyučujícími.

Seznámili jsme je s našim projektem, dostali k dispozici sborníky her a

domluvili jsme se na konkrétní hodině využití her a aktivit při hodině prvouky
v

přírodě. Při

podněty

všech hodinách jsme byli

osobně přítomni

vyplývající z hodiny. Na konci hodiny

kruhového diagramu (viz.

příloha

a zaznamenávali jsme

proběhla zpětná

vazba od

10.2) a rozhovor s učitelem odrážející

30

dětí

Sl

pomocí

bezprostřední

hodině.

pocity po

Dále jsme požádali o

týkající se sborníku her
vyplnění

jsme nekladli

zaměřený

časové

vyplnění

šetření

anketního

(viz

jak na stránku obsahovou, tak

nároky,

maximálně

příloha

10.1),

organizační.

jsme se snažili vyjít

Na

vyučujícím

vstříc.

Výběr

her pro hodinu prvouky jsme nechali

zhodnotili vhodnost
postupů

zařazení. Učitelé často

dětí

na

vyučujících,

volili dle zajímavosti her,

a hry se snažili upravit k aktuálním

výběru určoval počet dětí

plně

aby sami

či netradičních

vyučovacím potřebám. Značnou

roli ve

ve třídě. Setkali jsme se s rozptylem počtu dětí od 13 až po 29

na jednoho vyučujícího. V tak vysokém počtu bylo aplikování některých her velice

náročné.

Z celkového

počtu

poznatků

a připraveny pro další využití ve

30 her se v praxi využilo 20, které jsou již upraveny dle
všeobecně vzdělávacím

procesu v hodinách

prvouky. Zbylých 10 her uvádíme v závěru sborníku také, i ty prošly drobnými
změnami

4.1.3

vycházející ze zkušeností z praxe.

Sběr

dat

Data jsme získávali

přímo během

probíhající hodiny prvouky v přírodě. Jednalo

se o přímé poznatky k realizaci a organizaci her, ale i o reakci
bezprostředně

po jejím

skončení,

kdy jsme získávali

kruhového diagramu a zpětnou vazbu od
Poslední

část sběru

možností

učitelů,

vyučujících

dat se týkala anketního

zpravidla po

skončení

zpětnou

vazbu od

dětí

Dále

pomocí

nestandardizovaným rozhovorem.

šetření.

hodiny,

dětí, či vyučujícího.

To jsme získávali dle

někdy

však i s

časových

větším časovým

odstupem.

4.1.4 Analýza dat
Hlavním zdrojem informací bude nestandardizovaný rozhovor s učitelem
metodou anketního

šetření,

zejména pak vlastní

vyhodnotíme spolu s poznámkami

komentáře

pořízenými během

analyzovat od dětí z kruhového diagramu.
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vyučujících,

který

hodiny. Další data budeme

4.2 Vlastní metodika
4.2.1 Pozorování
U pozorování jsme využili
provádějí

na standardizovaný

konkrétně

formulář.

metody terénních poznámek, které se

Takové poznámky

představují

doplněk

k rozhovorům a pozorování, obsahují reflektující postřehy při pozorování dané situace.

Osobní přítomnost při výuce sloužila jako kontrola správnosti pokynů
při

realizaci her, k

ověření

správnosti pravidel,

chyb. Dále jsme pozorování
zaujetí a aktivitu

dětí

zaměřili

na

popř.

náročnost

odstranění nedorozumění, či

k

organizování hodiny, motivovanost,

i celkový dojem z hodiny. To vše

ovlivňovalo závěrečné

úpravy

sborníku.

4.2.2 Anketní šetření v rámci nestandardizovaného rozhovoru
Nestandardizovaný rozhovor je vhodná metoda pro získávání dat jako jsou
bezprostřední
příloha

názory a postoje. Tento rozhovor bude

doplňovat

anketní

šetření

(viz

10.1).

4.2.3 Metoda dotazování
Dotazování sloužilo jako

zpětná

vazba od

dětí

Jednalo se o otázky typu vztahující se k pocitům.
k hodině prvouky do kruhového diagramu,
reprezentovala rozdílný pocit z hodinyse

nenaučil,

bavilo

probíhalo formou

mě

to a

značkovačů

názoru. Každý mohl

libovolně

vůbec mě

absolvující hodinu v přírodě.

Děti měly

rozděleného

naučil

jsem se

něco

to nebavilo (viz

(kluci zeleným,

čtvrtiny.

Každá

vyjádřit
čtvrtina

nového, nic nového jsem

příloha

děvčata červeným)

umístit dvě značky.
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na

možnost se

10.2).
do

Vyjádření

čtvrtin

se

dle svého

5. Sborník her

5.1 Úvod k sborníku her
Hry jsme rozdělili do tří skupin dle jejich zaměření, či charakteru, který v dané
hře převažuje

Pro

(hry v pohybu, hry smyslové, kreativní a hry logické, na spolupráci

přehlednost

údajů

a zjednodušení orientace mezi hrami jsem

vytvořili

dětí).

tabulku základních

o hře. Tabulka obsahuje následující informace:

Prostředí - píšeme

zde nejvhodnější prostředí pro danou hru.

Doba trvání - udává orientační čas strávený hrou od začátku až po zhodnocení.
Příprava -

v přípravě se objevují 3 symboly informující o jejich náročnosti:

~

O - bez přípravy

©

I. - menší

příprava nepřesahující půl

hodiny,

většinou

jde o

nastřihání

a popsání

lístečků

II.

©

-příprava

delší než půl hodiny.

Při přípravě materiálů

na hry se nabízí možnost využití jiných

hodin výtvarné výchovy, kdy si
následně

děti

sami nakreslí

předmětů, například

kartičky

se

zvířátky,

které

využijí při některé z her.

Věk-

popisuje, od kterého věku lze tuto hru dětem zařadit do jejich výuky (např.

značka

+5 znamená, hra je vhodná pro

pro

děti

děti

již od

pěti

let), všechny hry jsou

vytvořeny

1. až 3. tříd základní školy, upřesňujeme však věk i s ohledem na jejich

dovednosti

(např. čtení).

Znalost - základní znalosti potřebné ke hře.

Min.

počet žáků-

udáváme při jakém nejmenším

hry jsou koncipovány na

různý počet dětí

ve

počtu.
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počtu žáků

třídě,

lze tuto hru hrát, všechny

tudíž lze hrát v téměř v jakémkoli

5 .2 Hry ověřené a upravené dle praxe

5 .2. 1 Hry v pohybu
1. Rozházené

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

obrázky

Les,louka

10-15min

I.

+5

Znalost Min. počet žáků
Přírodnin

6

Cíl: opakování znalosti rostlin a zvířat.
Pomůcky: rozstříhané

obrázky rostlin,

či zvířat

na rubu

barevně

odlišené dle

družstev, pro každé družstvo stejný počet obrázků, podložka na skládání.
Děti rozdělíme

do družstev

barevně

odlišených. Vymezíme hrací území, ve

kterém se budou děti pohybovat a místo, kde budou skládat obrázky. V území se rozdají
rozstříhané

obrázky a po

skládání. Sbírat však

začátku

smějí

pouze

hry je

děti

budou sbírat a po jednom nosit na místo

lístečky označené

na rubu stejnou barvou jakou má

jejich družstvo. Úkolem je správně poskládat celé obrázky a správně pojmenovat co na
nich je.

Varianta:
•

V území s rozstřihanými obrázky se pohybuje bedlivý
zvířátko),

koho se v území dotkne je chycen a musí se vrátit

pokračovat

•

hlídač

(či

zpět,

nějaké

aby mohl

ve sbírání.

Hra se může odehrávat formou štafety.

2. Stromy

Cíl:

uvědomit

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

7-10min

o

+5

Znalost Min. počet žáků
Stromy

6

si co patří k jakému stromu.

Pomůcky: části
větvička,

Prostředí

stromu nalezené v lese, které ho charakterizují

plod apod.).
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(např.

šišky, listy

Nashromážděné věci

děti. Děti

rozdáme mezi

se

povídat, hrát si. Jejich pozornosti Yšak nesmí ujít povel
smrky ke
učitelce.

mně!".

Kdo

Na tento povel se všechny

nepřijde

nebo

přijde někdo,

děti

mající

volně

pohybují, mohou si

vyučujícího. Např.

něco

"Všechny

smrkového dostaví k paní

kdo představuje jiný strom, odevzdá symbol a

stává se pozorovatelem.

Varianta:
•

Kdo

správně zařadí

3. Zahradnici

svoji část stromu, na další průběh hry dostane jiný charakter.

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Louka

5-7min

I.

+6

Znalost Min.
Nářadí

počet žáků

12

Cíl: poznat, jak a čím obdělávat půdu.
Pomůcky:

obrázku motyčky,

sady s obrázky zahradního
rýče,

Děti rozdělíme

jeden).

Před

vyučujícího
zařadí

nářadí.

Jedna sada obsahuje po jednom

lopatky, sázecího kolíku, konve a hrábí.
do družstev po šesti. Družstvo obdrží sadu

každým družstvem je ve vzdálenosti 6-10
"ryjeme"

vyběhne

z každého družstva

se zpět na své místo v družstvu.

Postupně

dítě

obrázků

metrů umístěna

s obrázkem rýče,

(každé

dítě

meta. Na povel
oběhne

metu a

se vyjmenují všechny činnosti, které se

s nářadím na obrázcích provádějí.

Varianta:
•

Děti

si mohou mezi sebou libovolně vyměňovat obrázky.

4. Ročni obdobi

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

15-20min

I.

+7

období

Cíl: opakování charakteristik ročních období.
Pomůcky: kartičky

počet žáků

Roční

Les
Louka

Znalost Min.

s ročními obdobími a jejich charakteristikami.
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12

Děti rozdělíme

čtyř

do

vedle sebe na startovní

čáru.

ročních

s charakteristikami

skupin Garo, léto, podzim, zima) a seřadíme je do
Ve vzdálenosti 8-10

období,

otočeny

ročního

Pokud nesouhlasí, položí
další.

Děti

se

období jeho družstva,

lísteček

pravidelně střídají

může otočit.

běží

Jaro

©

Taje sníh

©

Slunce více hřeje

©

Přilétají

©

Kvetou sněženky

©

Sejeme ředkvičky

©

Kvetou stromy

©

Hrajeme kuličky

ptáci

Léto
©

Nastaly prázdniny

©

Koupání v přírodě

©

Zrajíjahody

©

Dětské

©

Slunce pálí

©

Nastávají žně

©

Oblékáme se jen lehce

©

Časté bouřky

začátku

hry yybíhá

Pokud obsah

s lístečkem

zpět
zpět

tábory
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lístečků společně

lístečku

a vybíhá další.
a vybíhá

dokud neposbírají všech osm charakteristik.

jejich správnost.

Malujeme vajíčka

rozprostřeny lístečky

na místo nápisem k zemi, utíká

není jen rychlost, ale i správnost! Po sesbírání všech

©

jsou

nápisem k zemi. Po

první z každého družstva k lístečkům a jeden z nich
souhlasí s názvem

metrů

zástupů

opět

Důležitá

zkontrolujeme

Pozim
G>

Dny se krátí

©

Častámlha

©

Listy opadávají

©

Sklizeň

ovoce a zeleniny

©

Někteří

ptáci odlétají

©

Pouštíme draky

©

Výlov rybníků

©

Barevné lesy

Zima
©

Mráz, sníh

©

Příroda odpočívá

©

Krmení ptáků a zvěře

©

Sáňkování

©

Teplé oblečení

©

Stavíme

©

Strojíme vánoční stromek

©

Vítáme Nový rok

a bruslení

sněhuláky

Varianta:
•

5. Vývoj

Hru lze časově omezit,

přírody

Cíl:

uvědomění

Pomůcky:

úroveň

na 10 min.

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les, louka

10-12min

o

+7

Znalost Min. počet žáků

-

10

si postupného vývoje v přírodě.

bez pomůcek.

Máme tři základní
Každá

např.

stupně

ve vývoji

člověka:

se specificky chová: opice vydává

opice,

pračlověk

skřeky,

a

současný člověk.

poskakuje a pohybuje se i

pomocí horních končetin, pračlověk se při pohybu kýve ze strany na stranu a má pestrou
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mimiku v
začínají

obličeji

a člověk

se pohybuje již ve vzpřímené poloze. Všechny děti
náležitě

na nejnižší úrovni - opice, tudíž to dávají

vyznačeném

prostoru a do další

vrstevníkem a vyhrají ve
mění

současný

hře

svou roli a vyhledává

vždy sestupuje o

úroveň

současného člověka,

úrovně

"Kámen,

opět

najevo. Pohybují se ve

mohou postoupit, potkají-li se se svým

nůžky,

papír".

Vítěz

postupuje o

úroveň

výše,

svoji vývojovou skupinu pro další souboj. Poražený

níž (pokud již není na té nejnižší). Kdo se propracuje až na

vyhrává a opouští hru. Hra končí až na každé úrovni

zůstane jeden

.zástupce.

Varianta:
•

Vývoj v přírodě si

může

ukázat i na

příkladu

motýla - HOUSENKA-

LARVA-MOTÝL, housenka se plíží pomalu po zemi, larva stojí
vzpřímeně,

s připaženýma rukama a pohybuje se poskoky snožmo a

motýl odletí k paní učitelce.

•

Další možností je aplikovat hru na vývoj
až po první
postupným

květy.

Jednotlivé

vzpřimováním dětí,

úrovně

květiny, či

lze

stromu, od semínka

pohybově vyjádřit například

semínka se pohybují ve

dřepu, sazeničky

v předklonu až k rozkvetlému stromu, který má v upažení roztažené
dlaně.

•

Postupný vývoj může představovat i složitější řetěz VAJÍČKO-KUŘE
PES-OPICE-ČLOVĚK, kdy vajíčko je potichu, kuře pípá, pes štěká a

opice poskakuje a vřeští.

•

Můžeme
světlé

se na této

po tmavou,

či

hře

i

vyjádřit například

odstín některé z barev.
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barevné spektrum, barvy od

6. Co kam patří?

Cíl:

uvědomění

Pomůcky:

Prostředf

Doba trvánf

Přfprava

Věk

Les, louka

Smin

I.

+6

prostory)

označené

si co kde roste,

košíky

či

(či ohraničené

Znalost Min. počet žáku
Přfrody

5

žije.
nápisy: POLE, LOUKA,

LES, ZAHRADA A RYBNÍK a kartičky s nápisy: mech, Otakárek, oves, čáp,
kopretina,
bělásek,

ječmen, růže,

kapr,

hřiby,

salát, smrk, pšenice,

borůvky,

tráva, žito, vrba,

cibule, srnec, žába apod.

Košíky spolu s lístečkami roznosíme v předem známém a

bezpečném

území.

Děti rozdělíme do pěti skupin a každé skupině přidělíme jeden košík. Úkol skupinky je

najít všechny
POLE).

Děti

společně

kartičky rozmístěné

v území, které

patří

se mohou ve skupince radit, aby neudělali

do jejich košíku

při

(př.

oves -

sbírání chybu. Na konci hry

v kroužku zkontrolujeme správnost nasbíraných kartiček.

"Co Vás děti ještě napadá k jednotlivým košíkům?"

Varianty:
•

Pro prvňáčky lze na kartičky místo psaní malovat.

•

Košíky mohou být označeny: OVOCE, ZELENINA, KVĚTINY a děti
budou rozdělení do tří skupinek.

•

Košíky budou jen dva - POLE a LES a

děti

budou sbírat

kartičky

s obrázky se s plodinami a při vhazování do košíku je správně pojmenují.

•

Košíky

označíme:

DOMY,

NÁBYTEK,

POMOCNÍCI

V DOMÁCNOSTI a k tomu vytvoříme odpovídající kartičky.

•

Další možností je označit košíky jako druhy zeleniny: KOŠŤÁLOVÁ,
LISTOVÁ, KOŘENOV Á, LISTOVÁ, CIBULOVÁ,
LUŠTĚNINY.

39

PLODOVÁ a

5.2.2 Hry smyslové, kreativní
7. Kouzelný

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

5-?min

o

+5

provázek

Znalost Min. počet žáků

-

4

Cíl: vnímání přírody kolem sebe.
Pomůcky:
Při
například

2-5m dlouhý provázek pro každého.

pobytu s dětmi v přírodě, najdeme zajímavý objekt pozorování, jako
zvláštní strom,

sebe dostatek místa,

či

dvoustromí, skálu,

pohodlně

ptačí

Děti

budku atd.

se posadí a z provázku

vytvoří

si

udělají

kolem

na zemi siluetu

pozorované věci.
Po

dokončení

tvarování si všichni

společně

díla prohlédnou a autor

může

svoje

dílo představit.

Varianta:
Děti

•

mohou z provázku

vytvořit

cokoli kolem sebe v přírodě uvidí,

ostatní potom zkouší uhádnout o co se jedná.

•

Děti

mohou pracovat

ve

skupině,

s delším provázkem,

či

s více

provázky.

8. Co do školy
nepatfí

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les, louka

7-10min

o

+5

Znalost Min.
Škola

počet žáků

5

Cíl: rozlišovat co patří a nepatří do školy.
Pomůcky:

bubínek.

Děti vytvoří
začínají děti

učitel,

kruhu. Jakmile začne vyučující bubnovat na bubínek (popř. tleskat),

pochodovat po kruhu.

aktovka, tabule,

křída.

Přitom říká

Mezitím

řekne

cukrárna. Na toto slovo děti udělají dřep.
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slova

významově patřící

i slovo, které sem

škole,

nepatří, např.

např.:

postel,

Kdo se splete, vypadává ze hry a stává se pozorovatelem. Pomáhá paní
při

učitelce

kontrole ostatních dětí , které ještě zůstaly ve hře.

9. Poznej

svůj

strom

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

15-20min

o

+6

Znalost Min. počet žáků

-

6

Cíl: vnímání přírody.
Pomůcky:

šátek.

Při hodině

prvouky v přírodě

vytvoříme

dvojice. Jeden z žáků si zaváže

druhý ho zavede k nějakému zajímavému stromu. Nevidící si
stromem hmatem,

čichem,

důkladně

oči

a

seznamuje se

sluchem, ale i pomocí zvídavých otázek typu: Jakou kůru má
větve?

náš strom? Je vysoký, dosáhneme mu na

Sídlí

někdo

v koruně

či

kmeni? atd.

Poté odvede spolužáka k výchozímu místu, rozváže mu šátek a on jde hledat

"svůj

strom".

10. Sbfrka

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

7-10min

I.

+6

Znalost Min. počet žáků

-

6

Cíl: rozlišovat vlastnosti látek.
Pomůcky: kartičky

V

přírodě

mokrý, suchý,

s vlastnostmi .

obdrží každý kartičku s vlastnostmi

měkký,

(např. těžký,

lehký, drsný, hladký,

t\Tdý, rovný, zkroucený, barevný, jednobarevný ... ). Nikomu ji

neukazuje. Úkolem každého žáka je najít v přírodě tři předměty, odpovídající dané
vlastnosti. "Sbírku" si

společně

prohlédneme a s dětmi

určíme

vlastnosti předmětů.

Děti

navrhují, které další věci bychom k těmto vlastnostem mohli přiřadit.

Varianta:
•

Dle počtu dětí a počtu kartiček vytvoříme například dvojice
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či

trojice.

ll. Strašidelné

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

15-20min

o

+6

stromy

Znalost Min.

-

Cíl: naslouchání přírody, využití přírodního materiály při
stromů,

rozvoj

představivosti,

Pomůcky:

8

vytváření

zase

provázek, přírodní materiál.

zavřeme oči

otevřeme

představovali

a

a naslouchejme

můžeme

se

podělit

zvukům

Posaďme

několika

kolem sebe. Po

se

minutách

oči

s ostatními o své zvuky, co jsme si pod nimi

a vypátráme jejich příčinu.

Rozdělíme děti

vyhlásíme

strašidelných

spolupráce.

Vydejme se dále do lesa, kde téměř neuslyšíme zvuky civilizace.
po okolí,

počet žáků

soutěž

do skupinek po

čtyřech,

o nejhezčí lesní strašidlo.

strašidelný strom využít veškerý

přírodní

Děti

vyhledáme
mohou k

několik

vzrostlých borovic a

proměnění

materiál (pokud není

kmene borovice ve

např. chráněný). Děti

vymyslí svým strašidlům jména a představí je ostatním.

12. Hádej, hádaěi!

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les,louka

10-15min

I.

+6

Cíl: opakování vědomostí o přírodě, rozvoj
Pomůcky: při chystané

O

přírodě

5

vyjadřování, představivost.

otázky.

Posadíme se do kruhu na
připravených

Znalost Min. počet žáků

příjemném místě

a položíme

dětem několik předem

hádanek. Potom vyzveme děti, aby sami zkusili popsat některé zvíře, či

rostlinu nebo jakoukoli

přírodninu

v lese tak, že nevysloví její

přesný

název. Ten musí

uhodnout kamarádi. Například:
©

Má zrzavý kožíšek a je moc chytrá. Co je to? (liška)

©

Dupe, funí, je silné a žere žaludy. Co je to? (divoké prase)

©

Skáče

©

Jsou to ruce

©

Jsou sladké a

po

větvích,

je černá nebo hnědá a sbírá oříšky. Co je to? (veverka)

stromů.

Co je to?

červené,

(větve)

rostou na keři. Co je to? (maliny)
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Připravené

hádanky:

©

Pořád

nosí jehelníček, ale nikdy nešije. (ježek)

©

Má pěknou hlavičku, jen jednu nožičku, hoví si v

©

V brázdě mezi lesíky, sedí tmavé uhlíky. (zajíci)

©

V lese se pase, parohy nese. á'elen)

©

Je červený hrneček, plný žlutý zrníček. (šípek)

©

Zpívám, ale nemám úst, sám a sám se bojím růst. (les)

©

Běží

©

Na podzim si svlékne šaty, v

lesíčku. (hříbek)

to v potoku, od roku do roku a vždycky dopředu. Nikdy ne dozadu. (voda)
zimě

je nahatý, zjara si oblékne šaty nové. Kdo je

to? (strom)

Varianta:
Děti

•

mají

před

sebou

kartičky

s obrázky

znázorňující odpovědi

na

otázky, mohou si tedy vybírat z možností.

13. Co do lesa
nepatfí

Cíl: odlišit

věci,

Znalost Min. počet žáků

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

10-15min

I.

+6

nepatří,

vnímání

které opravdu do lesa

O

přírodě

5

přírody,

pozornost,

paměť.

Pomůcky:

fáborky na označení cesty, věci, které do lesa nepatří, papír a tužky.

Hra začíná na pokraji lesní cesty a úkolem je projít vyznačený úsek a při pomalé
chůzi bedlivě

do lesa

pozorovat nejbližší okolí. Všechny

nepatří,

vyučujícího

předměty,

o kterých si

děti

myslí, že

si zapamatují. Po projití (bez zastavení a mluvení) dostanou od

papír a tužku a sepíší

předměty,

které si zapamatovaly. Po

skončení

hry,

podle seznamu věcí, které jsme podél cesty rozmístili, všechny společně posbíráme.

Varianta:
•

Cestu prochází

děti

v menších skupinkách, na projití mají

limit.
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určitý časov)

•

Ke

hře

využijeme

zpáteční

cestu z vycházky v přírodě do školy,

všímají všeho v okolí cesty co do přírody nepatří,

14. Okno do přirody

bedlivě

Cíl:

Pomůcky:

V této

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les,louka

15-20min

o

+6

pozorovat část přírody,

uvědomění

si

školou vše sepíší.

Znalost Min. počet žáků

-

čeho

si z

před

děti

5

všeho se skládá.

papírové okno.

Při

všech činnostech v přírodě si

hře

se zastavíme a podíváme se zblízka na život pod nohama. Rozejdeme se na

několik metrů
otevřeného

od sebe. Každý si

ohraničí

papírového okna, které ho

na kmeni apod.).

Pohodlně

často nestačíme pozorně

místečko

malé

nějakým způsobem

Společně

pomocí

zaujalo (na zemi, na keři,

spočítat,

se sejdeme a obejdeme všechna okna do

co ho zaujalo právě na tomto

světa přírody,

se k němu posadíme nebo lehneme a pozorujeme asi 5

minut. Evidujeme všechny živé tvory. Zkusíme je
snažení.

do

všímat okolní přírody.

místečku

posoudit jejich aktivitu a

přírody.

Každý nám vysvětlí

a jaké zajímavosti objevil při svém pozorování.

Varianta:
•

Stejné místo pozorujeme během všech ročních období. Co se změnilo?

15. Najdi kamaráda

Cíl: zopakování
Pomůcky:

Mezi
zvíře. Dětem

na kartičce.
pozorně

děti

Prostředí

Doba trvánl

Přlprava

Věk

Louka

7-10min

I.

+6

"zvířecích řečí",

dvojice

kartiček

rozdáme

rozvoj

sebevědomí,

Zvířat

10

vnímání okolí.

s názvy zvířat, šátky.

kartičky

se

zvířátky,

tak aby nikdo

zavážeme oči a na povel vyučujícího,

Děti

Znalost Min. počet žáků

začnou děti

nevěděl,

mluvit řečí svého zvířete

se opatrně pohybují po okolí, za hlasitého vydávání

poslouchají, jestli neuslyší svého

zvířecího
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kdo má jaké

zvuků,

ale přitom i

kamaráda (vydávající stejný zvuk).

Pokud se s ním

šťastně

setká, mohou si oba rozvázat

oči

a odejdou stranou. Hra

končí

až všichni naleznou své kamarády.

Varianty:
•

Pomocí kartiček vytvoříme početnější skupiny zvířátek.

5 .2.3 Hry logické, na spolupráci
16. Vitamínová

Prostredr Doba trvánr

itafeta

Les, louka

dětí

10-15min

Prrprava

Věk

I.

+7

Znalost Min. počet žáků
Ovce,zel.

10

Cíl: rozeznání ovoce a zelenina.
Pomůcky:
větývka

obrázky s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny, cílové mety (šátek,

apod.), šátky na zavázání očí- podle počtu dětí.

Děti rozdělíme

naproti nim.
vidělo.

Děti

členná

na 3-8

družstva, která stojí v zástupu.

jsou po družstvech od rú tak, aby první

dítě

stojí

z družstva na vyučujícího

Ostatní mají zavázané oči. Vedle posledního z družstva je umístěna meta.
Všechny

řetěz). Vyučující
určovat

děti

z družstva dají ruce na ramena spolužáka

má na

klíně

obrázky a

postupně

ovoce nebo zeleninu. Na obrázky se

družstva. Pokud se ukáže obrázek, který

je ukazuje.

může

směrem

správně,

dítě

z každého

dítě

poklepe na

k poslednímu. Ten uchopí
neděje

se nic. Jestliže

poslední si sedne na místo prvrúho a ostatní se posunou

ke konci o jedno místo.

Jestliže se družstvo zmýlí, nebo

neurčí

obrázek, první z družstva si sedne

na místo posledního a celé družstvo se posune o jedno místo
prověřit

nejdříve

(vytvoří

zda budou

ovoce, první

řetězově

sebou

Předem určí,

metu a zvedne ji nad hlavu. Pokud to byl obrázek zeleniny,
družstvo zareaguje

před

dívat pouze první

děti určí, např.

ruku druhému, to pak dalšímu, až to znamení dojde

si

Vyučující

znalosti všechny

děti.

Hru hrajeme v tichosti.

v zástupu vyměrú a stojí v původním rozestavení.
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vpřed.

Vítězí

Takto mají možnost
družstvo, které se

17. Na listy

Cíl:

nejdříve přijít

správně neurčí,

Příprava

Věk

Les

5-7min

o

+6

utvoří děti

6

Stromy

říci

mu, z kterého stromu jsou. Pokud

listů

některý

a

list

musí najít jiný, který dokáže určit.

procvičit

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les,louka

10-12min

o

+6

Znalost Min. počet žáků

9

Plodiny

znalost plodin, které se sklízí na podzim.

Pomůcky: vytvoření důlku,
Děti rozdělíme

na 3-5

budou sloužit jako plody. Do
družstev.

Znalost Min. počet žáků

dvojice. Každá dvojice má za úkol najít 3 druhy

k vyučujícímu a

18.Podzbnnínůska

Cíl:

Doba trvání

určování listů.

Na vycházce
co

Prostředí

nasbírání kamínků, slovní zásoba plodin.

členná

středu

Vyučující řekne dětem

družstva. Každé družstvo obdrží 1O kamínků -

dáme misku tak, aby byla

název plodiny, po té se

stejně

vzdálena od všech

děti společně

ve družstvu

poradí, jestli se jedná o plodinu, která se sklízí na podzim. Pokud ano, určený žák dá do
misky jeden kamínek.
Vyučující

kontroluje správnost vždy po každém úkolu. Pokud se družstvo splete,

odebere paní učitelka družstvu kamínek.Vítězí tým se správným počtem kamínků.

Varianta:
•

Kamínek se dává do misky pokud se

při vyprávění

objeví název plodiny sklízející se na podzim
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pohádky,

či příběhu

19. Co nebo kdo

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

jsem?

Les, louka

15-20min

o

+7

Znalost Min. počet žáků
O

přírodě

5

Cíl: uhodnou co kdo představuje.
Pomůcky:

bez pomůcek.

Děti rozdělíme

pěti.

do skupinek po

určí,

V každé skupince se

kdo bude

a ten má za úkol porozhlédnout se kolem sebe a vybrat kteroukoliv
živou,

či

neživou. Ostatní

děti

součást přírody,

Pravidelně

mají za úkol zjistit, o co se jedná.

pokládají otázky, na které se smí odpovídat pouze ANO x NE.

začínat

Zvítězí

se

střídají

a

ten, kdo jako

první správně uhádne a v dalším kole si může sám něco myslet.

Varianta:
•

Po správném uhádnutí,

děti běží

k správné

odpovědi.

Kdo se dotkne jako

první, smí vystřídat v odpovídání na otázky.

20. Dopis hajnému

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les, louka

15min

o

+6

Znalost Min. počet žáků
Zvířata

9

Cíl: opakování názvů lesních zvířat.
Pomůcky:

3 papíry formátu A4, 3 fixy.

Děti rozdělíme

Na široké lesní

cestě

na tři

stejně početná

družstva. Každému přidělíme

nebo v přehledném terénu vyznačíme start,

se postaví do zástupu za startovní

čáru.

Papíry

družstva, položíme do vzdálenosti 20-30

označené

metrů. Děti

stejným

např.

z větví. Družstva

číslem,

mají za úkol

číslo.

jako jsou čísla

postupně doběhnout

k papíru a napsat na něj název některého lesního zvířete. Žádný se nesmí opakovat
dvakrát. Jakmile první napíše název, vrátí se
pravidelně střídají
verbálně

do uplynutí

komunikovat.

časového

Důležitý je

zpět

a

předá

fixu druhému. Takto se

limitu 10-15 minut.

i správný pravopis.
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Děti nesmějí

děti

mezi sebou

5.3 Hry nevyužité ve výuce

5 .3 .1 Hry v pohybu
1. O nejhbitější

Prostředí Doba trvání

Les

veverku

Příprava

Věk

I.

+6

10min

Znalost Min. počet žáků

5

Šišky

Cíl: opakování znalosti o stromech a šiškách.
Pomůcky:

šišky.

Na určené místo položíme na hromádku šišky pro děti - veverky. Šišek je více
druhů

a v každém druhu vždy o jednu

šišek a ruce schovají za záda. Na povel

méně

než

dětí. Děti

vyučujícího,

se posadí do kruhu kolem

který vyhlásí druh šišky, se snaží

rychle sebrat z hromádky správnou šišku. Komu se povede ji

ukořistit,

opět

méně.

dalšího kola, ve kterém bude

o jednu šišku z každého druhu

nezbyla, sleduje další hru už jen jako divák.
hře

nakonec

zůstane

postupuje do

Na koho šiška

Postupně přibývá vyřazených hráčů

poslední dvojice. Ze souboje o poslední šišku vzejde

vítěz,

a ve
který

získá titul nejhbitější veverka.

Varianta:
•

Z hromádky odebíráme 1-3 šišky pro zrychlení hry.

•

Při hře

nerozlišujeme druhy šišek, úkolem je sebrat co nejrychleji

kteroukoli šišku.

2. O nejsilnějšího

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

7-10min

o

+5

Šemíka

Cíl: zopakování pověsti O Horymírovi.
Pomůcky: větve.
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Znalost Min. počet žáků
Pověsti

5

V lese si uspořádáme soutěž o nejsilnějšího Šemíka. Dle pověsti Šemík prokázal
nevídanou sílu a přeskočil hradby Vyšehradu. Z větví vymezíme vzdálenost, kterou
musel Šemík přeskočit, aby skočil až do Vltavy, popř. i výšku představující hradby.
Děti

se postupně

střídají

a označujeme jim nejdelší skoky. Všichni co překonají hradby

a dolétnou až do řeky, se stávají silnými Šemíky.

5.3 .2 Hry smyslové, kreativní
3. Nejlepší

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

10-15min

I.

+5

pozorovatel

Cíl: poznání
Pomůcky:

Při hodině
zvířátko

více

zvířat,

správné chování

dětí

Znalost Min. počet žáků
Zvířat

5

v lese.

barevné papírky.
v přírodě si

děti

všímají, kolik

zvířátek

v lese uvidí. Kdo vidí

první a umí je pojmenovat, dostane jeden papírek- bod. Pokud

dětí

správně

a

když název

je pojmenují, obdrží body všechny

jednotlivě vyučujícímu

v lese chová. Pokud toto pravidlo

pošeptají.

někdo

Při

této

děti.

hře

V tomto

nějaké

spatří zvířátko

případě

je lepší,

se také hodnotí, jak se kdo

nedodrží, je mu odebrán bod.

Dobrému pozorovateli na konci hodiny zbyly nějaké body.

Varianta:
•

Na začátku hry děti dostanou 3 lístečky, aby se jim mohli strhávat body, i
když ještě nic nepoznaly.

4.Kamera

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

15-25min

o

+8

Cíl: vnímání přírody, zachycení příběhu pomocí obrázků.
Pomůcky:

papír, tužky, pastelky.
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Znalost Min.

-

počet žáků

6

Děti
oči

rozdělí

se

do dvojic - na režiséra a kameramana. Kameraman má

opatrně

a režisér ho

vede krajinou a snaží se zachytit
(příběh

odehrává v nejbližším okolí
záběru otevře oči

na

několik vteřin.

tj. nakreslit své snímky a popsat
příběhy

stromu,
Po

květiny,

natočení

příběh.

5-6

nějaký příběh,

zavřené

který se

motýla... ). Kamera u zajímavého

obrázků

mají za úkol vyYolat film,

může

kameraman konfrontovat

Na konci

s režisérem.

Varianta:
Režisér při vedení kameramana vypráví

•

5. Předvádění

Prostredf Doba trvání

zvířátek

Les,louka

Příprava

Věk

o

+5

7-10min

Cíl: rozpoznání předváděného

"natáčí"

obrázky

právě

Znalost Min.

počet žáků

Zvířat

5

zvířátka.

bez pomůcek.

Jeden dobrovolník
některé

a

děje.

zapadající do

Pomůcky:

příběh

předstoupí před

ostatní a

začne předvádět

pantomimou

se znám)·ch zvířat, jeho charakteristické pohyby. Ostatní se snaží uhádnout, kdo

ví, zvedne ruku a

svůj

typ

řekne

potichu

vyučujícímu.

Hraje se dokud neuhádnou

všechny děti. Kdo uhádl jako první může za odměnu předvádět další zvířátko.

Varianta:
•

Pro ulehčení můžeme přidat i zvuky vydávané zvířetem.

6. Dobrý čich

Prostredí Doba trvání
Les

Cíl: využití
Pomůcky:

čichu jako

Příprava

Věk

ll.

+7

15-20min

Znalost Min.

počet žáků

-

zdroje informací, odhalení vzorků.

poznávací vzorky v

krabičkách,

50

provaz, šátky, papír a tužky.

8

Děti rozdělíme

na kterém budou
bude dvojic).
začátku

stanoviště

Dětem

hry mají

do dvojic. V lese nachystáme z provazu okruh ve výšce cca 1 m,
s jednotlivými vzorky (nejlépe

udělat

tolik

stanovišť,

kolik

zavážeme oči a každou dvojici přivedeme k jednomu stanovišti. Po

děti

za úkol po provazu obejít ve

směru

hodinových

ručiček

okruh, na

každém stanovišti podle čichu rozpoznat vzorek, napsat na papír a pokračovat do konce.

Prostředí

Doba trvání

PFfprava

Věk

Les,louka

20m in

o

+6

7. Eko-memory

Cíl: poznání přírody, rozvoj
Pomůcky:

několik

a

vymění

6

představivosti.

do skupinek. Každá skupina si vybere jeden

minut (5-10 minut) si

zapamatovat, jak jsou ve
Nic se nesmí ve

-

bez pomůcek.

Děti rozdělíme
čtverec

Znalost Min. počet žáků

čtverci

mezi sebou

bedlivě

větvemi označený

prohlíží celou plochu. Snaží se

čtverci umístěny větvičky,

šišky, kamínky a jiné

upravovat. Po tomto bedlivém pozorování si

stanoviště

a

během

5-7 minut každá

změní

dvě

polohu pěti

předměty.

skupinky

Yěcí větších

než jeden centimetr a skupinky se postupně snaží odhalit všechny změny.

5.3 .3 Hry logické, na spolupráci
8. Kdy jsme se

Prostředí

Doba trvání

PFfprava

Věk

Louka

15-20min

I.

+7

narodili?

Cíl:

Procvičení měsíců

Pomůcky:

Předem

dětí

v roce a činností pro

ně

Znalost Min. počet žáků
Měsíce

10

charakteristické.

bez pomůcek.

si zjistíme

měsíc

narození všech

dětí

a

rozdělíme

je do skupinek, bez

ohledu na to, kolik jich v jednotliv)·ch skupinkách bude. Děti mají za úkol
pantomimicky
nacvičení

vyjádřit svůj měsíc

scénky dáme

dětem

narození, aby to ostatní uhádli. Na vymyšlení a

5-10 minut.
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Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Louka, les

10-15min

I.

+7

9. Botanický expert

Cíl: Rozpoznat naučené rostliny,
Pomůcky: kartičky

keře,

Znalost Min. počet žáků

8

Rostliny

stromy ...

s čísly 1-20, kapesní atlas rostlin, seznam

názvů označených

rostlin, papír a tužka pro skupinu.
V našem okolí se našlo
pozvali skupinu expertů,
Každá skupinka

Označili

neznámých rostlin.

jsme je a

mají zjistit správné názvy.

expertů

přehledů

území a do svých
časovém

kteří

několik druhů

dostane papír a tužku.

Během

deseti minut obejde celé

uvede ke každému názvu rostliny odpovídající

limitu se všichni sejdou ve výchozím

místě. Vyučující přečte

číslo.

Po

správné názvy

rostlin a skupiny si vyhodnotí správné odpovědi.

Varianta:
•

Hru lze připravit i pro jednotlivce.

10. Bludný kámen

Prostředí

Doba trvání

Příprava

Věk

Les

15-20min

o

+6

Znalost Min. počet žáků

-

5

Cíl: najít kamarády, pomoci si při ztracení v lese, rozvoj samostatnosti.
Pomůcky:

bez pomůcek.

Zeptejme se
kamarádům. Děti

dětí

co by

dělali,

kdyby se ztratili v lese

necháme odpovídat dokud

nevyčerpají

rodičům

nebo svým

všechny možné i nemožné

nápady. Debatu nakonec uzavřeme shrnutím několika základních rad pro ztracené děti:

©

Volejte a křičte, dokud se někdo neozve.

©

Dělejte

©

Uklidněte

hluk například boucháním větví o sebe nebo do kamene.
se.

Počkejte

postavte kolem sebe
nevrací,

přemýšlejte,

dospělého člověka,

chvíli na

místě,

svůj domeček

jestli se pro vás

z větví

či

z

klacíků).

kudy jste přišli. Vydejte se po

někdo

Pokud se pro Vás nikdo

cestě zpět.

kterého potkáte a požádejte ho o pomoc.
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nevrátí (zatím si

Oslovte prvního

Potom si zahrajeme hru. Jeden z
odříká básničku,

prostor, kde se

ostatní

hráči

smějí děti

hráčů

se schovají v blízkém okolí.

ukrývat. Pikající

určeném

bude pikat na

hráč

Předem

vymezíme

bezpečný

se vydá hledat své kamarády. Koho

zahlédne a osloví ho správným jménem, ten opustí ukrýt a
napovídat spoluhráčům. Hru ukončíme po 5-7 minutách.
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stanovišti, tzn. než

přemístí

se k pikole. Nesmí

6. Výsledky
Vyhodnocení
10.1), jehož
volně

součástí

výsledků

vyučování, např.
náměty

Právě

Vyučující

vytvořeného

zkoušení

prováděli

z anketního

bylo i slovní hodnocení, ve kterém se

rozepsat k tématu.

praktický výzkum.

jsme

vyučující

toto hodnocení považujeme za velmi

(viz

příloha

mohli dle

potřeby

přínosné

pro celý

dle vlastních zkušeností, získaných, jak

sborníku, tak i z minulosti

na školách v přírodě

na zlepšení.

šetření učitelů

Součástí

či

při

pokusech o

při

samotném

zařazení

v družinách, sepsali cenné

her do

připomínky či

bylo i hodnocení sborníku po stránce formální,

srozumitelnosti či přehlednosti.

Vyhodnocení se týkalo také

zpětné

vazby od

dětí,

které se

vyjadřovali

pomocí

zaznamenávání do kruhového diagramu.

6. 1 Anketní šetření
Výsledky anketního
popř. doplněny

o

šetření

jsou rozepsány dle

komentáře vyučujících,

četnosti

individuálních

odpovědí,

zařadit

ke kterékoliv

odpovědi.

které mohli

Tyto poznámky jsou prezentovány jednotlivými odrážkami. Anketního
zúčastnilo

šetření

se

celkem 15 učitelů.

1) Domníváte se, že formou her a aktivit v přírodě
některých předmětů?

Ano -15x
Ne-0
Nevím - 0

Pokud ano tak kterých:
•

Všechny4x

•

Prvouka 7x

•

Výtvarná výchova 6x

•

Tělesná

výchova a matematika 5x
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může

probíhat kvalitní výuka

•

Český jazyk a hudební výchova 3x

•

Pracovní činnost,

•

Čtení lx

vlastivěda

a přírodopis 2x

2) Jak často zařazujete do vyučování hry a aktivity v

Velmi

často

přírodě?

4x

Často (alespoň lx týdně) 4x

Jen občas 7x

(lx jen v prvouce a ve výchovách, lx pouze na začátku a konci

školního roku)
Zřídka

(školy v přírodě apod.) lx

Vůbec

ne Ox

3) Domníváte se, že hry v

přírodě

lze nejlépe využívat ...

K osvojení lOx
K opakování 15x
K zpestření 2x
Vůbec

ne Ox

Jiné Ox

4) Vnímáte venkovní prostředí jako vhodnou "učebnu"?
Komentáře:

•

"Prostředí

k přírodě,
•

musí být vhodné se spoustou podnětů, aby se

děti

se naučily vnímat a pozorovat"

" Vidím pouze pozitiva, žádná negativa"

Pozitivní:
•

Spojení učiva s praxí

•

Znalosti jsou trvanlivější ve spojení s pohybem a činností

•

Pohyb na čerstvém vzduchu

•

Sbližuje děti,

•

Děti

vytvářejí

kolektiv

se více uvolní, jsou aktivnější
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vytvořil

kladný vztah

•

Děti

se proběhnou (nesedí v lavicích)

•

Autentičnost

•

Praktická zkušenost - rozvoj všech smyslů

•

Pobyt na zdravém vzduchu

•

Dostatečný

•

Názomost- větší využití okolí

•
•
•
•

Zdravé prostředí

prostor pro tělesný rozvoj

Upevňování

zdraví

Reálné prostředí
Možnost pozorování okolí

•

Využití pohybu

•

Prostor pro hry, názornost, zdravý vzduch, otužování ...

•

Výuka podle skutečného názoru (výuka stromů ... )

•

Venkovní prostředí je vhodnější

•

Možnost všechno si "osahat"

•

Vnímání prostředí všemi smysly

•

Možnosti zajímavější výuky

•

Budování pozitivního vztahu k přírodě

•

Rozmanitost přírody, bohatý výběr námětů, pestrost, barevnost přírody

•

Změna prostředí, uvolnění

školního režimu

Negativní:
•

Děti

se nesoustředí dostatečně na učivo

•

Nepříznivé počasí, občas časová náročnost

•

Rušivé vlivy okolí

•

Nepříznivé počasí

•

Možnostúrazu

•

Větší

•

Menší slyšitelnost, rušivé vlivy,

rozptýlenost dětí,

náročnost

na organizaci výuky

nepřízeň počasí
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•

Ne každé učivo lze probírat venku

•

Závislost na počasí, nelze ohrožovat zdraví

•

Venku se

•

Menší

•

Znečištění

děti

daleko

hůře

ovládají, jsou jako "utržení z řetězu"

soustředění

od psů

5) Které hry z nabídky jste v

hodině

použili?

1) Rozházené obrázky

5x

2) Stromy

lx

3) Zahradníci

2x

4)

Roční

5) Vývoj

období

4x

přírody

lx

6) Co kam patří

4x

7) Kouzelný provázek

3x

8) Co do školy nepatří

lx

9) Poznej

svůj

strom

lx

10) Sbírka

3x

ll) Strašidelné stromy

lx

12) Hádej,

hádači!

dětí

3x

13) Co do lesa nepatří

4x

14) Okno do přírody

lx

15) Najdi kamaráda

lx

16) Vitamínová štafeta

2x

17) Na listy

lx

18) Podzimní miska

lx

19) Co nebo kdo jsem?

lx

20) Dopis hajnému

2x
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6) Lze říci, že nabízené hry plní uvedené cíle?
Komentář:

dobře připravené"

•

"Nejsou

•

" Většinu z nich známe a používáme, je to dobrý

výběr"

Zcela 6x
Spíše ano 7x
Spíše ne 2x
Vůbec

neplní Ox

7) Byla při hrách v přírodě aktivita žáků vyšší než v

běžné hodině

prvouky?

Komentář:

•

včetně

"Na hry jsme zvyklí

skupinové práce, takže tento výsledek jsme

očekávali"

Výrazně

vyšší Ox

Vyšší 9x
Srovnatelná 8x
Nižší Ox

8) Jsou tyto hry

náročné

na

přípravu

a organizaci? (ve srovnání s klasickou

hodinou)
Komentář:

•

"Na výuku

připravujeme

složitější věci,

mnohem

používám z podobných her"
•

"I v klasické hodině ve

Výrazně náročnější

třídě hrajeme

takovéto hry"

Ox

N áročněj ší 5x
Srovnatelně náročné
Méně náročné

ll x

lx
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navíc

některé pomůcky

6.2 Slovní hodnocení učitelů
vyučujících

Slovní hodnocení
konečnou
učitelů.

představovali

velmi

úpravu celého sborníku her. Zde jsou sepsány všechny

Všichni až na jednoho

učitele

důležité

podněty

vyjádření

pro

jednotlivých

využili tuto možnost k vyjádření se a ohodnocení

sborníku, jak po stránce obsahové, tak po stránce organizační.

nejvhodnější uplatňovat

"Tyto hry je
Hry jsou vhodné

na školách v přírodě, výletech a exkurzích.

srozumitelně formulovatelné, organizačně jednoduché.

hry v přírodě zařadila více práce s přírodninami. Mnohé z
třídě ve vyučování.

třídu (děti ještě neumějí

psát). Nebylo nic

některé

hry praktikujeme. "

"Hry jsou dle mého názoru velmi podnětné a

dobře

srozumitelný. Je možné aplikovat tyto hry jak venku, tak ve
se formou her nejlépe

mohu tento

způsob

způsob učení.

připraveno,

vedení her zkusit sám. "

"Sborník se mi líbil,

děti

her lze aplikovat i ve

"

"Málo her pro první
dotyčný si měl

těchto

Jen bych pro

učí

výuky jen

a

vstřebávají

doporučit.

nové

třídě.

Vzhledem k tomu, že

učivo procvičují

Já sama při

Sborník her hodnotím jako velmi

se mi z nich vybíralo. Text

probranou látku,

vyučování hojně

dobře

vypracovaný a

využívám tento
užitečný.

Ráda

z něj budu čerpat ve své další práci. "

"Hry jsou srozumitelné, použitelné ve všech
prostředí i počasí. Hodně z

"Některé
dětí.

předmětech.

Jde je

přizpůsobit

nich je obdobou her co už známě. "

hry je nutné

aktuálně

upravit dle

počasí,

návaznost na výuku,

počtu

Jinak je nabídka her pestrá zqjímavá, srozumitelná a použitelná ve výuce."

"Hry jsou srozumitelné, lze je

přizpůsobit počasí

podmínkám. "
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i ostatním

vnějším

"Sborník je

velmi

dobře

zpracován.

srozumitelnosti textu ani obsahové stránce.
Děti

v první

třídě (alespoň většina)

bych provedla jen ústní formou

Připomínky

nechápe

např.:

Nemám

"naučil

výhrady

k organizaci,

mám k hodnocení hodiny dětmi.

jsem se", "nuda" ... Hodnocení
dověděl

co se Ti líbilo - ne líbilo,

jsi se

něco

nového ... "
"99 % těchto her je již publikováno. Žádná z her není nová. Všech se ve výuce
.,, ,
UZlVa.

''

" Věkové hodnocení většinou neodpovídalo schopnostem dětí.
většinou

nejsou schopni

číst

"Začít

podobného rázujako vámi navrhované hry.

pořádku)

výborně seřazené.

=) hry si

v šesti letech

s porozuměním v rychlostně zaměřené hře. "

"Pracujeme podle programu

"Hry jsou

Např.

spolu", tudíž

Náročnostje

Pro mne je

různě přetváříme

na výuku je

srovnatelná."

důležitý

i pro "jiné"

příprava

účely,

popis her a pomůcky (ty jsou
než je cíl výuky.

Doporučuji

k hrám ještě uvádět možnou "MOTIVACI" - tou vždycky u her začínáme a myslím si, že
je pro

úspěšné dokončení velmi důležitá!"

" Text je srozumitelný a

věcný,

výstižný a

hlavně stručný.

Mám ráda kratší

pokyn."

"Jistě přináší

zajímavé nápady,

častou

jsou však

činnosti

velmi podobné -

sbírání kartiček, předmětů. Jindy je hra špatně proveditelná s velkým počtem žáků, nebo
nepočítá

s tím, že bude u některé činnosti na jednom
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místě více dětí.

"

6.3 Hodnocení zpětné vazby u
Hodnocení probíhalo
graficky

znázorněný

dětí

bezprostředně

kruh se

po

čtyřmi částmi

skončení

hodiny.

příloha

(viz

Děti měly

k dispozici

10.2), nadepsanými názvy:

zábava, naučil(a) jsem se něco nového, nic nového jsem se nenaučil(a) a nebavilo mě to.
Do tohoto kruhu

udělat

Každý mohl
značkovačem)

část, či

měly

možnost se

vyjádřit

k

hodině

prvouky formou aktivit v

přírodě.

červeným

kamkoliv dva puntíky (kluci zeleným, holky

dle svého rozhodnutí. Záleželo na každém, jestli umísti puntíky do jedné

každý jinam.

Při vysvětlování jsme zdůrazňovali,

aby se

děti

nenechaly ovlivnit

ostatními. Jsme si vědomi lehkou ovlivnitelnosti dětí a jejich subjektivru'ho hodnocení.

Vyhodnoceni po

třfdách:

První třída
Výzkum

proběhl celkově

jsme pracovali s 222 názory
hlasů).

Zejména v tomto

v šesti prvních

(vyjádřilo

věku

se

přes

třídách

111

bylo velice obtížné

ovlivnit již zaznamenanými hlasy,

či

dětí,

závěrečném

a v

jelikož některé nevyužily dvou

vysvětlit dětem,

názory kamarádů.

Většina dětí

aby se nenechaly

se však vyjádřila ve

smyslu, že hodina prvouky formou her a aktivit v přírodě byla zábavná a
něco

zhodnocení

zároveň

se i

nového naučily.

Zábava Nautil(a) jsem se

něco

nového

Nic nového jsem se nenautil(a)

Nebavilo

Kluci

62

47

4

12

Holky

51

32

8

6

111'1fo
DZAbava

o Zábava

B

!!'l Nauel(a) jsem ea něCo
nového

Naučl{a)

jsem se naco

nového

l 53'1fo

o Nic nového ]sem se

j

nenauel(a)

o Nebavllo ml to

,

_,.-'
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I

·"

o Nt: nového jsem so
nonll!CI(a)

o Nobavllo ml to

mě

to

Druhá třída
Z druhého ročníku základních škol se nakonec zúčastnilo
pět tříd.

V kruhovém diagramu bylo zaznamenáno 224

V porovnáni s prvními

třídami děti

ověřováni

hlasů přibližně

sborníku her
od 112

dětí.

hodinu prvouky vnímaly více jako zábavu, ostatní

výsledky jsou srovnatelné.

Naučil(a}

Zábava

jsem se

něco

nového

nenaučil(a}

Nic nového jsem se

Nebavilo

Kluci

62

41

4

3

Holky

65

41

3

5

mě

to

mě

to

Kklci

4%

3'11

CZébava

alllbava

!!! Nauei(a) jsem se niico

:'! Naui!l~a) jsemse nAco

nov6ho

37%

a Nc nov6ho jsem se
nonauell(a)

nov6ho

38'11

a Nc nov6hojsemoo
nonautl~a)

a Nabavlo rrě to

a Nabavilo rrě to

Třetí třída

Ze

třetích tříd

se nám

podařilo

diagramech jsme zaznamenali 176

značek přibližně

zastoupení názoru, že je hodina vůbec nebavila.
příjemné zpestření

výuky, o

čemž

čtyřech.

zrealizovat praxi ve
od 88

Zřejmě

dětí.

V kruhových

Zajímavostí je nulové

všechny děti braly výzkumjako

vypovídají vysoké hodnoty

označující

hodinu jako

zábavnou, ale i způsob výuky, při kterém se i něco nového naučily.

Zábava

Naučil(a}

jsem se

něco

nového

Nic nového jsem se

Kluci

48

37

5

Holky

53

24

9

62

nenaučil(a}

Nebavilo

o
o

...........
~ Nowčl(a) ~em H

)

nlco

novtho
41%

c Nc ncwMia j&em11

~;.~NauCI(a)jlemae něco

nového

)~

nenaučl(l)

CNebiiVIDmllo

Cl Nc nov6ho jlemae
nenauel~a)

c Nebavllo mělo

~---·/

Celkové výsledky
Celkem jsme tedy zaznamenali v kruhových diagramech
vazbu od dětí 622 maček, přibližně od 311

určených

dětí. Převážná většina všech dětí

k hodinám kladně, prvouku v přírodě považovaly za zábavnou a

zároveň

pro

zpětnou

se vyjádřila

si z ní odnesly

i nové vědomosti.

Zábava
Celkem

341

Naučil(a)

jsem se

něco

nového

Nic nového jsem se

nenaučil(a)

33

222

Celkem

c Zábava
1:1 Naučl(a) jsem se něco nového

)55%

36%

c Nc nového jsem se nenaučl(a)
CNebavDorrěto

,.-·I

_/
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Nebavilo

26

mě

to

7. Shrnutí
V naší práci jsme se zabývali propojením aktivit v přírodě se
vzdělávacím

procesem,

konkrétně

tedy s jejich

začleněním

vyučování

do

všeobecně

samotného.

Naším cílem bylo tento princip aplikovat do hodin prvouky na prvním stupni základních
škol. V tomto mladším školním věku je učení formou her velmi efektivní a u

dětí

velice

oblíbené.

Vybrali jsme si tento
s přírodním

prostředí

polemizovat.

Příroda

předmět,

jelikož se domníváme, že

natolik propojena, že o vhodnosti
nám poskytuje

nespočet

učení

právě

prvouka je

se zde, lze jen

využití a možností

při

těžko

hodinách a to

v jakémkoliv ročním období.

Se snahou o \)'UŽití aktivit v přírodě ve

všeobecně vzdělávacím

procesu jsme se

už setkali v některých již napsan)·ch diplomových pracích. Zejména se jedná o hry
matematika (Jevulová 2005) a

předmět

chemie (Rohovská

2006). V první práci nalézáme sborník her v praxi již

ověřený

a

aplikované pro

k využití ve

předmět

skutečných

podmínkách našeho školství. Autorka

využití aktivit v přírodě ve
přijmou

všeobecně vzdělávacím

podobnou inspiraci a náměty i pro další

o sborník her, který na svoji praxi teprve

upozorňuje

Ve druhém

hry jsou však

případě

připraveny

v hodinách chemie. Ve své práci vyzdvihuje podstatný širokospektrální vliv
rozvoj mladého

Ze
nabízí

tedy

na reálnost

procesu a domnívá se, že

předměty.

čeká,

připravený

učitelé

se jedná
k využití

přírody

na

člověka.

závěrů

učitelům

obou diplomových prací lze \')'Vodit snahu o náHat k přírodě, která

i

dětem nespočet podnětů

pro další

efektivnější vzdělávání,

sbírání

zkušeností a probouzí všestranný zájem nejen o samotný vyučovaný předmět, ale také o
vztah ke škole,

či

k přírodě samotné.
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literatuře

V

náměty

se setkáváme s mnohými

pro hry využitelných ve školách,

od našeho projektu se však odlišují zejména hraním ve
prostředí či

bez využití

přírodního

hraním pro zpestření hodiny, avšak bez propojení s procesem učení.

vytvoření

Hlavním cílem naši diplomové práce bylo
v přírodě, využitelný
děti

třídách,

při

sborníku her a aktivit

hodinách prvouky. Hry jsme se snažili koncipovat tak, aby si

z hodin odnášely nejen zážitky, ale i nové poznatky a zkušenosti. Ze zkušeností

z praxe vyplývá, že hry lze využít jak

při

opakování již probraného

učiva,

tak i

k osvojování látky nové.

Mezi cíle jsme si také

začlenily

vyzkoušení

vytvořeného

sborníku v praxi,

vyhodnotit jeho použitelnost a upravit pro další využití ve výuce.

V teoretické

části

jsme se

věnovali tématům

úzce souvisejícím s našimi cíly.

Z rešerše literatury lze vyvodit, že myšlenka výchovy v přírodě se v našich zemích
začala objevovat již na začátku 20. století díky pedagogům F. Drtiny a F. Čady a
později

také A. B. Svojsíka. V posledních letech se tomuto tématu

věnují například

i

diplomové práce, zejména pod vedením vedoucích J. Neumana (Pudichová 1995,
Vohradská 1995) aD.

Bartůňka

(Jevulová 2005, Rohovská 2006).

U aktivit v přírodě mluvíme také o

učení

zkušeností a prožitkem,

nastiňující

principy a využití těchto forem ve školách.

Z celé škály aktivit v přírodě jsme se

spontánně

okolního

dětí

zejména hrám,

vědomi

s1

v mladším školním

věku.

U

využívající k osvojování nových

věcí.

Formou hry se seznamují s realitou

vhodnosti využití u

dětí

věnovali

se jedná o

potřebnou činnost,

světa.

Ve

vyučování

se s hrami na prvním stupni setkáváme

jsou však hry považovány "pouze" za

prostředek

Rovněž

vyučování téměř

hraní v přírodě se v běžném

odreagování pro

mnohdy hraje i časová dostupnost vhodného prostředí.
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poměrně často.
děti

Obvykle

plné energie.

nevyskytuje. Svoji roli zde

Zmiňujeme

se zde také o alternativních školách. V praxi jsme spolupracovali ze
"Začít

základní školou Pramínek, pracující pod programem

spolu". Ze zkušeností i

z publikovaných informací lze mluvit o hojném vyžívání aktivit v
těchto

školách.

zejména na

Přístup

učiteli,

k

těmto

aktivitám však

který je bude

zařazovat

stejně

přírodě

v

některých

jako u klasických škol záleží

do svých hodin,

vědom

si smysluplnosti

jejich využití.

Prvouka
v ní učí

patří

základům

učební pilíře

mezi základní

pro život,

učí

na 1. stupni základní školy.

se poznávat a vnímat přírodu,

ve kterém žijí a seznamují se s podstatou fungování našeho

V

současné době

učí

Děti

se

se o svém okolí,

světa.

se na našich školách začíná uplatňovat tzv.

rámcově vzdělávací

program. Školy mohou do určité míry ovlivňovat a měnit náplň i formu výuky. Otevírá
se cesta k většímu využití naší myšlenky, jelikož principy

učení

založené na vlastní

zkušenosti apod., se s tímto programem shodují.

Při vytváření

jsme si určili

naší práce jsme se snažili postupovat dle jednotlivých úkolů, které

zpočátku

realizace naší myšlenky.

Nejprve jsme se
ke vzniku této práce a

samozřejmě

obrátili na publikace související s teorií

pochopitelně

zjistili kolik myšlenek, se již tímto

ke vzniku sborníku samotného.
směrem

ubíralo a s jakými

Při

úspěchy

potřebnou

rešerši jsme
pro využití

v praxi a v přírodě.

Literatura, která se nám snaží nabídnout hry pro
pro různorodé události, je opravdu bohatá.

Zaměříme-li

nejrůznější

využití,

či

se však na konkrétní potřebu,

tj. využití her v přírodě v předmětu prvouka, jako bychom hledali jehlu v kupce sena.
U spousty her jsme se nechali inspirovat hrami obecn)mi, které nám po
vhodné k
učebnic

zařazení

do sborníku.

Podněty

úpravě přišly

k novým hrám jsme získávali i se samotných

prvouky. Ve sborníku jsme nakonec shromáždili 30 her, které jsme poskytli

v tištěné podobě učitelům na základních školách.
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průběh

Pro zdárný
postřehů

vyzkoušení her v praxi a smysluplné zakomponování

z ní, bylo nezbytné

vytvořit způsob

zaznamenávání

těchto

informací.

Zaměřili

jsme se na zapisování postřehů přímo z probíhají hodiny, formou terénních poznámek a
zpětnou

dále na

šetření

využili anketního

značkovačů

pomocí

odůvodnění

Po

dětí

po

skončení

hodiny. U

do kruhového diagramu. Každá z těchto

učitelů

jsme

dětí vyjádření

v rámci nestandardizovaného rozhovoru, u

jsme oslovili

dokončit.

představilo

a od

částí měla

své logické

a poskytla cenné informace o naší práci.

Postupně
podařilo

vyučujících

yazbu od

pět

základních škol, se

čtyřmi

z nich, se nám výzkum

Nejprve jsme vždy oslovili vedení školy, které nás posléze

konkrétním vyučujícím, se kterými se nabízela bližší spolupráce.

vysvětlení

našeho

domluvili jsme se

záměru,

společně

učitelům

jsme dali

na konkrétní

hodině,

k dispozici sborník s hrami a

kdy hry a aktivity v přírodě v prvouce

zrealizujeme.

Při ověřování
počet učitelů

se

her v praxi na školách proběhl výzkum celkem v 15 třídách, stejný

vyjádřil

vyhodnoceno 622

k našemu sborníku a při vyhodnocování

názorů. Uvědomujeme

zpětné

si subjektivní hodnocení

vazby dětí bylo

dětí

a jak lehce se

dají navzájem ovlivnit, ale i tak považujeme výsledky za přínosné, vypovídající o
v hodině v přírodě. V praxi bylo nakonec vyzkoušeno 20 her z celkového

dění

počtu

30

připravených.

Po

skončení

výzkumu jsme vyhodnotili všechny poznámky, rozhovory, anketní

šetření

i kruhové diagramy

učitelů

v anketním šetření, kde měli i možnost volného komentáře k jakékoli otázce

na

doplnění.

Vyjadřovali

dětí.

Za velmi

přínosné

považujeme jednotlivá

vyjádření

se zejména k obsahu sborníku, k jeho organizaci a

srozumitelnosti, ale také k samotné myšlence zařazení aktiYit v přírodě do

V)'UČování

na základních školách.

Celkové vyhodnocení ovlivnilo
v úvahu

připomínky,

dětí, počasí,

ale i návrh na

konečnou

různé

podobu sborníku her. Vzali jsme

modifikace a

obměny

v závislosti na

možnostech okolí školy apod. Zkušenosti s praxe jsme promítli i

67

počtu

ve zbylých 1O hrách, které sice vyzkoušeny nebyly ale vzhledem ke

změnám

je

v konečné verzi sborníku pro úplnost, uvádíme také.

jak

Ve všech v

případech

zadávání a

vysvětlování záměru,

při

Domníváme se, že i tento fakt

realizování našeho výzkumu jsme byli

přispěl

tak

při

osobně přítomni,

praxi a vyhodnocování

zpětné

vazby.

ke zdárnému dokončení naší myšlenky a zamezili

jsme tak včas jakýmkoliv nedorozuměním.

Při výběru

základních škol, jsme

pracující pod alternativním programem
že se zde podobné aktivity
z

něho

se využívají i

v matematice).
což u

tříd

"Začít

využívají.

rozšíření

využili i základní školu Pramínek,

spolu". Byli jsme

Předmět

prvouka je

osvojování znalostí v dalších

příjemně překvapeni,
stěžejním

Zpětnou

a poznatky

předmětech (např. při počítání

byly navyklé pracovat a spolupracovat ve skupinách

zjiných škol nebylo pravidlem.

samozřejmost,

že

Děti

při

hojně

záměrně

při

hraní her,

vazbu na konci hodiny braly jako

jelikož ji používají při hodnocení každého

vyučovacího

dne. Myslíme si,

našeho výzkumu i na alternativní programy, dodalo do diskuse více

zkušeností i názorů.

Vytvořené

využití ve
si najde

a vyzkoušené hry a aktivity v přírodě jsou

všeobecně vzdělávacím

cestičku

připraveny

procesu. Praxe ukázala, že je na každém

k dalšímu
učiteli,

k aktivitám podobného typu a budou je i nadále zařazovat

do normálního vyučování.

Pevně věříme,

že takových pedagogů bude stále přibývat.

68

zda

8.

Závěr

Z dostupné literatury a dle inspirace z

učebnic

prvouky jsme

vytvořili

sborník

s 30 hrami, pro aplikování aktivit v přírodě do vyučování prvouky v rámci všeobecně
vzdělávacího

procesu. Sborník jsme se snažili upravit do srozumitelné podoby, aby byl
rozděleny

snadno použitelný v praxi. Hry jsou

smyslové, kreativní a hry logické, na spolupráci

Postupně

jsme v

Brně

oslovili

pět

do skupin na hry v pohybu, hry

dětí.

základních škol a na

čtyřech

z nich

dokončili

realizaci našeho výzkumu. Jedna ze škol pracuje podle alternativního programu
spolu".

Vyučujícím

"začít

na školách jsme dali k dispozici sborníky a domluvili se s nimi
přírodě

na termínu realizace hodiny dle aktivit v

v prvouce.

na učitelích, sami zhodnotili vhodnost zařazení dle

Výběr

aktuálně

her jsme nechali

probírané látky apod. Praxí

prošlo dvacet her v patnácti třídách, od první do třetí třídy.

Při
tříd.

vyhodnocování výzkumu jsme vycházeli ze všechjiž zmíněných zdrojů, z 15

To vše se odrazilo v konečné verzi sborníku her, a to jak po stránce obsahové, tak

po stránce

organizační.

Jako významný faktor
na jednoho vyučujícího.
při

ovlivňující

Pozitivně

organizaci i průběh výuky se objevil počet dětí

se jevila spolupráce dvou pedagogů v jedné třídě

výuce na základní škole Pramínek.

Anketní

šetření

prozradilo, že

učitelé

aktivity v přírodě v hodinách všeobecně

účelné

vnímají jako reálné a

vzdělávacího

procesu a přírodu

využívat hry a

vesměs

jako vhodnou "učebnu". Avšak do svých hodin je zařazují většinou pouze

chápou

občas.

Na rozdíl od alternativní školy Pramínek, kde se aktivity v přírodě využívají vehni
často. Celkově

hry dále vnímají jako vhodné zejména pro opakování

osvojování nových
či

věcí.

Aktivita

dětí

dle

učitelů

byla při

hodině

pro

v přírodě srovnatelná,

vyšší a příprava na tento typ hodiny se zdála být náročnější nebo
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učiva, méně

srovnatelně náročná.

Veliký význam
Neomezeně

přikládáme

vyjádřili

zde

svůj

komentářům

učitelů

při

názor k našemu výzkumu.

anketním
Vyučující

šetření.
pozitivně

vyzdvihovali naši myšlenku, pro některé však sborník her neposkytl příliš nového.

dětí

Z reflexe u
zábavu a

zároveň

se

jsme došli k závěru, že

při

nich i

něco naučily,

při

hrách v hodině prvouky si užívaly

což je pro praxi a budoucnost

těchto

her

důležité.

Vytvořením
předmětu

sborníku her a aktivit v přírodě využitelným při Yyučování

prvouka na prvním stupni základní školy a jeho ověřením v praxi s následnou

úpravou jsme splnili náš cíl diplomové práce. Z celkového dojmu, který jsme získali
zejména během komunikace s učiteli na školách, hodnotíme celý projekt jako úspěšný a
perspektivní pro budoucnost vzdělávání našich dětí.

Naším

společn}m přáním

všeobecně vzdělávacím

k výchově v přírodě

je, aby si hry uvedené ve sborníku našli své místo ve

procesu. Aby také

obecně,

přispěly

vzbudily v žácích

rozvoj jejich osobnosti.

70

větší

ke

zpestření vyučování

zájem o

vzdělání

na školách,

a podpořily tak i
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10.

Při1ohy

10.1 Anketa pro učitele- "využití her v přírodě ve výuce"

U otázek s nabídkou
odpovědi

Vám nejbližší,

označte křížkem tu odpověď (popř. odpovědi),

na ostatní otázky vypište.

Domníváte se, že formou her v přírodě
předmětů?

může

probíhat kvalitní výuka

ANO
NE
NEUMÍMINECHCI SE VYJÁDŘIT

Pokud ano, u kterých předmětů.

Jak často zařazujete do vyučování hry v

pffrodě?

Gakékoliv hry v přírodě)

Velmi často
Často (alespoň lx týdně)

Jen občas
Zřídka

(školy v přírodě apod.)

Vůbec

ne

Pokud alespoň zřídka ano, u kterých předmětů?

Připomínky:

Domníváte se, že hry v

přírodě

K osvojení noYého

lze nejlépe využívat ...

učiva

K opakování a procvičování
Pouze jako zpestření
Vůbec

která je

nelze využívat pro výuku

Jiné ...

Připomínky:
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některých

Vnímáte venkovní prostředí jako vhodnou

"uěebnu"?

Napište dle Vašeho názoru, pozitivní a negativní vlivy

přírodního prostředí

na

výuku:

Které hry z nabídky jste v

hodině

Kde proběhla realizace her- v

Lze

říci,

použili? (napište pouze

přirodnim prostředí

čísla

nebo v

her)

budově?

že nabízené hry plni uvedené cfle? (hrami lze opravdu

vyučovat

to, co je

psáno v položce cíle)
Zcela
Spíše ano
Spíše ne
Vůbec

neplní

Připomínky:

Byla

při

hrách v

přírodě

aktivita

žáků

vyiší než v

běžné hodině

pnrouky

(přírodopisu)?
Výrazně

vyšší

Vyšší
Srovnatelná
Nižší

Připomínky:

Jsou tyto hry náročné na přípravu a organizaci? (ve srovnání s klasickou hodinou)
Výrazně náročnější
Náročnější

Srovnatelně náročné
Méně náročné

Připomínky:
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Na

závěr

her.

ankety, bychom Vás

Zaměřte

chtěli

poládat o zhodnoceni vytvořeného sbomiku

se na následující body (organizace, srozumitelnost textu, obsahová

stránka, atd.) Vítáme veškeré Vaše připomínky a podměty.
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10.2 Kruhový diagram pro zpětnou vazbu dětí

Základní škola Pramínek, 2. třída
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Základrú škola Pramínek, 3. třída
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Základní škola Pastviny, třída 3.B
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Základní škola Pramínek, třída l .A
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Základní škola Pramínek, třída l.B

_/

,

•

4/:Dp-~/_

.(;_,;s.:

o

,

1I .-;

L

/

/

84

Základní škola Pastviny, třída 2.B
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Základní škola Pastviny, třída l.B
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Základní škola Heyrovského, třída 2.A
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C

Základní škola Heyrovského, třída 3 .A

. 7.~.~

.... A-1
.j~

,

•

88

Základní škola Heyrovského, třída 2.B
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Základní škola Heyrovského, třída l.A
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Základní škola Heyrovského, třída l.B
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Základní škola Náměstí Svornosti, třída 2.A
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Základni škola Náměstí Svornosti, třída l.A
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Základní škola Náměstí Svornosti, 3. třída
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