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ANOTACE A KLÍČOVÁ SLOVA 

Anotace 

Tato práce se zabývá loutkovým divadlem v mateřské škole z hlediska jeho 
aktivní hry předškolními dětmi. Bere v úvahu věkové zvláštnosti dětí, které prolínají 
celou prací, uvádí různé druhy loutek a zvažuje jejich využitelnost při práci s dětmi 
v mateřské škole, věnuje se zásadám vedení loutek a v praktické části využívá 
teoretických poznatků o loutkovém divadle, metod dramatické výchovy a práci 
s literaturou pro děti. 
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ÚVOD 
Když jsem přemýšlela nad tím, jaké téma si mám vybrat pro svou budoucí 

bakalářskou práci, vybavil se mi jeden den strávený v mateřské škole, v němž lekce 
dramatické výchovy vyvrcholila loutkovým představením hraným učitelkou a jedním 
z dětí, a jeden celý semestr, v němž jsme krůček po krůčku odhalovali tajemství a 
možnosti hry s předměty. Hned jsem věděla, že to je moje téma - předmět a loutka 
v mateřské škole. Čím víc jsem o něm přemýšlela, tím víc mi bylo jasné, že je to 
téma velmi široké a že si tedy budu muset vybrat jednu z jeho částí. Mohu 
prozkoumat možnosti loutky a předmětu z hlediska motivace dětí k činnosti, vést 
jejich prostřednictvím lekci a přemýšlet o tom, jak veliký je rozdíl v jejím průběhu 
oproti lekci vedené učitelem. Mohu pozorovat reakce dětí na loutkové představení 
odehrávající se před nimi. Mohu jít již tolikrát prošlapanou cestou a pokusit se přijít 
po svém na to, jak děti dokáží spontánně a s fantazii oživovat věci kolem sebe. 
Takové varianty mi připadaly jednoduché, protože předmět nebo loutku má v ruce 
učitel a ovládá ji sám a také proto, že motivační áinkce loutky je věc mnohokrát 
vyzkoušená a dokázaná. Napadlo mě tedy vydat se jinudy, dát dětem možnost zažít si 
samy, jaké to je oživovat předměty, zkusit je proměňovat, hrát loutkové divadlo. 

Nechci tím nijak snižovat funkci loutky nebo předmětu jako motivace, je přímo 
magické, jak dokáží děti zaujmout pro hru nebo téma, jak také uvádí Marta Smutná 
v knize Jiřího Švece: „Oživená loutka upoutává pozornost dětí, přispívá k vytvoření 
úzkého kontaktu s nimi a vyvolává jejich aktivitu." ( M. Smutná in Praktikum 
loutkového divadla, s. 93) 

Cílem této práce je tedy dovést děti k aktivnímu hraní loutkového divadla, najít 
možnosti předškolních dětí v této oblasti a cestu, kterou se k loutkovému divadlu 
s dětmi dát. 
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1 CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 

Předškolní období je pro dítě velmi náročné, protože je to pro něho mnohdy první 
zkušenost v odloučení od rodičů a pobytu mezi více dětmi. Není samo, kdo má své 
potřeby, kdo chce být úspěšný nebo tím, kdo je vnímán. Musí se s ostatními dělit o 
prostor, o hračky i učitele. Učitel může dětem zajistit, aby se v mateřské škole cítily 
dobře, aby se do ní rady vracely a aby si v novém prostředí našly kamarády. V 
mnohém mu může pomoci i využití metod dramatické výchovy, kterou se budu 
zabývat později. Nyní se blíže seznámíme s předškolním obdobím. 

1.1 Vývoj poznávacích procesů 
Předškolní věk je období velkých změn, v němž může dítě zúročit již nabyté 

zkušenosti a získat mnoho dalších. K tomu velkou měrou směřuje vývoj poznávacích 
procesů. „Poznávání se v tomto věku projevuje především v zaměřenosti na nejbližší 
svět a pravidla, která vněm platí. J. Piaget nazval typický způsob uvažování 
předškolních dětí názorné, intuitivní myšlení. Takové myšlení je málo flexibilní, 
nepřesné a prelogické. ... Zjevná podoba světa má pro dítě natolik dominantní 
význam, že pro ně jakákoliv zásadnější proměna vzezření nějakého objektu či situace 
představuje ztrátu jejich původní totožnosti. Dítě sice již dříve pochopilo trvalost 
existence objektů vnějšího světa, ale dosud si neuvědomuje, že jde o trvalost jejich 
podstatných znaků, které nezávisí na proměnách vnější podoby. ... Mladší 
předškoláci si pletou vnější vzhled s podstatou skutečnosti. Když něco nějak vypadá, 
tak to podle jejich názoru takové musí být. ... V 5 letech už by děti byly schopné 
mnohé z těchto proměn rozpoznat ... Pojem zachování podstaty objektu se ke konci 
předškolního období rozvine do té míry, že dítě chápe dočasnou či zdánlivou změnu 
jako nepodstatnou, jako jednu zmožných variant." ( M. Vágnerová, s. 102 - 103, 
kráceno ) To je velmi důležité vědět, pokud se rozhodneme vyzkoušet při práci 
s dětmi metodu dramatické výchovy - učitele v roli. Některé děti bez problémů roli 
učitele přijmou, někdy se ale může stát, že se děti vyděsí a nebudou chtít s „tím cizím 
člověkem" mluvit a někdy naopak hned řeknou: „To jste vy, paní učitelko, my víme, 
že jste to vy!" Není nutné propadat panice, ať už učitel v roli vyvolá jakoukoli reakci. 
Některé děti tomu natolik uvěří, že bude třeba z role vystoupit a s dětmi diskutovat, 
některé si prostě jen chtějí ujasnit, že to, co si myslí, je pravda. „Vázanost na zjevné 
znaky je zcela obecná, projevuje se i ve vztahu k sobě samému. Proměna vnějších 
znaků vlastní bytosti je často chápána jako proměna identity. Dítě se cítí i odlišně 
chová např. v nějakém převlečení. ... Příčinou odmítání nového odlišného oblečení, 
změny účesu apod. může být strach ze ztráty identity" ( M. Vágnerová, s. 103, 
kráceno ) Je možné toto vztáhnout i na divadelní práci, kdy se děti budou převlékat 
za jiné bytosti, ale myslím si, že pokud jde o hru ( a hraní divadla, karneval nebo 
převlékání se „za někoho" hrou je ), nebudou mít děti se změnou vzhledu problém. 

Je zajímavé, že „předškolní dítě buď vnímá objekt globálně a nevšímá si jeho 
detailů, nebo je schopné zaměřit se na detail, obyčejně nějaký hodně nápadný, a 
nebere v úvahu žádnou další vlastnost. ... Vnímání dětí předškolního věku je 
charakteristické neschopností systematické aktivní explorace ( tj. systematického 
prohlížení jedné části po druhé ). Dítě ještě neumí vnímat celek jako soubor detailů a 
nediferencuje příliš ani základní vztahy mezi nimi."( M. Vágnerová, s. 104, kráceno ) 

Dítě předškolního věku ještě nemá dostatek zkušeností, aby si logicky ( podle 
myšlení dospělého člověka ) vysvětlilo některé jevy. Využívá tedy zkušenosti, které 
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za svůj život nabylo a také úroveň myšlení, na kterou se dostalo, a vysvětluje si tyto 
jevy po svém, aby dosáhlo pocitu jistoty a bezpečí. „Předškolák má sklon hledat 
přímé a jednoznačné příčiny všech situací. Náhodu odmítá jako něco, co mu kazí řád 
světa. Vyvolává v něm nejistotu, protože ji nelze dostupnými prostředky uspokojivě 
vysvětlit. ... Pokud se realita jeví nesrozumitelná, dítě tento rozpor řeší jednoduše: 
vysvětlí si ji tak, jak umí, resp. jak se mu to hodí. Příliš se netrápí, že je to ve 
skutečnosti jinak. ... Smyslem takového jednání je dosažení nějaké, alespoň zdánlivé 
jistoty, že svět je poznatelný a že se v něm dokáže orientovat. ... V předškolním 
věku lze jen velmi těžko oddělit ve vyprávění dítěte vzpomínky od fantazijní 
produkce." ( M. Vágnerová, s. 106, kráceno ) 

Existuje několik způsobů, jak děti poznat a dozvědět se o jejich rodině, pohledu 
na svět i o nich samých. Předškolní dítě totiž „vyjadřuje svůj názor na svět v kresbě, 
vyprávění nebo ve hře, v nichž se plně projeví typické znaky dětského myšlení i 
emočního prožívání." ( M. Vágnerová, s. 109 ) Vzhledem k tématu se budu dále 
věnovat hře a vyprávění, které Jsou dalším způsobem vyjádření vlastní interpretace 
reality a postoje ke světu, event. i k sobě samému. Symbolická hra slouží 
předškolnímu dítěti jako prostředek k vyrovnání s realitou, která je pro ně nějak 
problematická. ... Předškolní dítě se musí neustále přizpůsobovat požadavkům 
okolního světa, který ještě příliš dobře nechápe. Symbolická hra mu dovoluje chovat 
se podle svých představ a přizpůsobit realitu svým potřebám." ( M. Vágnerová, s. 
110, kráceno) 

1.1.1 Řeč, slovní komunikace 
Komunikace s dětmi může být někdy obtížná. Je velmi pravděpodobné, že se 

učitel setká s dítětem, které bude mít malou slovní zásobu, svůj vlastní způsob 
vyjadřování nebo vadu řeči. Výslovnost dětí tříletých a šestiletých se značně liší. 
„Výslovnost tříletého dítěte je většinou ještě hodně nedokonalá, mnohé hlásky 
nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně. ... Pokroky v řeči jsou ovšem patrné i 
ve větné skladbě. Zatímco věty dvouletých byly většinou trojslovné, v předškolním 
období se rozsah i složitost větných promluv zvětšuje. ... Roste i zájem o mluvenou 
řeč: dítě tříleté a čtyřleté už vydrží delší dobu naslouchat krátkým povídkám, a to i 
v malých dětských skupinách. Tříleté dítě zpravidla umí nějaké říkanky a jejich počet 
se pak dále rozrůstá. Vůbec v této době dítě hodně a rádo povídá, i když je často 
samo sobě jediným posluchačem. ... Vývoj řeči dovoluje i růst poznatků o sobě a o 
okolním světě. ... Rychle rostou jeho znalosti o světě věcí a lidí. ... Důležitý krok 
dítěte v předškolním věku spočívá také v tom, že začíná účinně užívat řeči k regulaci 
svého chování." ( J . Langmeier, D. Krejčíková, s. 85 - 86, kráceno ) Vágnerová tento 
problém také pojímá z hlediska rozvoje slovní zásoby. Uvádí však, jak kněmu 
dochází: „Verbální kompetence předškolního dítěte se zdokonalují v obsahu i ve 
formě. Děti je rozvíjejí především v komunikaci s dospělými, v menší míře je mohou 
ovlivnit média ( např. televize ) a komunikace s vrstevníky. Otázky typu ,proč' mají 
význam nejenom pro obohacení znalostí, tzn. i dětského slovníku, ale i pro rozvoj 
správného vyjadřování. Děti se takto učí chápat komplexnější vztahy mezi objekty a 
zároveň se naučí užívat i příslušné slovní výrazy. ... Děti se učí mluvit 
prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých lidí ( případně starších 
dětí ), s nimiž žijí a komunikují. ... Nápodobou se děti učí i gramatická pravidla." 
( M. Vágnerová, s. 114, kráceno ) Učitel má tedy důležitou úlohu při rozvoji slovní 
zásoby dětí. Je pro děti vzorem. 

U dětí předškolního věku se objevuje zajímavý a významný jev, kdy děti mluví 
nahlas samy k sobě. Někdy souvisí tato řeč s činností, která je dítěti zakázána a ono 
samo sebe přesvědčuje o nesprávnosti svého jednání. Tato řeč vychází z toho, co 
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k dané činnosti řekl dítěti dospělý člověk a souvisí se sociálními kontrolami. 
Vágnerová o ní mluví takto: „Z hlediska rozvoje poznávacích procesů je významnou 
složkou řečového vývoje tzv. egocentrická řeč, která není primárně určena pro jinou 
osobu a bývá spojena smyšlením. Egocentrická řeč později přechází na úroveň 
vnitřní řeči. ... V průběhu vývoje se nejprve diferencují různé řečové funkce a teprve 
mnohem později, v souvislosti s jejich zaměřením, se začne měnit i jejich struktura. 
Řeč určená pro sebe bude mít jiný obsah i strukturu, než jakou má komunikace, která 
musí počítat s partnerem. Egocentrická řeč je řečí pro sebe, nehledá a nepotřebuje 
posluchače. ... Egocentrická řeč doprovází a komentuje různé dětské aktivity. 
Uvažování předškolního dítěte bývá spojeno s verbálním komentářem, který dítěti 
v této činnosti pomáhá." ( M. Vágnerová, s. 115, kráceno ) 

1. 2 Rozvoj dětské identity v předškolním věku 
Tato část se zabývá sebepojetím dítěte, tedy tím, jak samo sebe vnímá, a navazuje 

na vývoj poznávacích procesů. „Rozvoj poznávacích procesů ovlivňuje i sebepojetí. 
Dítě o sobě uvažuje, uvědomuje si svoji jedinečnost a odlišnost od ostatních lidí. ... 
V předškolním věku začínají děti chápat sebe sama jako subjekt, a tak vzniká vědomí 
vlastní identity." ( M. Vágnerová, s. 115, kráceno ) Langmeier a Krejčíková uvádějí, 
že „sebepojetí většiny dětí předškolního věku je poměrně vysoké, ale dosud 
nestabilní" ( J . Langmeier, D. Krejčíková, s.93 ) Podle Vágnerové je sebehodnocení 
„vzhledem k citové a rozumové nezralosti dětí předškolního věku stále jednoznačně 
závislé na názoru jiných osob, zejména rodičů. ... Předškolní dítě přejímá názor 
dospělých na sebe sama nekriticky, tak jak je mu prezentován. V této době se stává 
součástí sebepojetí." ( M. Vágnerová, s. 116, kráceno ) Dále autorka uvádí, že 
nezralost sebepojetí předškolního dítěte se může projevovat majetnickými sklony 
( postojem, kdy si nepřejí, aby si někdo půjčil jejich věci), nekritičností a přehnaným 
důrazem na sebe sama ( sklon k vychloubání ). Je možné, že stím souvisí i 
neschopnost některých dětí uvědomit si vlastní vinu ( např. při rozepřích mezi dětmi 
vedoucích k fyzickému napadení). 

Podle M. Vágnerové obohacuje dětskou identitu ztotožnění s rodiči ( přijetí citově 
blízkých autorit ), její součástí je osobní teritorium, tedy „cokoliv, co k dítěti 
nějakým způsobem patří." ( M. Vágnerová, s. 117 ), a všechny sociální role, které 
má. K otázce sociálních kontrol a sociálních rolí hovoří Langmeier a Krejčíková 
takto: „Předškolní období může být do jisté míry chápáno po této stránce jako 
kritické, zejména pokud jde o osvojování sociálních kontrol ( schopnosti regulace ) a 
sociálních rolí" ( J . Langmeier, D. Krejčíková, s. 90 ) M. Vágnerová mluví hlavně o 
tzv. gender roli, Jejíž vymezení se v předškolním věku rovněž zpřesňuje a 
diferencuje. Je totiž třeba rozlišovat biologickou pohlavní roli, která je dána pouhým 
pohlavím, a gender roli, která zahrnuje sociální pojetí mužské a ženské role, 
vymezuje její obsah, snímž se dítě pod tlakem sociokulturních vlivů postupně 
ztotožňuje. Lze ji označit jako sociální pohlavní roli." ( M. Vágnerová, s. 117 ) 

1.2.1 Identifikace s mužskou a ženskou rolí 
Dítě je již od narození vedeno dospělými k životu podle pohlaví, s jakým se 

narodilo a je na svou roli připravováno s ohledem na ně. „Pohlaví dítěte je známo 
nejpozději v době jeho narození. Rodiče na tuto skutečnost reagují změnou svého 
postoje k dítěti a určitým chováním, které z něho vyplývá. ... Chlapci a dívky jsou 
již od narození posuzováni jinak a rodiče k nim mají jiná očekávání. ... Předškolní 
děti si uvědomují rozdíl obou pohlaví. Znají i obsah chlapecké a dívčí role." ( M. 
Vágnerová, s. 118, kráceno ) Postupně děti získávají více a více informací a 
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zkušeností, díky nimž mohou mužské a ženské role lépe poznávat. „Ve 4 letech uz 
vědí, že jejich pohlavní identita je trvalým znakem a že se nikdy nezmění. ... 
Definitivní uvědomění a přijetí pohlavní role jako něčeho neměnného nastava 
v předškolním věku." ( M. Vágnerová, s. 119, kráceno ) Zajímavá je potom otázka, 
zda jsou děti zvědavé na stavbu těla druhého pohlaví před nebo poté, co si uvědomí 
neměnnost svého pohlaví. 

1. 3 Socializace dítěte předškolního věku 
Socializace je důležitý proces v jakémkoli věku. Probíhá po celý život člověka a 

každá skupina pro něho znamená nový svět s novými krásami a překážkami, pravidly 
a hodnotami. Pro předškolní dítě mnohdy představuje mateřská škola první velkou 
skupinu, do které se začleňuje. Jeho pozice v ní a normy, kterými se musí řídit, aby 
bylo přijato, ovlivňují pocity, se kterými bude mateřskou školu navštěvovat a jak si 
bude počínat v dalších etapách života. Vágnerová uvádí, že „období předškolního 
věku je označováno jako věk iniciativy, jehož hlavní potřebou je aktivita. 
Základním úkolem je rozvíjení takové aktivity, která by byla účelná, a proto musí být 
nějakým způsobem regulována. ... Aktivita předškolního dítěte už mívá nějaký cil. 
... V předškolním věku nabývají na významu nové regulační kompetence, které 
mohou dětskou iniciativu usměrňovat k určitému cíli. ... Potřeba seberealizace bývá 
v tomto věku uspokojována takovou aktivitou, která je pozitivně hodnocena a jejímž 
prostřednictvím se dítě může prosadit." ( M. Vágnerová, s. 119 - 120, kráceno ) 

1.3.1 Normy chování 
Socializace napomáhá k tomu, aby si dítě začalo uvědomovat, že existují určité 

hranice, že jsou pro určitou skupinu dána pevná pravidla, že každá skupina 
( společnost ) uznává nějaké hodnoty a že vstup za ony hranice, porušení pravidel a 
znevažování hodnot vede k neshodám ve skupině. „Předškolní dítě akceptuje taková 
pravidla chování, jaká mu prezentují uznávané autority. Na této úrovni přijme 
jakékoliv normy, o jejichž kvalitě neuvažuje a ani toho zatím není schopné. Dítě 
ještě nemá vlastní názor a automaticky považuje za správné to, co určí dospělí." ( M. 
Vágnerová, s. 120, kráceno ) Za socializaci dětí předškolního věku z hlediska norem 
chování jsou tedy zodpovědní dospělí ( Vágnerová mluví přímo o autoritě, se kterou 
se dítě identifikuje ), kteří s nimi přicházejí pravidelně do styku, tzn. rodiče ( hlavně 
rodiče nebo někdo, kdo se o dítě od narození stará ), učitelé, příbuzní apod. Někdy je 
taková zodpovědnost komplikována tím, že každá ze zúčastněných dospělých autorit 
dítěti vštěpuje jinou představu o normách chování a dítě je zmatené, protože to, co 
považuje za správné, je mu někde chváleno, někde vyčítáno. „Normy usnadňují 
orientaci v sociálním prostředí. Jsou rovněž důležité pro rozvoj vlastní identity, 
protože umožňují vymezit obsah žádoucího chování, jehož hodnota musí být 
opakovaně potvrzována pozitivními reakcemi osobně významných autorit." ( M. 
Vágnerová, s. 121 ) „Dosažení dalšího vývojového stupně, kterým je zvnitřnění 
některých základních norem a ztotožnění s nimi, signalizuje ke konci předškolního 
věku schopnost dítěte pociťovat vinu za nežádoucí chování. ... Pocity viny 
znamenají, že dítě začíná akceptovat určitá omezení jako bezvýhradně platná a samo 
pociťuje jejich porušení jako nepříjemné. ... Tak se začíná rozvíjet dětské svědomí." 
( M. Vágnerová, s. 121, kráceno ) Kdyby tedy souvisela zralost sebepojetí 
s vědomím vlastní viny, znamenalo by to, že dítě musí nejprve získat vědomí vlastní 
identity, aby bylo schopné zvnitřnění norem chování daných společností. 
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1.3.2 Rozvoj sociálních dovedností 
Tyto dovednosti jsou pro dítě velmi důležité, protože rozhodují o jeho další pozici 

ve skupině/nách. Je žádoucí, aby si uvědomilo ostatní děti ( nebo lidi ) i s tím, ze 
jejich potřeby nebo pocity mohou být podobné těm jeho. „V předškolním věku se 
dítě učí také žádoucím vzorcům chování, které mají obecný charakter, tj. nejsou 
součástí jen některé role. V této oblasti jde především o rozvoj prosociálního 
chování, které lze charakterizovat jako pozitivní, respektující ostatní. Jeho rozvoj je 
spojen s dosažením určité úrovně empatie, se schopností ovládání agresivity a 
vlastních aktuálních potřeb." ( M. Vágnerová, s. 123 ) Autorka^ dále uvádí 
předpoklady pro rozvoj prosociální chování a to uspokojení dětské potřeby jistoty a 
bezpečí, dosažení určité úrovně kognitivních kompetencí a sociální učení nápodobou. 
„Děti předškolního věku dovedou projevit empatii a zkouší pomoci, když je jiné dítě 
či dospělý v nesnázích." ( M. Vágnerová, s. 124 ) Je však důležité vědět, že 
„schopnost empatie i reálné pomoci je v tomto věku omezena: 
1. Předškolní děti mají zúženou citlivost pouze k některým emočním prožitkům 
druhých lidí ( j de hlavně o ty, které se jednoznačně projevují navenek ). 
2. Předškolní děti se nedovedou distancovat od příliš intenzivních emočních projevů. 
Dítě nakonec takové emoci podlehne, sdílí ji a není schopné nic jiného dělat." 
( tamtéž ) Pokud se děti projevují k druhým agresivně ( ať už fyzicky nebo 
verbálně), , je třeba vzít v úvahu zejména: 
a) motivaci k takovému jednání, event. návyk chovat se tímto způsobem; 
b) schopnost dítěte pochopit negativní důsledky jednání; 
c) schopnost dítěte chování ovládat a volit přijatelnější způsoby prosazování svých 
potřeb." ( M. Vágnerová, s. 124 ) Agresivní chování není tedy možné posuzovat jen 
z jednoho hlediska, protože důvody k němu nemusejí být na první pohled zřejmé. 

1.3.3 Vrstevnické vztahy a role 
Tím, že dítě předškolního věku začne objevovat vrstevníky jako partnery pro hru 

a komunikaci, se dostává na další úroveň svého vývoje. Tato úroveň ovšem znamená 
nové překážky a problémy, které dítě musí vyřešit, aby mohlo postoupit na další 
stupeň vývoje. „V předškolním věku se uvolňuje vázanost na rodinu a postupně i na 
dospělé. ... vztah s vrstevníkem poskytuje mnohem méně jistoty než vztah s 
dospělým. Od vrstevníka nelze očekávat ochranu a toleranci, nelze se na něj v tomto 
s m ě r u spoléhat. A b y dítč takový vztah zvládlo, musí dozrát na určitou vývojovou 
Úroveň, kdy už takovou podporu a potvrzení bezpečí nepotřebuje. Vznik potřeby 
kontaktu s vrstevníky lze proto chápat jako signál určité zralosti osobnosti 
předškolního dítěte." ( M. Vágnerová, s. 127, kráceno ) Jde o vztahy k sourozencům 
a ke kamarádům, které se od sebe liší. „Sourozenecké vztahy jsou ovlivněny věkem a 
vývojovou úrovní děti, v předškolním věku mívají dost často ambivalentní charakter. 
Děti jsou zároveň spojenci i soupeři." ( M. Vágnerová, s. 128 ) Pozorovat 
sourozeneckou dvojici ( trojici, ... ) mezi ostatními dětmi může být velmi zajímavé. 
Některé působí jako velcí spojenci, některé jako rivalové a u jiných dětí není na první 
pohled vůbec znát, že by byly v takovém příbuzenském vztahu. „Vzájemný vztah 
sourozenců závisí ve značné míře na postoji rodičů, jak se dovedou vcítit do dětí a 
jak jim prezentují své názory. ( M. Vágnerová, s. 128 ) Pokud má dítě pocit, že jeho 
sourozenci je věnováno více času, lásky a chvály, pak bude jeho vztah k sourozenci 
pravděpodobně vypadat jinak než vztah sourozenců, kteří jsou stejnou měrou 
upřednostňováni nebo naopak zanedbáváni. 

Základní rozdíl vztahu ke kamarádovi a sourozeneckého vztahu je ten, že 
„kamaráda získává předškolní dítě jiným způsobem než sourozence, má zde určitou 
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možnost volby. ... Předškolní dítě preferuje takového kamaráda, který by mu byl 
podobný, měl podobné kompetence a stejné potřeby a zájmy. ... Děti v této době 
přijímají i postiženého vrstevníka, ještě si dostatečně nezafixovaly běžné sociální 
předsudky. Důležité je především to, aby kamarád uspokojoval jeho potřeby." ( M. 
Vágnerová, s. 128 - 129, kráceno ) 

Pro předškolní věk je charakteristické sebeprosazení. „Dítě se ovšem může 
prosadit jen ve skupině vrstevníků, jinde to nejde. Starší děti nebo dospělé osoby jsou 
nedostupnou konkurencí, s níž nelze soupeřit. ... Ve vrstevnické skupině dochází 
postupně k diferenciaci a specifikaci sociálních rolí. Dítě zde získává nějaké 
postavení, které odpovídá určité roli a má určitý status." ( M. Vágnerová, s. 130, 
kráceno ) Již v tomto věku může dítě pociťovat váhu role, která mu byla udělena, 
spokojenost nebo naopak nespokojenost s ní a těžkosti při snaze ji změnit. Role 
učitele v tomto ohledu je velice důležitá, může dětem pomoci v nepříjemnostech, 
které sociální role mohou způsobit. 

V předškolním období je vhodné zařazovat činnosti, ve kterých si děti vyzkouší 
s ostatními soupeřit i spolupracovat. Souvisí stím schopnost vyhrát i přijmout 
porážku, radovat se ze společného úspěchu i nést odpovědnost za společné dílo. 
„Role soupeře je snazší a atraktivnější, zejména pro dominantní a dobře vybavené 
děti. Role spolupracovníka je obtížnější, protože vyžaduje spoluúčast zralejších 
mechanismů, jako je sebeovládání, vzdání se egocentrického pohledu na situaci, 
potlačení touhy po bezprostředním uspokojení vlastních potřeb, sdílení uspokojení s 
ostatními apod. ... To všechno je pro egocentricky uvažujícího a prožívajícího 
předškoláka obtížné." ( M. Vágnerová, s. 130, kráceno ) Ať už u dětí převažuje nebo 
dominuje kterákoli z obou rolí, je dobré ji nepotlačovat, ale snažit se rozvinout i 
druhou. 

Nakonec je třeba doplnit, že „od předškolního věku také hraje humor ve vztazích 
dítěte velmi důležitou roli. ( J. Langmeier, D. Krejčíková, s.95 ) 

1.3.4 Komunikace v předškolním věku 
Komunikace s dětmi v předškolním věku může být někdy obtížná, protože děti 

využívají svou různě bohatou slovní zásobu, svých zkušeností a svého pohledu na 
svět. K tomu se Vágnerová vyjadřuje takto: „Předškolní dítě dovede přijatelným 
způsobem vyjádřit svoje názory i pocity, které chce druhému sdělit. ... Na druhé 
straně jsou v komunikaci zřejmé typické rysy myšlení předškolního dítěte, jako je 
např. egocentrismus. Předškolák se zcela běžně opomene zmínit o podstatných 
aspektech popisované situace. Charakterizuje ji v dimenzích své vlastní zkušenosti, a 
proto může být jeho sdělení pro posluchače nesrozumitelné. Přinejmenším nesdělí 
všechno, protože se v rámci svého egocentrismu domnívá, že posluchač samozřejmě 
ví totéž co on." ( M. Vágnerová, s. 131, kráceno ) 

2 DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Tuto část mé práce považuji za velmi důležitou, protože tvořivá práce 

s předmětem a loutkou s dětmi předškolního věku nutně staví na principech a 
metodách dramatické výchovy. Je pro mě východiskem pro práci s dětmi v praktické 
části. Na úvod uvedu citaci z knihy Hany Budínské, která je shrnutím tématu a 
zároveň důležitým poselstvím: „Mysleme stále na to, že při naší práci v mateřské 
škole nestačí děti jen něco naučit, dodávat jim nové poznatky a vědomosti, ale že 
musíme zároveň rozvíjet také jejich cit a citlivost, jejich charakter a jejich aktivní, 
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tvořivý přístup ke světu. Že jde o člověka, jeho osobnost. Při tom při všem nám bude 
dramatická výchova dobrým pomocníkem." ( H. Budínská, s. 2 ) 

Základem k tomu, aby dramatická výchova v mateřské škole opravdu fungovala, 
je osobnost učitele, který se značně podílí na atmosféře třídy a vytváří podmínky a 
skladbu celého dne. Ať už se rozhodne pro jakýkoli ze způsobů nebo programů, které 
bude ve své práci využívat, nestačí jen znát jejich cíle a metody. Pokud mu nebude 
věřit nebo nebude ochotný řídit se jeho zákonitostmi, nebude ani daný program 
schopen uvést v život. O osobnosti učitele dramatické výchovy v mateřské škole 
hovoří například Hana Budínská: „Budeme - li si my sami umět hrát, stane se nám 
naše práce s dětmi radostí a potěšením a pochopíme, že dramatická výchova není 
něčím navíc, nějakým dalším úkolem v už tak dost náročné činnosti, ale naším 
báječným pomocníkem." ( H. Budínská, s. 2) O této schopnosti dále hovoří Irena 
Černá: „Schopnost umět a chtít si hrát nás ani nezesměšňuje, ani neponižuje, naopak 
nás vrací do nejhezčího období lidského života, do dětství." ( in Malý průvodce 
dramatickou výchovou v mateřské škole, s. 4 ). 

Pokud si učitel zvolí jako „kostru" své práce dramatickou výchovu, pak ta by 
měla „prolínat celým dnem ve škole: pomůže nám ve chvilce děti soustředit, vyhnat 
jejich únavu nebo rozladěnost, i získat pozornost pro některý náročný úkol, který 
budeme muset s dětmi zvládat. Je možno jí využívat nejen přímo ve škole, ale i na 
zahradě, na hřišti, při vycházkách, zkrátka při nejrůznějších příležitostech." ( H. 
Budínská, s. 2 ) 

Dramatická výchova má mnoho možností, není proto dobré upínat se najeden cíl. 
Využívá sice některých metod nebo postupů vztahujících se spíše k divadelní práci, 
ale i jimi lze velmi bohatě naplnit i jiné oblasti. Pro dramatickou výchovu je důležité 
rozvíjet paměť, představivost a fantazii, smyslové vnímání, verbální i neverbální 
komunikaci, slovní zásobu, prostorovou orientaci, rytmus a temporytmus, vnímání, 
myšlení atd., může tedy směřovat nejen směrem divadelním, ale také např. 
výtvarným, slovesným nebo hudebním s tím, že si stále zachovává svá specifika. Vše 
vychází vstříc rozvoji schopností, dovedností a návyků dítěte a jeho potřebám 
v souladu sjeho věkovými zvláštnostmi a zkušenostmi. Zaměření dramatické 
výchovy pouze na divadlo by tedy bylo velmi úzké a tuto skutečnost dokládají i 
následující citace. „V dramatické výchově máme příležitost rozvíjet kromě toho 
v různých hrách slovní zásobu dětí, souvislé vyjadřování, srozumitelnost, sdělnost a 
čistotu jazyka. A také schopnost poslouchat se navzájem ( doopravdy se slyšet, ne 
jen povrchně vnímat ) a reagovat na sebe " ( H. Budínská, s. 21 ) „Většina cvičení a 
her v dramatické výchově neslouží jenom jednomu účelu, ale plní najednou více 
fúnkcí, rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí komplexněji. Jsou víceúčelové a právě 
toto vzájemné prolínání a možnost nejrůznějšího varírování, ale i navazování na 
dosud poznané nám dává do ruky neobyčejně bohatou škálu prostředků k denní práci 
8dětmi," ( H, Budínská, s. 18 ) „Nikdy ale není vnáší práci nic tak stálého a 
definitivního, aby se nemohla vytvořit varianta." ( I Černá in Malý průvodce ..., s. 
4) „Tvořivá dramatika je jednou z cest, na které může vyniknout i méně úspěšné 
dítě " ( 1 . Černá in Malý průvodce ..., s. 5 ) 

V další části kapitoly o dramatické výchově v mateřské škole se budu věnovat 
tématům, kterými jsem se nezabývala v rámci vývojové psychologie. Jsou to okruhy 
důležité a charakteristické pro dramatickou výchovu. 

2.1 Objevování sebe a okolního světa 
Děti neustále přicházejí na něco nového, jsou „skutečnými stálými objevovateli " 

( H. Budínská, s. 5 ) Jejich svět je neuvěřitelně bohatý, barevný a dobrodružný a 
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vždy dokáží dospělého člověka překvapit tím, co nového objevily. Proto je důležite 
učit je vnímat všemi smysly, kromě jiného tak dostanou mnohem víc prostoru pro 
své „výpravy za objevy". K tomu je ale zapotřebí, aby si tuto dovednost osvojil 
především učitel. Pokud on sám nebude na svět kolem sebe nahlížet ze všech 
dostupných úhlů, nemůže toto bohatství předat dětem. Hana Budínská k tomu hovoří 
takto: „Neochuzujeme se o něco? Nebyly by naše pocity ze života mnohem bohatší, 
kdybychom uměli i ostatní naše smysly více využívat? Přiznejme si: kolikrát nas 
třeba v lese napadlo zavřít oči a vnímat vítr v korunách stromů, zvuky hlasité i ty 
nejtišší ( nejenom zpěv ptáků ), vůně kolem sebe, hebkost mechu a drsnost kůiy, 
cítit, jak nás pohladil vítr?" ( H. Budínská, s. 5 ) 

Nejčastěji využívaným smyslem je zrak. Neměl by se ale stát jediným smyslem, 
kterým jsme schopni přijímat vjemy a informace. „V práci s dětnů jím budeme 
začínat, protože jsme si už řekli, že zrakové vnímání je pro dnešního člověka 
nejčastější" ( H. Budínská, s. 6 ) Je třeba učit děti vnímat zrakem tak, aby se pouze 
nedívaly, ale aby pozorovaly. Aby ve světě okolo nacházely stále nové a zajímavé 
věci. 

Dalším nejpoužívanějším smyslem je sluch. Pro něj platí stejná pravidla jako pro 
zrak. Nestačí slyšet, je důležité učit se naslouchat. 

Hmat je málo využívaným smyslem. Používáme ho, když se potřebujeme něčeho 
zachytit, když jíme nebo vykonáváme různé činnosti. Málokdy ale dokážeme 
zapřemýšlet o vjemu, který nám zde hmat poskytuje. Tento vjem musí být velice 
zvláštní, příjemný nebo nepříjemný, abychom ho vdaném okamžiku opravdu 
vnímali a mohli ho popsat. U dětí to není jiné, proto je musíme vést k probuzení i 
tohoto smyslu. „Zatímco v prvních měsících svého života poznává dítě sebe a své 
okolí převážně hmatem ( zastrkování předmětů do úst, uchopování předmětů a 
manipulace s nimi, důležité jsou i hmatové kontakty s matkou a jinými blízkými 
lidmi), zdá se nám později, jako by tuto hmatovou citlivost postupně ztrácelo. Stále 
více si zvyká zkoumat svět zrakem a jako by zapomínalo, že má i jiné prostředky. Až 
si s našimi dětmi vyzkoušíme některé hry na rozvíjení hmatové citlivost, poznáme, 
že dokáží být i v tomto věku ( M Š ) neobvykle citlivé." ( H. Budínská, s. 7 ) 

V rozvíjení komplexního smyslového vnímání „půjde o to, aby se učily vnímat 
svět pokud možno všemi smysly najednou. K tomu je ovšem nezbytná schopnost 
soustředění ( která mnohým dnešním dětem dělá potíže víc než dříve ), tedy 
koncentrace a přenášení pozornosti a tím i správného a rychlého postřehu." ( H. 
Budínská, s. 8 ) Když chceme rozvíjet smyslové vnímání, měli bychom vše, co se 
stalo automatickým, oživit a proměnit ve hru. 

Pro úplnost uvedu, že sem ještě patří rozvíjení paměti a představivosti, 
obrazotvornosti a fantazie. Ta je velmi důležitá pro práci s předmětem. „Fantazie má 
v tomto období harmonizující význam. Je nezbytná pro citovou a rozumovou 
rovnováhu. Dítě má potřebu alespoň občas přizpůsobovat realitu svým potřebám a 
interpretovat ji bez ohledu na objektivní skutečnost. J. Piaget nazývá tento způsob 
asimilací. ... Dětská fantazie se projevuje i animismem, event. antropomorfismem, a 
arteficialismem. ... Takový výklad reality jim usnadňuje orientaci. Dítě světu lépe 
rozumí, když mu přičítá vlastnosti živých bytostí. ... Děti v tomto věku sice už 
dávno umí odlišit živé bytosti od neživých objektů, ale stále ještě jsou schopné tyto 
rozdíly přehlížet a přičítat neživým věcem vlastnosti živých." ( M. Vágnerová, s. 106 
- 107, kráceno ) Právě tuto schopnost děti uplatní při proměnách předmětu a při jeho 
oživování. 

Dítě v předškolním věku objevuje výhradně samo sebe. Ačkoli bere na vědomí i 
ostatní děti, zaobírá se hlavně sebou, protože si ještě plně neuvědomuje, že ostatní 
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cítí podobně, jako ono. Přesto ale není schopno vnímat a popsat své pocity, protože 
je výrazně zaměřené na okolní svět. Učitel by měl dítěti pomoci, aby se v sobě začalo 
orientovat, uvědomovat si svou vlastní hodnotu a své postavení ve skupině a ve 
společnosti. Jeho vnímání ostatních dětí v kolektivu se budu věnovat věásti o 
skupinovém cítění a souhře. 

2.2 Pohyb, řeč těla 
V předchozí kapitole jsem uvedla, že se dítě orientuje k sobě a zároveň není 

schopno popsat své pocity, neboť je zaměřené na okolní svět. Je to velice složité, 
protože je žádoucí, aby dítě poznávalo své okolí a přitom aby vědomě rozvíjelo 
schopnosti svého těla. Je důležité si uvědomit, že tříleté dítě „chodí i běhá po rovině 
stejně dobře jako po nerovném terénu, padá jen velmi zřídka, zvládá chůzi do schodů 
i ze schodů bez držení. ... Jsou to změny velmi významné ( především pohybová 
obratnost ), neboť silně ovlivňují postavení dítěte ve společnosti vrstevníků, a jsou 
tedy podstatné i pro další vývoj soběstačnosti dítěte. ... Čtyřleté dítě ( a ještě lépe 
pětileté ) už nejen dobře utíká a seběhne hbitě ze chodů, ale i skáče, leze po žebříku, 
seskočí z nízké lavičky, stojí déle na jedné noze, umí házet míč po způsobu 
dospělých. Jeho zručnost se projeví v rychle narůstající soběstačnosti." ( J. 
Langmeier, D, Krejčíková, s. 85, kráceno ) K tomu, aby si dítě uvědomovalo samo 
sebe a své tělo, pomohou hry a cvičení na pohyb a řeč těla. S tímto tématem tedy 
úzce souvisí i dramatická výchova, např. Budínská uvádí, že „pohybové aktivity jsou 
důležité nejen pro tělesný rozvoj a zdraví, ale i pro psychiku každého člověka. Pohyb 
je život a život je pohyb. ... Pohyb jako řeč těla, jeho sdělnost, komunikativnost." 
( H. Budínská, s. 13, kráceno ) Lze sem zařadit i mnohá cvičení sloužící k rozvoji 
rytmu, protože pohyb je v životě úzce svázán s rytmem, cvičení na aktivizaci těla a 
těžiště. Pohybová improvizace dětem pomáhá uvědomovat si, co jejich tělo umí a 
jejím prostřednictvím mohou uplatnit své zkušenosti a také si vyzkoušet to, co ještě 
nezažily. V tomto případě lze velmi dobře využít narativních pantomim. Dále uvádí 
Hana Budínská různé oblasti rozvoje související s řečí těla a pohybem, a to ovládání 
těla a orientace v prostoru, cesta od pohybu ke zvuku a slovu, pohyb s předmětem 
v prostoru. 

2.3 Kontakt, mimojazyková komunikace 
„Schopnost navazovat s partnerem opravdový kontakt, dokázat ho citlivě vnímat a 

reagovat na něj, je umění, kterému se musí člověk učit." ( H. Budínská, s. 18 ) Někdy 
je to těžké pro dospělého člověka, proč s tímto učení tedy nezačít již v mateřské 
škole? Když časem v mezilidských vztazích vymizí fyzický kontakt, je velmi těžké 
ho do nich zase přijmout bez pocitu rozpačitosti nebo provinilosti. A pokud se děti 
nenaučí druhé lidi vnímat, protože budou natolik zaujaty přemýšlením o sobě, 
uniknou jim důležité okamžiky v životě ostatních. Cvičení této oblasti pomohou 
probudit radost z fyzického kontaktu i schopnost empatie. 

Neverbální komunikace je v tomto věku důležitá proto, aby si děti uvědomovaly, 
ze k dorozumívání nám neslouží jen mluvená řeč a že někdy lze slovy říci i něco, co 
si ve skutečnosti nemyslíme. 

2.4 Skupinové cítění a souhra 
Skupinové cítění a souhra úzce souvisí s kontaktem a mimojazykovou 

komunikací. Jedno vychází z druhého. Hlavním cílem je, aby se dítě odpoutalo od 
zaujatosti samo sebou a dokázalo vnímat ostatní. „Prvními krůčky k tomu bude naše 
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snaha, abychom uměli s našimi dětmi zážitky plně prožívat a radovat se ze 
společných úspěchů - půjde o vědomé vytváření pocitu sounáležitosti ve skupině: co 
jsme zažili dnes hezkého, co se nám podařilo, na co se těšíme." ( H. Budínská, s. 20 ) 
Pokud se děti dokáží odpoutat od svých vlastních úspěchů a začnou sami sebe vnímat 
jako součást skupiny, měly by zažít pocit odpovědnosti za ni. Potom budou schopny 
její úspěchy někdy umístit nad vlastní úspěch. I když se může zdát, že se tím 
potlačuje individualita dětí, není tomu tak. Jde o významný krok v jejich socializaci, 
kdy se učí cítění pro skupinu, vzájemnému porozumění a souhře. 

2.5 Řeč, slovní komunikace 
O řeči jsem se zmínila již v rámci vývojové psychologie, tentokrát se jí budu 

věnovat z hlediska dramatické výchovy. Řeč a slovní vyjadřování je důležité pro 
další práci s předmětem a loutkou. Následující citaci jsem uvedla již v úvodu 
k dramatické výchově v mateřské škole a uvádím ji i zde, neboť vyjadřuje to, co je 
důležité. „V dramatické výchově máme příležitost rozvíjet ... v různých hrách slovní 
zásobu dětí, souvislé vyjadřování, srozumitelnost, sdělnost a čistotu jazyka. A také 
schopnost poslouchat se navzájem ( doopravdy se slyšet, ne jen povrchně vnímat ) a 
reagovat na sebe." ( H. Budínská, s. 21, kráceno ) K tomu nám budou pomáhat různá 
cvičení na aktivizaci těžiště, na správné dýchání, tvoření hlasu, výslovnost atd. Je 
důležité, aby se děti naučily chápat slova, rozumět jim, cítit jejich rytmus. A jako pro 
všechno, co chceme děti naučit, je důležité, aby se učitel sám podle svých vlastních 
rad řídil a byl pro děti vzorem. 

3 ROZDÍL MEZI HERECKÝM A LOUTKOVÝM DIVADLEM 

Ačkoli oba zmíněné druhy divadla mají specifika, která jsou jejich vlastní a ta je 
činí právě takovými, jaké jsou, podléhají také oba stejným zákonitostem, které je 
dělají divadelním uměním. Luděk Richter říká, že „ každý jev užitý v divadle je sám 
sebou a zároveň něčím dalším, co zobrazuje. ... Vše v divadelní inscenaci je samo 
sebou ( vařečka vařečkou, Hanzlík Hanzlíkem ) a současně tím, co má býti 
zobrazeno ( Hamletem ). Obojí - tedy na jedné straně představitel postavy a na druhé 
straně dramatická postava - vstupuje do hry: vnáší svá sdělení, zabarvuje, posunuje a 
spoluurčuje výsledné." ( L. Richter, s. 5, kráceno ) Společné je tedy oběma 
dramatická postava a účel jejich jednání v inscenaci. Rozdílným je vzhled postavy, 
její provedení a způsob jejího jednání, vyjádření. Společné je i to, že „herec i loutka 
vnášejí do jevištní postavy něco ze své podstaty, vnášejí do ní své téma." ( L. 
Richter, s. 6 ) Samozřejmě ona podstata je rozdílná jak u herce a loutky, tak u dvou 
herců a dvou loutek. Rozdíly najdeme u volby nebo tvorby představitele postavy. 
„Herecké divadlo vhodného představitele postavy vybírá, loutkové divadlo si jej 
vytváří. ... V loutkovém divadle je tedy oním ,prvým ideovým výkladem' 
( založeným ovšem na předchozím teoreticko - koncepčním výkladu ) volba a 
utváření předmětu - loutky a v závislosti na ní pak i volba loutkoherce sjeho 
psychofyzickými dispozicemi. ... Zatímco takové základní vlastnosti, jako je tvar, 
rozměr a poměr jednotlivých částí těla i obličeje, vlastnosti pokožky ... jsou u 
vybraného herce jen pramálo proměnlivé a ve výsledku jaksi bezpříznakové, ... 
materiál i zpracování loutky je věcí záměrné volby a záměrné tvorby." ( L. Richter, s. 
6, 48, kráceno ) A v porovnání podílu výtvarného umění na tvorbě postavy a jeho 
sdělné funkce, je „podíl sdělení obrazem - výtvarném v loutkovém divadle vyšší než 
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v divadle hereckém. ... Obrazově - výtvarná složka loutkového divadla vypovídá 
výraznější měrou o postavě pomocí stylizace, nadsázky, zkratky." ( L. Richter, s. 6, 
kráceno ) Na to volně navazuje fakt, že „míra znakovosti ( tedy rozdílu mezi 
vyznačovaným a vyznačujícím ) je u loutkového divadla apriori vyšší než u divadla 
neloutkového - hereckého " ( L. Richter, s. 11 ) Vladimír Leština k tomuto tématu 
uvádí, že „divadlo loutek ... je jedním z druhů divadelního projevu. Má mnoho 
společného s divadlem hereckým, ale má také své specifické zákonitosti, jimiž se od 
hereckého divadla liší. Není tedy nějakou náhražkou hereckého divadla, nýbrž zcela 
svébytným divadelním žánrem." ( V. Leština, s. 9, kráceno ) 

Nejjednodušším vysvětlením základního rozdílu mezi nimi je ten, že v divadle 
hereckém vystupuje za postavu herec, živý člověk, který na sebe přebírá 
odpovědnost za ni a její jednání, zatímco v divadle loutkovém vystupuje za postavu 
loutka, za jejíž jednání je zodpovědný loutkoherec - opět živý člověk. Z toho 
vyplývá, že společný je oběma onen člověk. 

Pokud bych se měla rozhodnout, které z těchto druhů divadel je pro děti 
v mateřské škole vhodnější, pak musím říci, že ani jedno nemá větší váhu než druhé. 
Děti mohou mít problém vystupovat před ostatními a v tomto případě je vhodnější 
začít loutkovým divadlem, kde odpoutávají pozornost od toho, že by byly 
pozorovány a ztrácí tak zábrany. „Tím, že je divákům skryto a mluví za někoho 
jiného, zbavuje se např. nesmělé dítě snáze zábran, které u něho vznikají, když musí 
veřejně vystoupit." ( Jiří Švec, s. 115 - 116 ) Když překonají svůj stud, mohou si 
vyzkoušet herecké divadlo. Děti ale nemusejí mít problém s vystupováním před 
lidmi a tak je možné hereckým divadlem začít nebo ho upřednostnit. Mohou se však 
vyskytnout problémy s jemnou motorikou a pomocí loutkového divadla ji lze 
procvičovat. Neměl by to ale být jeho jediný cíl. 

4 LOUTKOVÉ DIVADLO HRANÉ DĚTMI 

„Loutkové divadlo zaujímá při výchově mládeže důležité místo. Je to tím, že 
využívá výrazových prostředků několika druhů umění najednou. Mimo krásy, 
melodie a hlubokého účinku mluveného slova je to specifický pohybový projev 
loutek, tak blízký dětskému cítění." ( V. Leština, s. 9 ) 

Loutkové divadlo je pro děti přínosem v obou případech, tedy i když ho jen 
sledují nebo jsou do něj zapojeny aktivně. Je samozřejmě důležitá kvalita daného 
představení, když mluvím o jeho přínosu pro děti, ale tu necháme nyní stranou, 
neboť mi jde o míru angažovanosti dětí při tvorbě a realizaci loutkového představení. 
Učitel by se neměl bát svěřit dětem práci na představení, Často jsem se setkala 
s přístupem, že učitel ve snaze dát představení dobrou úroveň jeho většinu 
zrealizoval sám a na dětech bylo plnit jeho představy. Důležitý je tu pocit jistoty, že 
všechno jde podle plánu a představ a že mám práci pod kontrolou. Je třeba si 
uvědomit, že vložení povinností spojených s přípravou představení na děti nemusí 
nutně znamenat ztrátu kontroly. Záleží na tom, jak učitel tuto přípravu zorganizuje, 
namotivuje, povede a jako zodpovědný vedoucí a režisér má navíc právo veta. 
Velikou výhodou tohoto přístupu je, že učitel může děti lépe poznat. V nápadech dětí 
najde jejich zkušenosti, zážitky, přání, zjistí, které děti jsou aktivnější, které jen 
přijímají návrhy okolí, které z nich má hlavní slovo. Kdo je zručnější při práci 
s materiálem, kdo má bohatší slovní zásobu a kdo vyniká fantazií ve hře 
s předmětem. V dětech sílí pocit zodpovědnosti a to nejen za svou vlastní práci ale 
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také za společné dílo. Ve své knize Vladimír Leština uvádí, že dítě „nejen pasivně 
přijímá estetické hodnoty, ale svou vlastní účastí na realizaci představeni se stava 
spolutvůrcem." ( V. Leština, s. 10 ) Myslím, že je důležitý pocit, ze všichni spolecne 
na něčem pracujeme. „ , v, . 

O dalším důvodu, proč hrát s dětmi v mateřské škole loutkové divadlo, hovon J. 
Švec takto: „Mladší děti nemusí mít ke své hře divadlo s loutkami, mohou ho 
nahradit předměty, které ve hrách mění funkci podle potřeby. Projev nejmladších 
dětí je nejprimitivnější. Je to pouze pohybování loutkou nebo předmětem, který 
loutku nahrazuje. Slovní doprovod je minimální. Divadlo u těchto deti není 
divadlem, neboť mu chybí důležitá složka, divák. Dítě diváky nepostrádá, hraje jen 
pro sebe, baví se pohybováním loutkou. Hra není kolektivní, uspokojuje jen hrající 
dítě. To vše odpovídá psychické vyspělosti dítěte mezi třetím a čtvrtým rokem, které 
má ještě málo zkušeností, a proto i málo požadavků. ... Na vyšším vývojovém stupni 
stojí hra, která je již určena divákům. ... Na divadle se začíná něco dít, hra má děj, 
třeba velmi jednoduchý. Děti se však nezamýšlejí předem nad tím, co budou hrát, děj 
se rozvíjí nahodile. ... Hru doprovází slovní projev, který je kusý a působí dětem 
značné obtíže. ... Šestiletým dětem už nestačí hrát jen ty kusy, ke kterým jsou loutky 
a doplňky určeny, stanoví si předem, o čem chtějí hrát - bez ohledu na své možnosti. 
Hra má tedy již předem stanovený záměr, veškerá snaha dětí směřuje kjeho 
dosažení. Loutky, rekvizity a kulisy vybírají a vyrábějí tak, aby bylo možno vytyčený 
úkol splnit. Jejich hra nabývá uvědomělé tvořivé povahy." ( J. Svec, s. 111 - 116, 
kráceno ) Z této poměrně rozsáhlé citace je možné pochopit, že hra s předmětem 
nebo loutkou je dětem vlastní a ony ji spontánně zařazují do svých her. Loutkové 
divadlo je také hrou, která je ale zbavena spontaneity, může proto z her dětí 
vycházet. Učitel má možnost tyto dětské hry rozvíjet, stavět na nich, vytvářet 
motivace pro uvědomělé zacházení s předmětem a loutkou, najít v nich zajímavý 
námět a společně s dětmi na něm pracovat. „Hraní divadla dětmi je nejen oblíbenou 
zábavou, která zpestřuje jejich hry, ale je i mnohostranným výchovným prostředkem. 
Učí děti aktivnímu tvoření, vede je k tomu, aby uměly používat získaných poznatků a 
přetvářet je, aby přemýšlely a vyhledávaly své vlastní cesty a snažily se svoje 
myšlenky a snahy realizovat." ( J. Švec, s. 111) 

Na závěr přidám ještě úryvek z Vývojové psychologie, který je velmi zajímavý. 
Popisuje emoce v předškolním věku a to tak, jak je děti vidí. Kromě toho jde o 
informace důležité pro ty, kteří chtějí s dětmi vstoupit do světa divadla. „Mezi 
druhým a třetím rokem děti dobře poznávají a dovedou slovy označit výraz emocí 
druhých. ... V této době o svých pocitech i dosti často spontánně hovoří a připisují je 
i panenkám či zvířátkům v symbolické hře; hovory o pocitech přitom pomáhají dítěti 
vlastní emoce lépe ovládat. ... Předškolní dítě tedy rozlišuje mezi chováním a 
vnitřními stavy, které chování řídí, ale domnívá se, že myšlenky a pocity se přímo 
projevují v chování - z chování lze jednoznačně určit vnitřní stav ( když se někdo 
usmívá, musí být šťastný ); možnost maskovat vlastní pocity si uvědomují až děti 
školní, teprve kolem 6 let si dítě začíná být vědomo toho, že výraz emocí může být 
zavádějící ( J. Langmeier, D. Krejčíková, s. 94 ). 

5 DĚTI A JEJICH VSTUP DO SVĚTA LOUTEK 

Chce - li učitel aby děti hrály loutkové divadlo, musí si uvědomit, že je třeba 
pro hru s loutkou připravit. Protože je hra s předmětem nebo hračkou dětem 
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vlastní, neměl by být problém s převedením jejich hry do dimenze divadla. 
V přípravě na ně bude důležité, aby se děti seznámily s různými druhy loutek a 
vyzkoušely si způsob jejich vedení. Pomocí různých her a cvičení s předměty denní 
potřeby můžeme ve hře přejít od způsobu zacházení s nimi jako s předměty, ktere 
doopravdy představují k jejich proměně v předměty, které svým tvarem nebo 
nějakou jinou vlastností připomínají. V této fázi je prostor pro dětskou fantazii a 
tvořivost. Mohou svému předmětu vymyslet jméno, vyzkoušet si, jak se muze 
pohybovat a jaké zvuky přitom vydává, až dospějeme k předmětu, který bude mít 
svůj slovník, pohyb, hlas, svou vlastní osobnost. 

Děti možná budou mít tendenci mluvit za sebe slovy loutky a to tak, že budou mít 
oční kontakt s objektem, kterému jsou slova určena a sama loutka zůstane nehybná. 
Vést děti k tomu, že jsou loutkoherci, kteří pomáhají loutku oživit a jejich hlas se tak 
stává hlasem loutky, je základním kamenem loutkového divadla hraného dětmi. A ze 
hlas, pohyb a oční kontakt musí věnovat své loutce, aby doopravdy ožila, 
k povinnostem loutkoherce patří také. 

Vlastní loutkové divadlo by mělo probíhat tak, že ho dětem nejprve zahraje učitel 
sám. Příště již může nějaké ze starších dětí hrát společně s učitelem, potom starší dítě 
s dalším starším dítětem a starší dítě s dítětem mladším. Postupně se tak zapojí 
všechny děti, i ty, které jsou neprůbojné nebo nejsou zvyklé mluvit před ostatními. 
Tím, že si určitý příběh vyzkouší nejprve starší dítě, může mu jeho část dialogu 
napovídat učitel a ostatní uvidí, že divadlo mohou hrát i děti. Potom už dialogy 
napovídá starší dítě tomu mladšímu. Nakonec už je toto loutkové divadlo natolik 
známé a zažité, že si ho vyzkouší většina dětí. Je možné vyzkoušet s dětmi i takové 
divadlo, kdy se příběh hraný učitelem dostane do fáze, kdy je se hrdina potřebuje 
rozhodnout, co dál a děti mohou postupně vzít loutku, která by představovala rádce, 
a hrdinovi jejím prostřednictvím poradit, co dál. Takovým rádcem by mohl být i 
třídní maskot, loutka, která by děti provázela dnem v mateřské škole. 

Mezi různá cvičení lze zařadit i cvičení podle maňáska nebo nějakého předmětu, 
např. šátku. Dialogy mezi loutkami dětí jsou velice dobrým prostředkem ke zjištění, 
jak jsou děti se schopností vést loutku daleko. Ze začátku je důležité dětem 
napovědět obsah krátkých dialogů, např. potkaly se loutky a řekly si, co měly ráno 
k snídani. Je možné, že na otázku, co se děti dozvěděly od kamarádovy, se učitel 
nedozví nic, protože si to děti buď nezapamatují nebo zapomenou, někdy se zjistí, že 
děti vlastně pověděly, co měly k snídani ony samy. Nic není špatně, je to začátek, 
děti se učí a učitel vlastně také. 

,/vláštní význam má u loutky to, k čemu je také nejlépe vybavena. Pohyb celým 
tělem, ... V tomto směru má loutka dokonce větší možnosti než živý herec, neboť 
může vzdor zákonům přitažlivosti jít do nadsázky - naklonit se prakticky až do 
vodorovné polohy, vyskočit libovolně vysoko, doskočit libovolně daleko ) a přesuny 
na scéně." ( L. Richter, 1985, s. 53, kráceno ) Nacvičování fázovaného pohybu, který 
je pro loutky charakteristický, je dobré začít již u cvičení k oživování předmětů, již 
od začátku na něj dbát. Je možné jim na vlastním příkladu ukázat, že pokud loutka ve 
své akci nedodržuje tento způsob pohybu, je těžko rozlišitelné, o jakou akci jde 
Tento pohyb úzce souvisí s mluveným slovem, jehož rytmus mu velmi pomáhá. Aby 
se děti nemusely soustředit na obsah své řeči a pohyb loutky najednou, lze začít 
nácvik fázovaného pohybu s doprovodem zástupné řeči nebo citoslovcí. 
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6 DRUHY LOUTEK A MOŽNOSTI JE JICH VYUŽITÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Pokud děti objevují možnosti předmětů, které ve hře zastupují loutku, mohou 
objevovat charakteristický pohyb a vycházet při tom z toho, jak je pro ne 
nejpříjemnější a nejpřirozenější předmět uchopit. Naproti tomu je pro loutky způsob 
držení předem daný, proto se nabízí se otázka, jaký druh loutky je pro deti 
v mateřské škole vhodný. 

6.1 Oživený předmět a improvizovaná loutka 
V úvodu knihy Luďka Richtera Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu je 

psáno, že „specifickým vyjadřovacím prostředkem loutkového divadla, který je 
odlišuje od divadla neloutkového čili hereckého, je předmět, věc, neživá hmota^ ( L. 
Richter, s. 5 ) Lze tedy předmět jako takový považovat za základní kamen 
loutkového divadla, a proto oživený předmět a improvizovaná loutka tvoří první krok 
k němu. , , 

Oživeným předmětem je myšlen takový předmět, který si zachovává svou 
původní podobu. Při práci s ním mu dáváme potřebné vlastnosti, způsob vyjádřeni a 
charakteristický pohyb, což vychází např. z jeho vzhledu, váhy nebo matenalu. 
Využití předmětu pro divadelní práci je různé, závisí na míře znakovosti, která ,je 
různá případ od případu." ( L. Richter, s. 11 ) Může vyznačovat sám sebe, tak mu 
zůstává kromě vzhledu také původní fiinkce a je tedy rekvizitou, v jejímž pnpade 
„předmět vyznačuje předmět druhově ( a tedy i vzhledově a funkčně ) ,totožný a 
veškerá znakovost tu spočívá jen v tom, že hrneček X ( divadelní ) vyznačuje 
hrneček Y ( Vávrův ) " ( L. Richter, s. 11 ), může vyznačovat Jiný předmět s nimž 
má společnou nějakou vlastnost - stává se zástupnou rekvizitou. ... V případě 
zástupné rekvizity předmět vyznačuje jiný předmět, druhově odlišný, smmz ma 
podobnou či totožnou jen jednu vlastnost či část vlastností, a proces proměny spočívá 
v nalézání spojitostí mezi prvým a druhým předmětem cestou jednání s předmětem 
jako s jiným předmětem." ( L. Richter, s.10 - 11, kráceno ), také může vyznačovat 
jednající živou bytost a tím se stává loutkou. „V případě loutky pak předmět 
vyznačuje ,nepředměť ( j ímž je i ,živý' předmět - např. Míček Flíček), s nímž má 
určitou spojitost ( vlastnost, funkce ), od nějž se však zásadně liší svou skutečnou 
neživostí. Jde tedy o jednání předmětem jako živou bytostí." ( L. Richter, s. 11 ) 

Při práci s předmětem si lze velmi dobře ověřit, na jaké úrovni jsou představivost 
s fantazií u konkrétní skupiny dětí, právě ta je totiž umožňuje naplno uplatnit. 
Protože jde hlavně o aktivní práci dětí, bude mě zajímat, na jaké možnosti proměny 
předmětu v jiný budou schopny přijít a kolik různých variant tedy budeme moci 
využít v dalších krocích, na jaké úrovni bude jejich rozhodování, ať už při výběru 
materiálu, jestli budou schopny hledat argumenty pro své vyjádření a volbu 
prostředků, zda bude jejich práce o prosazování vlastních nápadů navzdory ostatním 
nebo o spolupráci a jestli vlastně budou schopny samy přicházet na možná řešení. 

Sdělovací možnosti předmětu jsou velmi rozmanité a pro práci snimi nabízí 
mnoho námětů. Luděk Richter uvádí několik způsobů práce k jejich objevování. 
První z nich je, že předměty vypovídají už tím, že jsou ( a nebo nejsou ). Pomocí 
( náhlé ) přítomnosti nebo ( náhlé ) nepřítomnosti může vzniknout krátká etuda o 
několika málo vývojových fázích s jasným začátkem, dramatickou zápletkou a 
koncem. Dále předměty vypovídají tím, kde jsou, „předměty dokážou sdělovat určitý 
stav, situaci či pocit už samotným svým umístěním v prostoru." ( L. Richter, s. 7 ) 
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Do určitého prostoru umístíme předmět a zkoušíme, co nám bude výsledný obraz 
říkat podle toho, kam předmět umístíme. Je pravda, že se změnou umístění předmětu 
se mění zároveň výklady jednotlivých obrazů. Předměty vypovídají tím, jak jsou, tzn. 
už to, v jaké pozici se předmět nachází, nám napoví nějakou konkrétní situaci nebo 
pocit. Předměty vypovídají vzájemným napětím mezi sebou. „Některé věci k sobě 
prostě patří, jejich sounáležitost je samozřejmá, očekávaná, takřka automatická, tak 
třeba rohlík a máslo, žena a muž či ... jedlík a knedlík. V tom případě se napětí 
nedostaví ani tehdy, jestliže je mezi nimi vztah kontroverzní. ( L. Richter, s. 8, 
kráceno ) U některých předmětů je napětí očekávané, např. kladivo a vejce, sekyra a 
květina nebo hedvábný šátek a smirkový papír. Pro práci s předmětem je jistě 
napínavé hledat dvojice, mezi kterými ono napětí vznikne. Předměty vypovídají tím, 
jaké jsou, vlastnostmi materiálu. Zde je důležité připomenout, že volba materiálu by 
neměla být náhodná a měli bychom se více zamyslet nad tím, jak jeho pomocí 
vyjádřit naši hlavní myšlenku. Tedy „když materiál volím, mohu - a měl bych - tedy 
volit takový materiál, aby při sdělování pomáhal." ( L. Richter, s. 13 ) Takže proč se 
s dětmi nezamýšlet, jaký materiál by předmětu nejvíce slušel nebo „seděl"? Nabízí se 
nám možnost s ním experimentovat a hledat nejlepší výslednou podobu loutky. 

Improvizovaná loutka vznikne, když určitému předmětu dodáme vnější 
vlastnosti, které jsou vlastní loutce, tzn. oči, nos, ústa, uši, knír, vlasy apod., a tvoří 
tak přechod mezi předmětem a loutkou. 

Pokud děti zvládnou práci s předmětem, je možné využit i práci s imaginární 
rekvizitou. Takový předmět je „zobrazován jednáním herce jakoby tu předmět byl." 
( L. Richter, s. 11 ) Jde o skvělé cvičení, kdy děti zkouší co nejvěrněji zobrazit 
předmět a ostatní se snaží poznat, o jaký předmět se jedná. Dítě, které s imaginárním 
předmětem pracuje, vychází ze svých vlastních nebo zprostředkovaných zkušeností a 
pokouší se vybavit si vjemy, které jsou v běžném životě vnímány povrchně, a 
aplikovat je na novou situaci. 

6.2 Plošné loutky 
K vzhledu a pohyblivosti plošné loutky uvádí V. Leština, že „plošná loutka může 

být řešena buď z čistého profilu, ze tří čtvrtin pohledu, nebo z anfasu ( zepředu a i 
zezadu ). Každá z těchto možností má své oprávnění podle toho, co od loutky na 
scéně žádáme. ... Loutky mohou být z jednoho kusu ( monolitické ), tedy 
nepohyblivé a pouze vedené loutkovodičem, nebo jsou členěné a mají pohyblivé 
detaily." ( v . Leština, s. 37 - 38, kráceno ) Protože míra členitosti plošné loutky 
nestaví jen na náhodné volbě tvůrce, ale na principu volby za konkrétním účelem, 
pise dále Leština, že „vždy je nutné dobře uvážit, které části mají být pohyblivé, aby 
se při hře dobře uplatnily a podpořily charakteristiku postavy. ... Vždycky se mají 
vybrat skutečně jen ty pohyby, které jsou pro tu určitou akci loutky typické." ( V. 
Leština, s. 38, kráceno ) Totéž platí i pro výtvarné řešení loutky, které staví na 
výrazné stylizaci. Podle V. Leštiny je „nutné, aby výtvarné řešení těchto loutek bylo 
chápáno zcela plošně, v čistých barevných plochách, s případnou zdobnou kresbou, 
která tyto plochy nějak Člení a pojednává a je účinná i při pohledu s určitým 
odstupem. Jakékoliv stínování ve snaze napodobit plastičnost tvarů nebo různé 
perspektivní zkratky by zde nebylo na místě." ( V. Leština, s. 39 ) To platí hlavně pro 
piosne loutky malované. „Variantou plošných loutek malovaných jsou plošné 
loutky aranzovane. Vyrobíme je tak, že místo omalování je polepíme vhodnými 
matenaly" ( V. Leština, s. 43 ) 

Loutka na stínovou hru může být „z různých materiálů vyřezávaná profilová 

T n i uy f ! t a j e v i š t n í P° s t a v y buď bez možnosti pohybu, nebo 
s pohyblivymi končetinami. Detaily obličeje i šatů jsou siluety prořezávány a mohou 
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se podlepit barevným celofánem. Jiný druh stínových loutek je vyroben 
z průsvitného nebo průhledného materiálu a transparentně pomalován " ( V. Leština, 
s. 56 ) Nabízí se tedy mnoho způsobů, jak stínovou loutku vyrobit, stejně jako kulis 
pro stínovou hru. Samotná hra se světlem a stínem může být velmi zajímavou a skýtá 
možnosti objevování odpovědí na následující otázky. Kdy je obrys nejjasnější a kdy 
naopak rozostřený? Jak pomocí stínu vyjádřit náladu, činnost? Jsou gesta bez 
viditelné mimiky čitelná? Jak loutku vyrobit, aby ve stínové hře vyjadřovala to, co 
jsme sjejí pomocí chtěli říci? Co a jak na ní zvýraznit? Jaký je rozdíl, když světlo 
svítí přímo zezadu, zespoda nebo zeshora? Na takové a další podobné otázky 
můžeme společně s dětmi hledat odpovědi právě v oné hře. Samotná výroba stínové 
loutky může být jednoduchá i velmi náročná, záleží na představě o konkrétní 
loutkové hře a podíl přímé účasti dětí, na jejich věku a zručnosti. 

Mateřské školy velmi často využívají plošné terčové loutky, které se „skládají 
z oválné plochy překližky spojené s vodicí tyčkou válcovým prvkem." ( V. Leština, 
s. 94 ) Jsou vhodné pro hru nejmenších dětí, protože nekladou vysoké nároky na 
ovládání a děti s jejich pomocí mohou doprovázet nějaký příběh, děj nebo pohádku. 

6.3 Prstové, pěsťové a dlaňové loutky 
Tvořivý přístup nabízejí i loutky prstové, pěsťové nebo dlaňové, všechny již mají 

svůj výchozí materiál ve jméně. Práce s každou z nich je velmi podobná, jen k ní 
využíváme jinou část ruky. U prstových loutek lze nasadit na prst nebo na vodící 
tyčku bramboru, celer, mrkev, brukev, makovici nebo šišku, všechny tyto plody 
navodí představu hlavy a jejich různé výčnělky, barvy a struktura nám pomohou 
zvýraznit podobu loutky. Vladimír Leština mluví o „bramborovém divadle". Také 
jsou podle něho prsty základem pro loutky najeden prst. „Tento typ loutek se uplatní 
při improvizovaném bezprostředním výstupu." ( V. Leština, s. 24 ) Tyto loutky 
nemají mnoho možností hrát pohybem nebo gesty, proto je důležité děj výrazně a 
přesvědčivě rozehrát. 

Využitím prstů a pohybů v zápěstí lze vytvořit podobu mnoha různých postav, 
předmětů, zvířat, různých charakterů a taková činnost přímo vybízí k tomu, aby děti 
dostaly volnost, a samy přišly na různé možnosti, aby si z vlastních možností vybraly 
jednu, kterou pojmenují a které přidělí dalším vlastním zkoumáním charakteristický 
pohyb, způsob mluvy nebo zvuk a hned máme galerii různých pěsťových loutek pro 
další práci. „ Každý z prstů - palec, ukazovák, prostředník, prsteník i malíček - má 
své možnosti výrazu a pohybu, může představovat jednotlivé postavičky nebo tvořit 
část jedné figury". ( V. Leština, s. 22 ) Je také možnost, že učitel dětem nabídne sám 
podobu pěsťových loutek a chce, aby ji zkusily samy na sobě. V případě, že vytváří 
loutku pomocí různých postavení prstů, je dobré zvážit, nakolik jsou jednotlivé 
pozice složité. V některých případech může učitel využít chvilky, kdy dětem různé 
možnosti ukáže sám. Děti v předškolním věku nemají ještě velkou sílu v prstech a 
mnohdy mají problém s držením tužky. Držet prsty v krkolomných pozicích je pro ně 
nemožné. 

Dlaňové loutky mohou být řešeny jako profilové nebo anfasové, dlaň zobrazuje 
obličej. V knize Vladimíra Leštiny se na straně 60 se dočteme, že „velikost loutky se 
řídí velikostí ruky loutkoherce." Vhodně k tvorbě této loutky poslouží rukavice, a to 
jak prstové, tak palčáky. Není třeba vymýšlet různé doplňky, aby byla loutka 
rafinovaně složitá, protože „čím jednodušší a výraznější je obrys tvaru hlavy, tím je 
loutka působivější." ( V. Leština, s. 60 ) 
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6.4 Spodové loutky 
Jednoduché ovládání mají různé tyčové ( hůlkové ) loutky. Manipulace s nimi se 

omezuje na rytmizovaný pohyb, proto jsou pro objevování specifických vlastnosti 
loutek nejvhodnější. Protože u nich není zvýrazněna gestikulace ani jim není 
umožněn flexibilní pohyb těla, nabízejí hledání různých jiných výrazových 
prostředků. Navíc je možné zařadit výrobu tyčových loutek do programu pro děti pro 
její jednoduchost a je jedno, jestli k tomu využijeme vařečky a textil, modelínu, 
keramickou hlínu, modurit, přírodní materiály jako skořápky od ořechů, šišky, velké 
dřevěné korále, brambory nebo jen čtvrtku, pastelky a špejle. 

„Javajka je vývojový typ hůlkové loutky. Pohyb rukou je řízen hůlkami nebo 
dráty ( čempurity ), které drží loutkář v druhé volné ruce. Hlava je ovládána krčním 
kolíkem, který prochází rameny loutek." ( V. Leština, s. 31 ) Její ovládání je 
složitější, protože klade na loutkoherce podmínku, aby zvládl provádět každou rukou 
jinou činnost. 

Další spodovou loutkou je maňásek. Maňásek je velmi vděčný zástupce světa 
loutek a pro děti v předškolním věku bývá také jejím nejznámějším představitelem. 
Kromě rytmizovaného pohybu ( který je ovšem specifický pro všechny loutky ) má 
možnost vyjádřit se také pomocí gestikulace a pohybů těla. Jeho vedení je ale pro 
děti v mateřské škole obtížné, pokud není šitý na míru dětským dlaním. Ty nejsou 
běžné rozpětí maňáskových rukou schopny pojmout, snad jen některé z nejstarších 
dětí bude schopno bez problémů tuto loutku vést. Někteří maňásci dokonce ani 
nerespektují fyziologii dlaně tím, že jejich ruce jsou ve stejné rovině. Přitom palec, 
který sám vede levou maňáskovu paži, je již na první pohled níž než malíček a 
prsteníček ( někdy i prostředníček ) nacházející se na téže dlani. Na ovládání 
obtížnější formou je maňásek dvouruční. Jeho výhodou je, že „může být mohutnější 
a uplatní se i ve větším prostoru." ( V. Leština, s. 27 ) Využití obou rukou také 
umožňuje hru s maňáskem více rozehrát, zároveň ale vyžaduje větší soustředění, 
neboť každá ruka má na starosti jednu část loutky, a tak také každá vykonává jinou 
činnost. Pokud by některé ze starších dětí nemělo problémy s ovládáním 
jednoručního maňáska, může si vyzkoušet oživit maňáska dvouručního. Pro hru dětí 
bych ho ale nedoporučila. 

6.5 Závěsné loutky 
Mezi zástupce závěsných loutek patří marioneta. Marioneta je velmi zajímavá 

loutka, pro manipulaci je ale velmi náročná. Často se skládá z mnoha částí, které se 
dají libovolně ovládat ( kromě nohou a rukou někdy také oční víčka nebo ústa ). „Je 
zřejmé, že běžné konstrukce závěsné loutky by pro svou náročnost nebyly vhodné 
pro školní divadélka. Přesto se však podařilo vytvořit typ loutky voděné shora 
upravený tak, aby vyhovoval i v mateřské škole. Je to marioneta 35 cm vysoká 
s pevným vedením pomocí kulaté dřevěné tyčky, ukončené vodorovným hranolkem 
- vahadélkem." ( V. Leština, s. 20 ) Takto konstruovaná loutka má velmi jednoduché 
ovládání, které podle slov autora nedělá ani nejmenším dětem potíže. „Po technické 
stránce je řešena tak, že umožňuje přirozený pohyb hlavy přímo vodítkem a pohyb 
rukou pomocí nitek. Nožičky loutky jsou pohyblivé samovolně." ( V. Leština, s. 20 ) 
Není tedy pochyb, že pro práci s dětmi je vhodná i pro mateřské školy přizpůsobená 
marioneta. 
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6.6 Další druhy loutek 
Vladimír Leština uvádí ve své knize ještě např. loutky mimické, které mají „ 

pohyblivý obličej, ovládnutelný všemi prsty loutkářovy ruky, vložené do hlavy." ( V. 
Leština, s. 58 ), jejichž výroba vychází ze znalosti anatomie obličeje, protože „při 
výrobě mimické hlavy vycházíme z návrhu, na kterém si předem ujasníme všechny 
potřebné pohyby v obličeji." ( tamtéž ) Je proto důležité si předem ujasnit charakter 
dané loutky, a tedy jaké pohyby budeme od loutky vyžadovat. „Kornoutová loutka 
využívá geometrického tvaru kužele" ( V. Leština, s. 61 ) a špalíčkové loutky jsou 
„dřevěné špalíčky - hranolky ( asi 5 x 10 x 2 cm ), na jejichž obou velkých plochách 
jsou namalovány nebo nalepeny stylizované figury loutkových postav." ( V. Leština, 
s. 65 ) 

Není důvod některé druhy loutek dětem odpírat, je důležité, aby se se všemi 
seznámily, prohlédly si je, zkusily, jak je lehké nebo těžké je oživit. Každá loutka má 
svůj pohyb, svůj slovník, své zkušenosti, svůj příběh, mnoho z toho může vyjít 
z nápadů dětí. Je pravda, že některé loutky budou pro děti vhodné, některé méně, 
proto se učitel může sám zapojit do hry. Míru účasti dětí na výrobě loutek musí také 
každý zvážit sám, někdy budou tvořit samy celou loutku, někdy budou více či méně 
pomáhat ( např. u výroby plošných terčových loutek ). 

Z uvedených druhů loutek, které jsem uvedla, bych pro loutkovou hru dětí 
v mateřské škole nedoporučila maňáska, marionetu a javajku, i když je možné, že 
někdo z dětí bude schopný je bez problémů vést. Pokud budou loutky přizpůsobeny 
jejich věku ( popř. i vzrůstu ), neměl by u žádné z loutek nastat problém. 

Různé nápady, jak aktivně objevovat svět loutek, najdeme v knize Hany 
Budínské Hry pro šest smyslů. Kniha Luďka Richtera nabízí nejen stručný přehled 
v loutkovém divadle, ale i různá cvičení, díky kterým dává čtenářům možnost ověřit 
si jeho slova v praxi. Myslím, že jako vodítko je lze využít k práci s dětmi. Náměty a 
scénáře k různým loutkovým hrám najdeme v knihách Loutkové hříčky pro nejmenší 
O. Ródla, Loutkové divadlo v mateřské škole M. Smutné, Praktikum loutkového 
divadla J. Švece a kol., sborníků Dětské loutkové divadlo a Dětské loutkové divadlo 
2 Jiřího Oudese a Jaroslava Provazníka nebo Vytváříme loutky pro tvořivou hru dětí 
V. Leštiny. 

7 ZVLÁŠTNOSTI MLUVY PŘI HŘE S LOUTKOU 

Slovní nebo zvukový doprovod jednání loutek se liší od řeči, kterou používáme 

v běžném hovoru, při recitaci básni nebo hráni divadla. Stejne jako každá 
Z Uvedených oblastí má i z v u k o v é o ž i v e n í liry s l o u t k o u s v é v l a s tn í z á k o n i t o s t i , o 
k t e r ý c h se m ů ž e m e m n o h é d o z v ě d ě t v knize Šárky Štembergové — Kratochvílové 
Metodika mluvní výchovy dětí. „Loutka, která je stylizovaná, má i výrazně 
Stylizovaný pohyb. ( Loutkou zde nazývám i oživený předmět, zástupnou, 
improvizovanou i jednoduchou loutku.) A má - li stylizovaný pohyb, musí mít nutně 
stylizované i zvukové oživení. Hlavní rozdíl je předevší m v rytmu. Pohyb a jednání 
loutky jsou zřetelně fázované. A těmto fázím nutně podléhá i zvuk. Protože loutka 
nemá mimiku, má o to výraznější pohybové a zvukové reakce, rozdělené na krátké 
odpauzované úseky." ( Š. Štembergová - K r a t o c h v í l o v á , s. 167 ) 

Není tedy jednoduché oživit loutku slovy. Pokud bych si učitel kladl za cíl naučit 
W ^ a t s e slovy ( nebo ve větách ) a věděl by, že pro ně bude jednodušší 
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mluvit za něco nebo za někoho, vystačil by si stím, že děti mluví, technika mluvy 
s loutkou nebo předmětem by stála zcela v pozadí. To ale není tématem teto prače. 
Protože jde o loutkovou hru dětí, nabízí se otázka, jak je dovést k one speciticke 
mluvě typické pro loutky. Aby se děti ze začátku nemusely soustředit na obsah sve 
řeči, radí autorka zmíněné knihy začínat jen mimoslovními zvuky, pak pndat dialog 
citoslovci nebo zástupným textem. Těžší variantou je dialog živáčka ( t ak to autorka 
odlišuje člověka od loutky ) sjím oživenou loutkou, dítě „pak mluví chvíli za sebe, 
chvíli za loutku a prostor se mu střídá. ... I když pak dojde k slovnímu oživeni 
loutky, děti musí stále cítit rozdíl, kdy mluví za sebe a kdy za loutku. Loutka ma 
kromě jiného rytmu a vzezření úplně jinou logiku chování a specifické myšleni . A 
má - li jí dítě propůjčit svůj hlas, musí přijmout za své i její myšleni, ktere je 
základem promluvy. ... Malé děti to většinou udělají samozřejmě, když mluw za 
hračku, za předmět apod." ( Š. Štembergová - Kratochvílová, s. 167, kráceno ) Ať už 
je jednání loutky doprovázeno jakkoli, je důležité, aby prostředky nebyly vybírány 
nahodile a používány jen ke zvukovému oživení, aby tedy bylo dbáno na 
opravdovost. v v 

Autorka říká, že j e důležité, aby se dítě s loutkou sžilo." ( S. Štembergová -
Kratochvílová, s. 169 ), a jako vhodnou metodu k tomu doporučuje improvizaci. Dítě 
tak může samo přijít na vhodný zvukový doprovod a pohyb, tedy jaký rytmus je 
loutce blízký, jak by se chovala v té a té situaci, jak by interpretovala určitý text 
apod. Zároveň různé hry a cvičení pomáhají k její charakterizaci a to prostřednictvím 
stylizované řeči loutky - temporytmu, hlasu a artikulace, využití rezonančních dutin, 
melodických modulací, frázování, využití rytmu řeči, dynamiky, zvýraznění nebo 
potlačení významového přízvuku atd. ( podle pramenu Š. Štembergová -
Kratochvílová, Metodika mluvní výchovy dět í ) 

„S loutkou mohou děti vést mezi sebou i improvizovaný dialog. Při něm je třeba 
dbát, aby spolu mluvily jejich loutky, aby to nebyl dialog dvou živáčků, kteří maji 
nedopatřením v ruce loutku." ( Š. Štembergová - Kratochvílová, s. 168 ) V tomto 
bodě cítím jakýsi zlom. Mohu využít různé kombinace při práci na loutkovém 
divadle. Jsou to dialogy, kdy dítě mluví za sebe a k druhému člověku, za loutku 
k jiné loutce, za sebe k loutce někoho jiného, za loutku k jinému člověku a kdy mluví 
střídavě za sebe a za loutku. Pokud se dětem nepodaří odlišit mezi prvními dvěma 
základními způsoby dialogu, je možné dojít až k loutkovému divadlu9 

„Důležité je pro loutkáře, aby si uvědomil držení těla při řeči. Vede - li a mluví 
zároveň, musí stále pamatovat na volnou cestu pro hlas. Při spodových loutkách je 
nebezpečí, že si zaskřípne hrdlo. Kdyby měl loutku přímo nad hlavou a zvedal bradll, 

napínal by neúměrně svaly na hrdle a hlas by nezněl volně. Proto musí držet loutku 
nahoře nepatrnč od sebe, hlavu k ní trochu pootočit a pak už při pohledu vzhůru 
zůstává hrdlo volné. Napínají se postranní krční svaly, které hlas neovlivní Při práci 
s manekýny je zase nebezpečí tlaku na solární krajinu. Proto je důležité předklánět se 
k nim aktivně, s vysokým těžištěm a aktivně drženou páteří. Kdyby do předklonu 
děti pasivně spadly, tlačil by jim pokleslý hrudník na solární krajinu a hlas by opět 
nebyl volný " ( Š. štembergová - Kratochvílová, s. 168 - 169 ) Základem pro 
všechny činnosti ( ať už mluvíme o zpěvu, sezení, psaní a kreslení, hraní divadla 
nebo různých pracovních činnostech ) je správné držení těla, uvědomování si 
vlastního aktivního těžiště. Proto je důležité vést k němu děti stále, ne jen proto, že 
s nimi zrovna chce učitel hrát divadlo. Přestože je to nezbytná součást i divadla 
loutkového, nemůže po dětech chtít, aby se soustředily na vlastní hru s loutkou a 
zároveň měly aktivní těžiště, pokud snimi před tím žádná cvičení na držení těla nedělal. 
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8 DĚTSKÁ LITERATURA JAKO VÝCHODISKO PRO PRÁCI 
S LOUTKOU V MA TEŘSKÉ ŠKOLE 

Přestože je možné počítat s velkou tvořivostí a nápaditostí dětské skupiny, která 
sama přijde při práci s předmětem nebo loutkou na námět a s pomocí učitele v něm 
najde děj a dramatickou zápletku, měl by mít každý učitel pracující s dětmi ( může jít 
jak o práci interní nebo práci na divadelním představení ) představu o literatuře pro 
děti a možnostech a způsobech jejího využití. Pro práci s loutkou můžeme 
samozřejmě využít hotové scénáře, které najdeme v publikacích, jejichž skromný 
výčet jsem uvedla již v závěru kapitoly Druhy loutek a jejich využití při práci s dětmi 
v mateřské škole, ale učitel dramatické výchovy by měl být schopen vycházet i z 
literatury pro děti, která ještě nebyla ( nebo neví, že nebyla ) převedena do podoby 
scénáře. „Literatura pro děti je nevyčerpatelným zdrojem nápadů, podnětů, inspirace 
pro práci s dětmi, pro dramatickou výchovu. Samozřejmě za předpokladu, že se 
jedná o skutečně literárně hodnotný text." ( J . Delongová, S. Macková, D, Svozilová, 
s. 1) 

8. 1 Volba literární předlohy a její úprava 
Jak se můžeme dočíst v knize Evy Machkové, volba literární látky závisí na 

několika faktorech. Jsou to věk a zkušenosti skupiny, vhodný námět, téma, metoda, 
která bude práci provázet a možnosti dramatické výchovy (tzn. její forma a pracovní 
podmínky, pro tuto práci jsou to tedy možnosti dramatické výchovy jako metody při 
práci s dětmi v mateřské škole ). 

„Při studiu literární předlohy jde na prvém místě o určení toho, co nás na 
literárním díle zaujalo, co zněj chceme přejmout a předat divákovi. Jde tedy o 
nalezení hlavní ideově - estetické kvality, která určí i druh převodu." ( L. Richter, 
1985, s. 73 ) Autor uvádí tyto druhy převodu - jevištní přepis, adaptace a 
dramatizace. Postup převodu literárního díla do podoby scénáře je třeba volit poté, co 
učitel vybraný text pozná, zjistí, co může k divadelní práci poskytnout a vybere si 
pro něj a pro skupinu důležitou myšlenku. Zda bude nutné text škrtat, převést do 
dialogů, dialogy naopak převést do monologu nebo využije co nejvíce 
z poskytnutého materiálu, je na tvůrci představení a na myšlence, kterou při všech 
úpravách musí mít stále na mysli. „Nejjednodušším typem úpravy je výběr určité 
pasáže z předlohy, škrt těch částí, které nejsou dějové nebo od hlavní dějové linie 
odbočují." ( E. Machková, s. 64 ) Z předlohy si lze vzít také jen hlavní téma nebo 
myšlenku a tu pak zpracovat podle svého. „Tento postup ovšem klade značný nárok 
na schopnost pedagoga, popřípadě i členů skupiny samostatně a smysluplně, souvisle 
a logicky fabulovat" ( E. Machková, s. 69 ) 

8.2 Literatura a loutkové divadlo 
Protože je tato práce orientována k loutkovému divadlu, nechám stranou možnosti 

využití literatury k dramatickému strukturování nebo k různým cvičením a etudám. 
„Specifikem literárního díla ve srovnání sdílem divadelním je ... zúžení palety 
výrazových prostředků na pouhé slovo a jeho organizaci do textu, nutnost vyjádřit 
vše jen tímto prostředkem. ... Jazyk divadla je tedy podstatně mnohotvárnější, 
komplexnější než jazyk literárního díla" ( L. Richter, 1985, s. 19 a 31, kráceno ) Je 
tedy možné z předlohy vytvořit kouzelné představení a „pohrát si" se všemi 
možnostmi, které nabízí divadlo a dovoluje předloha. 
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„Prakticky u všech složek loutkového divadla a především u loutky samotné jsme 
konstatovali, že je jim, vlastní zkratka, nadsázka, metafora. Z toho plyne i 
specifičnost ,loutkových' námětů: Loutce je vlastní námět nevyžadující realisticky 
( detailním prokreslením mimiky a gestiky ve vztahu ke slovu ) na scéně 
zpředmětované hluboké psychologické zdůvodnění. ... Loutka, tím, že ustavičné 
osciluje mezi oběma stránkami rozporu mezi všeobecným a individuálním a je jejich 
harmonizací se sklonem k všeobecnému, nesnáší přílišnou individualizaci - proto 
loutce vyhovuje vyhraněnost, jednoznačnost, tedy i typ - a sním spjatý zanr 
pohádky, legendy, báje, venkoncem i lidové balady se svými zobecnělými typy krále, 
prince, princezny, černokněžníka aj." ( L. Richter, 1985, s. 56, kráceno ) Uvedené 
žánry jsou tedy vhodné pro loutkové divadlo a zároveň velmi vhodné pro práci s 
dětmi v předškolním věku. Děti se s pohádkami a bájemi v tomto věku často 
setkávají a tak mohou učiteli dát náměty pro předlohu, se kterou bude chtít pracovat. 
Samozřejmě je na učiteli, jestli některou možnost využije. Pokud bude děti vhodně 
motivovat, přijmou jím zvolenou předlohu s nadšením. Výhodou textů, které nejsou 
označeny přívlastkem moderní, je, že je v nich výrazná dramatická zápletka a 
konflikt. Ty jsou založeny „na střetnutí dvou či více vůlí, chtění, životně důležitých 
zájmů postav, a to tak silných, že neodvolatelně vedou k jednání." ( E. Machková, s. 
39 ) Pro práci s malými dětmi jsou vhodné „předlohy obsahující jednu nebo dvě 
situace ( epické říkanky, jednodušší pohádky typu Brémských muzikantů ) nebo 
řetězení variant téže situace ( typ Boudy budky, Kohoutka a slepičky )." ( E. 
Machková, s. 41 ) 

„Existuje ovšem celá velká oblast literatury, v níž lze vybírat z variant, z různých 
zpracování téhož příběhu, tématu nebo týchž motivů. Je to oblast slovesnosti 
původně ústní, tradičních látek, jako jsou pohádky, pověsti, mýty, hrdinské eposy, 
bajky." ( E. Machková, s. 57 - 58 ) Práce s touto literaturou je velmi zajímavá, učitel 
může zjišťovat, kolik verzí jedné pohádky děti znají, která je jim nejbližší a mohou 
pomocí improvizace dát pohádce např. konec úplně nový. 

Pro loutkové divadlo hrané dětmi jsou nejlepší volbou literární předlohy žánrů, 
které již byly zmíněny v citacích obou autorů, jednak proto, že v nich lze najít 
dramatickou zápletku a konflikt a také proto, že jsou dětem předškolního věku 

blízké, samozřejmě pokud učitel objeví předlohu, která do uvedeného výčtu 
nezapadá, ale najde v ní p ř i j a t e l n é t é m a , n a j d e v ní v š e , c o k p r á c i s d ě t m i p o t ř e b u j e a 
j e s c h o p e n p r o p r á c i získat i deti, nevidím jediný problém, proč ji nevyužít. Pro prací s literaturou autorky knihy Vezměte do ruky knihu považují důležité následující, aby 
učitelé brali do ruky dětské knihy často, aby nechali na sebe působit jejich kouzlo, až 
dostanou chuť hrát si . . ." ( podle pramenu J. Delongová, S. Macková, D. Svozilová, 
o 1 \ 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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/ OTÁZKY JAKO VÝCHODISKO PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

Před započetím praktické Části své bakalářské práce jsem si položila něko 
otázek, které jsem chtěla vyřešit v jejím průběhu. Jsou to tyto otázky: 

a) Jsou děti předškolního věku schopny hrát loutkové divadlo? 
b) Je k tomu zapotřebí skupiny uvyklé metodám dramatické výchovy? 
c) Je nutné mít k práci na loutkovém divadle homogenní skupinu? 
d) Jaké postupy zvolit v případě heterogenní skupiny? 
e) Budou děti schopny řídit se zákonitostmi hry s loutkou? 
f) Je možné, aby děti tohoto věku vytvořily vlastní představení s loutkou nebo 

předmětem? 
g) V jakém rozsahu by měla práce s loutkou nebo předmětem probíhat, abychom 

s dětmi došli až k loutkovému divadlu? 
h) Je nutné zařazovat přípravná cvičení? 

2 PRŮBĚH PRAKTICKÉ ČÁSTI 

2.1 Charakteristika prostředí a skupiny dětí 

• Místo: 3. mateřská škola, Vajgar 594/111, Jindřichův Hradec 

• Časové rozpětí: 10 dní, práce s dětmi probíhala ve dnech 14. - 25. 8. 2006 

• Charakteristika prostředí MŠ: Mateřská škola má celkem 6 tříd, z nichž 5 je 
během roku využito k práci s dětmi. Tyto třídy jsou vybaveny pestrými pomůckami a 
hračkami, klavírem, přehrávačem, květinami a rozmanitou výzdobou. Protože v dobe 
letních prázdnin byla v těchto třídách prováděna rozsáhlá rekonstrukce, byla pro 

prád s dětmi vyhrazena třída šestá. Ta se b e t a voku nepoužívá, a proto m 
Vybavena pomůckami, k l a v í r e m ani p ř e h r á v a č e m K m a t e ř s k é Š k o l e patři t a k é v e l k á 
z a h r a d a s p í s k o v i š t i , prolézačkami a skladem hraček pro venkovní vyuziu. 

• Charakteristika práce s dětmi: před hlavním zaměstnáním, které vždy Pobíhá po 
svačině, děti provádí osobní hygienu a postupně se scházejí na koberci, kde sedí 
V kruhu. Proto mé činnosti začínají právě v tomto kruhu, který není vždy popsán 
v mých přípravách. 
Některé mladší děti zpočátku sedávaly na lavičce a činností se téměř neúčastnily. 
Postupně se některé z nich zapojily samy, ale v druhém týdnu jsem již trvala na 
jejich aktivní účasti ve skupině. 

• Charakteristika skupiny dětí: pracovala jsem s heterogenní skupinou, v jejímž 
složení převládali chlapci, věk dětí se pohyboval mezi 3 - 7 lety, skupina byla 
složena z dětí všech tříd 3. mateřské školy a také některých ze 7. MS, která se rovnez 
nachází na sídlišti Vajgar. Děti se téměř neznaly a neměly zkušenosti s dramatickou 
výchovou. Během doby mé práce se počet dětí pohyboval od 14 do 28 dětí, z nichž 
tn absolvovaly všechny mnou připravené činnosti. 
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2.2 Vlastní průběh praktické části 

PONDĚLÍ 14. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Úkol: seznámení se s dětmi a seznámení dětí mezi sebou, respektováni slova 
druhého, rozvoj rytmu, reakce na povel a na změnu podmínek při plnění úkolů 
Organizace: úvod - sed, stoj v kruhu, volný pohyb po prostoru; hl. část - pohyb po 
prostoru, sed v kruhu; závěr - sed v kruhu 
Pomůcky: bubínek, loutky, gumy a židle 
Motivace: Vcházíme do světa loutek 

v 

Cas: 45 minut 

UVOD: seznámení s dětmi 
a) Sed v kruhu na koberci, každý po kruhu řekne své jméno. Mluví ten, kdo má 

v ruce paličku od bubínku. 
b) Stoj v kruhu, každý řekne své jméno a udělá k němu nějaký pohyb, gesto. 

Všichni ho zopakují. 
c) Chůze po třídě, mění se prostředí nebo nálada, např: jdeme ve vodě, po 

strništi, přeskakujeme z kamenu na kámen, podlézáme větve, jsme smutní, 
naštvaní, veselí. 

d) Chůze po třídě podle rytmu bubínku, po silném úderu následuje štronzo. 
e) PH na jestřába a kuřátka - děti se mění v kuřátka, která mají svůj domov -

kurník - ve vyhrazené části třídy, zde jsou v bezpečí před nebezpečím. Na 
druhém konci třídy spí ve svém hnízdě jestřáb ( učitel ). Pokud spí, mohou 
kuřátka volně pobíhat po louce ( po koberci). Jestřáb se ale probouzí, aby si 
ulovil něco k jídlu. Když vylétne na lov, musí kuřátka rychle do domečku. 

f) Krátká relaxace. 

HLAVNÍ ČÁST: Děti poznávají, do jakého světa se společně podíváme. 

a) Zrcadla - stojím proti dětem, předvádím pohyb marionety a děti tyto pohyby 
po mně opakují. Při tom se snaží uhodnout, o co jde. Zkoušíme pohyb 
tyčových loutek nebo maňásků. Děti samy vytváří pohyby, které by loutky 
mohly mít. 

b) Ukázka loutek - sed v kruhu, mám pro děti připraveného maňáska - zvíře, 
maňáska - člověka, pěsťovou loutku, tyčovou loutku. Marionetku mohu 
dětem ukázat pouze v knize o loutkách. 

c) Loutky a vodiči - dvojice, provázky a židle, děti zkouší být loutkou a 
loutkovodičem. 

ZÁVĚR: Poděkování dětem v kruhu na koberci připomenutí úkolu na další den -
pnnést si do školky plyšového kamaráda. 

R E F L E K T I V N Í ROZBOR-
Počet dětí: 26, z toho 10 děvčat 
Cas: 40 minut 
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UVOD: 
a) К práci vkomunitním kruhu jsem využila paličku bubínku. Kdo měl tuto 

paličku v шее, měl také slovo. Děti tento způsob práce neznaly, proto jsem 
zvolila jednoduchou otázku vyžadující jednoduchou odpověď, aby děti přes 
svou nezkušenost a také počet byly schopny vnímat své kamarády. Děti 
pravidlo chápaly a dodržovaly ho. 

b) Tento úkol zvládaly většinou starší děti, ale mladší spolupracovaly podle 
svých schopností. Pokud neudělaly pohyb nebo gesto, řekly své jméno, což 
bylo naprosto v pořádku. Hra děti bavila, přes velký počet se jim dařilo udržet 
pozornost. 

c) Pro nové nebo malé děti nebyla slovní instrukce dostačující. Potřebovaly 
kromě ní ještě vizuální vzor, ukázku od dospělého. Děti lépe zvládaly 
konkrétní popis prostředí, ve kterém se měly pohybovat, např: ve vodě. 
Dokázaly si to lépe představit než zadanou náladu, ta pro ně sama o sobě byla 
velmi abstraktní. Proto jsem zvolila konkrétní případ situace, ve které ji 

můžeme cítit, např: smutek - kamarád se mnou dnes nemluví, nemohu si hrát 
se svou oblíbenou hračkou a je mi to líto, maminka se na mě zlobí apod 
Děti rychle reagovaly na změnu situace. 

d) Chůze podle rytmu bubínku většině dětí šla. Protože byla tato činnost pro děti 
nová, bylo třeba velmi přesně vysvětlit její pravidla - děti poslouchaly, jak 
hraje bubínek. Také jsem dětem vysvětlila pojem štronzo, které děti neznají, 
nepracují sním a mely tendenci pohybovat se v již vytvořených sochách. 
Tyto sochy neměly konkrétní motiv, děti měly ztuhnout ve chvíli, kdy 
bubínek přestal hrát a já řekla: „Štronzo!". 

e ) Při této hře bylo zajímavé, že se většinou děti držely poblíž úkrytu, 
nevzdalovaly se za polovinu území, které měly к dispozici. Některé dokonce 
v úkrytu pobývaly celou dobu hry, kterou ale velmi prožívaly. Chlapec D. si 
neosvojil postavu kuřátka a přes úvodní vysvětlení vztahu jestřába a kuřátek 
zabíhal do jestřábova úkrytu v době jeho spánku. Neměl proto možnost 
jestřábovi uniknout. V tomto případě jestřáb ostatním dětem slíbil, že jim 
kuřátko vrátí, pokud splní několik úkolů jím zadaných - hlasité pípání, 
tichounké pípání, zpěv písničky, leh na záda/břicho apod. 

0 Relaxaci jsem vynechala z časových důvodů 

HLAVNÍ ČÁST: 

Р,^ ' .Р 0 2 0 Г П ^ opakovaly moje pohyby a očividně se bavily, jejich význam 
nadají po nápovědě o provázcích, za které někdo tahá marionety. Maňásci 

^У'У stále moje zrcadla a opakovaly po mně, co maňásci umí, veškerá 
činnost byla doprovázena slovem. Myslím, že děti potřebují dané pohyby 
nqdříve prožít, než začnou uvažovat o jejich významu. Proto není třeba 
s badanými významy na děti chvátat. 
V kruhu sel doprostřed vždy jeden člověk ( volba byla na dětech, netrvala 
jsem na tom, aby se vystřídaly všechny dět i ) a řekl: „Moje loutka umí . . ." a 
názorné to předvedl. Ostatní činnost zopakovaly. Děti po sobě činnosti 
opakuji^ ale ne natolik, abych do průběhu úkolu zasahovala. Přesto vzniklo 

Dšd T T h n á p a d ů ' v ě t š i n o u o d s t a r š í c h d ě t í -
D r v - \ ° k r u hu jako první zřejmě proto, aby šel doprostřed ( nebo aby byl 
Děti" C m n ° S t V y m ý š l e l a ž n a m í s t ě a nakonec zopakoval můj příklad, 
nebo "ci celou větou danou informaci a poté provést pohyb 

g e s t 0 , č a s t 0 je musím pobízet ke slovnímu projevu. 



33 

b) Nejvíc děti zaujala marioneta, což mě velmi překvapilo. Tuto loutku jsem 
měla pouze jako velmi jednoduchý černobílý obrázek. 

c) Tato činnost probíhala jinak než podle původního plánu. Dětí bylo hodně a 
neměla jsem к dispozici gumy, navíc vzhledem к jejich složeni a 
zkušenostem jsem zvolila tuto variantu - jedno z dětí jsem proměnila 
v marionetku pomocí dlouhého šátku, jehož konce jsem mu uvázala na 
zápěstí. Já se stala loutkovodičem a předváděla jsem ostatním dětem, jak se 
marionetka hýbe. Vybrané děti měly většinou problém úplně uvolnit ruce a 
zavěsit je na šátek. Pro mladší děti již tato činnost byla dlouhá. 
Myslím, že původně plánovanou činnost by zvládly předškolní děti v této 
skupině, pokud bych měla možnost pracovat pouze s nimi. 

ZÁVĚR: Úvod do tématu proběhl nad očekávání dobře, děti byly hrami a činnostmi 
zaujaté, vydržely i při klidných činnostech poslouchat a vnímat, reagovaly na moje 
instrukce a připomínky. 

ÚTERÝ 15. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
ř , ,, 
Ukol: rozvoj sebeovládání, pokus o přenos vlastních zkušeností na loutku a její 
pohyb, rozvoj rytmu a reakcí na signál a změnu podmínek 
Organizace: úvod - sed/stoj v kruhu, volný pohyb po prostoru; hl. část - pohyb 
v prostoru, sed v kruhu 
Pomůcky: bubínek, Honzík Zahradník, plyšáci, CD Havěť všelijaká 
Motivace: Objevujme krásy světa loutek 
Cas: 45 minut 

ÚVOD: 
a) Sed v kruhu: kontrola částí těla - „Máte nos? Sáhněte si na něj." 
b) PH na molekuly, + využití bubínku - děti se pohybují po prostoru podle 

rytmu bubínku. Na silný úder se zastaví, já řeknu číslo od 1 do 10, maximální 
počet je počet dětí ve hře. Děti mají za úkol vytvořit skupinky podle daného 
počtu. 

c) Stoj v kruhu, posílání jiskřičky - v kruhu se držíme za ruce, stiskem dlaní se 
posílá jiskra po kruhu. Měla by dojít zpátky к člověku, od kterého byla 
vyslána. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Cvičení podle maňáska - přišel za námi Honzík Zahradník a rád by si s dětmi 

zacvičil. Děti opakují cviky podle instrukcí a nápodoby - předcvičuje Honza. 
• stoj spojný, zkoušíme si rukama sáhnout na špičky nohou 
• stoj mírně rozkročný, vytahujeme se ke slunci, co nejvýš 
• sed na patách, otáčíme hlavou ze strany na stranu 

* l e h n a z á d e ch , zvedání hlavy ( díváme se na bříško ) 
• stoj spojný, zvedáme se na špičky 
• stoj na jedné noze 
• vydýchání, uvolnění 

b) Hra s plyšáky sed v kruhu, každý má svého plyšového kamaráda. „Loutky 
ožívají pomocí Člověka. Každý předmět se může stát loutkou, ale potřebuje 
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k tomu naši pomoc. Až člověk dává loutkám duši. Naši kamarádi se nyní 
stanou loutkami." 
• Jak naše loutka chodí, jak se pohybuje? - každý zkusí manipulovat loutkou 
vzhledem k předchozímu zadání, hromadně předvádíme zvolený pohyb. 
• Jak se jmenuje? - předvést po kruhu ostatním (jméno a pohyb ). Loutky 
získaly nějakou vlastnost a díky ní se chovají určitým způsobem ( např: 
hodný méďa nebude bít svého kamaráda ). 
• Jak naše loutka vstává? - simultánní improvizace dětí podle mého slovního 
doprovodu. 
• Jak naše loutka něco hledá? - simultánní improvizace dětí dle slovního 
doprovodu. 
• Jak naše loutka tančí? - CD Havěť všelijaká: rychlá píseň - 4, 6, pomalá 
píseň - 5. 

c) PH na čarodějnici - čarodějnice zajala všechny plyšové kamarády a zavřela 
je do své spíže. Děti je mohou vysvobodit, ale není to jednoduché. Když 
čarodějnice spí, mohou se potichu přibližovat k její sluji. Pokud se vzbudí ( a 
vzbudí se snadno, protože má lehké spaní a výborný sluch ), všichni se musejí 
proměnit v sochy, protože ona vidí jen to, co se hýbe. Pokud se někdo 
dostane do její spíže a vezme svého kamaráda, musí stejně potichu a opatrně 
pryč do „bezpečného území". Pokud čarodějnice někoho chytí, bude zavřen 
do její spíže a děti ho mohou vysvobodit tím, že se ho dotknou. 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 26, z toho 8 děvčat 
Cas: 42 minut 

ÚVOD: 
a) Hru na orientaci ve vlastním tělním systému jsem odložila, protože přišlo 

hodně dětí a některé z nich byly tento týden ve školce poprvé, proto znovu 
proběhl kruh jmen se stejnou rekvizitou jako předešlý den. 

b) Děti reagovaly na bubínek, soustředily se na znamení (silný úder) a následné 
číslo. Bylo vidět, že na ně čekali. Při počtu 5, kdy ani se mnou nebylo možné 
utvořit molekulu o pěti lidech, přišel na pomoc K., chlapec sedící po dobu 
práce s dětmi na lavičce 

c) Hra na elektrárnu děti zklidnila, soustředily se na jiskru. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Cvičení podle maňáska - ještě v kruhu jsem dětem řekla, že se mnou přišel 

do školky kamarád, ale nebyl si jistý, jestli je vhodné jen tak přijít dovnitř, 
proto radši čeká schovaný a my ho tedy musíme přivolat. Děti Honzíka 
zavolaly a ochotně souhlasily sjeho návrhem o cvičení. Starší děti cvičily 
podle něho, stačila jim slovní instrukce, mladší potřebovaly, abych cvičila 
také. Pro ně byla slovní instrukce nedostatečná a pohyby maňáska nezřetelné. 
Nevýhodou takového cvičení bylo, že při manipulaci s loutkou je důležité 
poutat ji očima. Já ale potřebovala sledovat také děti a cvičit, což mohlo 
způsobit zmatek mezi dětmi - na koho se mají dívat a kdo tedy mluví? 
Nastěstí se nic takového nedělo, starší děti vnímaly Honzíka, mladší spíše 
mne. 

b) Hra s plyšáky - děti měly tendenci chodit s plyšovou hračkou přes celou 
Plochu ( pozn. děti se do kruhu nevejdou, další možnost je otočit se ven 
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z kruhu ). Přestože šlo o jejich vlastní hračky, potřebovaly delší čas na 
vyhrání, zkoušení. Pří jednotlivém představování rušily hraním si s nimi ( j e 
jich mnoho). 
Děti neměly problém představit svou loutku - říci jméno a ukázat způsob 
jejího pohybu. Pohyb loutek nevycházel z konkrétních vlastností, které by jim 
děti chtěly dát, spíše z možností dané loutky. 
Simultánní hra byla spíše zmateěná tím, že jsem ztrácela přehled o 
jednotlivých dětech, ty se po krátké době dostaly „do chumlu". Děti ale plnily 
mnou zadaný úkol a přes tuto situaci hra splnila svůj účel a probíhala plynule. 
Děti neodlišovaly já - loutka; když loutka spí, lehaly si i ony. Pohyby loutky 
prožívaly společně s ní. 
Třída neměla k dispozici CD přehrávač, proto jsme loutkám k tanci zpívali 
písničky Skákal pes a Travička zelená. Touto činností hra opět získala řád a 
přehlednost. 
Z časového hlediska jsem vynechala hledání, navíc by další úkol děti spíše 
unavil, potřebovaly změnu. 

c) PH na čarodějnici - hra děti bavila. Děti neuměly ztuhnout na daný signál, 
reagovaly pomalu, některé se nezastavily vůbec, proto jsem ještě nezařadila 
sankce, doufala jsem, že opakováním podobných cvičení si děti zvyknou, 
pochopí a začnou reagovat rychleji. Některé děti, hlavně mladší, nešly pro 
kamaráda vůbec a celou dobu hry stály za čárou v bezpečí a hru sledovaly z 
„bezpečného území", přesto ji prožívaly. Byly to ty děti, které předešlý den 
při hře Na jestřába a kuřátka stály po celou dobu v nebo u kurníku. 

d) PH na jestřába a kuřátka - hra proběhla na přání. Zúčastnila jsem se jako 
slepička a roli jestřába jsem svěřila dětem. Dětí schovávajících se v kurníku 
bylo tentokrát méně, zřejmě si potřebovaly hru „osahat", než se do ní plně 
zapojily. 

STŘEDA 16. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Ukol: rozvoj rytmu, rozvoj představivosti, pokusit se uvědomit si a vyjádřit hlavní 
znaky předmětů ( zvířat, lidí) 
Organizace: úvod - pohyb po prostoru; hl. Část - sed/stoj/chůze v kruhu, pohyb po 
prostoru v řadě 
Pomůcky: bubínek, šátky, kytara. Zdroj k hlavní části a) - H. Budínská, Hry pro šest 
smyslů, č. 83 
Motivace: Objevujeme krásy světa loutek 
Cdsi 45 minut 

ÚVOD: 
a) Chůze podle rytmu bubínku —> š t ronzo —> vytvoř íme sochu podle ins t rukce -

naštvaná, veselá, smutná, s rukama nad hlavou, ve dřepu, ležící na zádech 
apod 

HLAVNÍ ČÁST: 

a) Hra se šatky - sed v kruhu, uprostřed jsou šátky všech velikostí, tvarů a 
barev, nikdo se jich zatím nedotýká. 
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• šátek nemusí být vždy jenom šátkem, může pro nás představovat cokoli 
jiného. Ale nejprve k němu zaujmeme vztah jako ke skutečnému šátku a 
pohrajeme si s ním. 
• každý si vyberte jeden, který se vám líbí ( povíte proč ), pomazlíte se s ním, 
zkusíte, jak je měkký, hebký, jak je příjemný, když ho máte kolem krku. 
• ze šátků, které mám kolem krku, se může stát had, který syčí a plazí se 
trávou. Spojíme šátky dohromady a máme obrovskou řeku. Plujeme po řece, 
kam asi vede? Ale ze šátků můžeme vystavět i pohoří - mnoho menších i 
větších hor. Kdo na něm může být? 
• nakonec se šátek může stát improvizovanou loutkou ( miminkem, kotětem, 
houpací sítí, peřinou apod.). 

b) Pohybová hra, když ji budou děti potřebovat - stoj v kruhu, chůze po kruhu, 
držíme se za ruce a zpíváme písničku. 

c) Hra s plyšáky - hromadná: zkoušíme jednotlivé úkony - loutka mává, prosí, 
schovává se, houpe se, skáče na místě, kývá hlavou, chodí dopředu i dozadu, 

dialog: začínám vždy já a moje loutka promluví s některou 
jinou loutkou, stále v kruhu. Dialogy ve dvojicích pouze pokud je budou chtít 
děti zkusit. 

tanec loutek: loutky dětí tančí, já hraji na kytaru k tanci -
Skákal pes ( G, D ), Travička zelená ( G, D ), Lachtani ( G, C, G, Em, D, G ), Pec 
nám spadla ( G, D ), Kozel ( G, C, D ). 
d) PH dle výběru dětí, popř. Jestřáb nebo Čarodějnice 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 20, z toho 6 děvčat 
Cas: 35 minut 

ÚVOD: 
a) Děti si začínaly zvykat na rytmus bubínku a instrukci „štronzo", některé děti 

ji byly schopny vykonat jen tak, že se zastavily a stály na jednom místě. 
Podobu soch tvořily děti pomaleji a udržet sochu v těchto pozicích pro ně 
bylo těžké, soustředily se na jeden úkon - buď ztuhnout jako socha nebo mít 
ruce nahoře. Také instrukce obsahující náladu pro ně byla těžší, než ta 
popisná. Proto jsem zkoušela nálady dětem přiblížit - např: naštvaná —• 
mračící se. 

HLAVNÍ ČÁST: 
Í\) Při výběru šátku měly děti tendenci říkat nahlas, jaký mají a jaké další mají 

doma. Sdělovaly mi pocity ze šátku ihned, aniž by čekaly na mé otázky, 
zkoušely, jaké jsou a jaké maji povrchy. Každý šátek byl jinak veliký, děti si 
ho dávaly kolem krku podle jeho možností, ale nikdo neměl s jeho velikostí 
problémy. 

Když jsme měnili šátek v hada, děti automaticky syčely a sdělovaly mi, jaký 
druh kdo měl. Proto jsme zkoušely kobru i chřestýše. Hra měla charakter 
komunikace - děti své „hady" zkoušely na svých kamarádech. 

eti bylo třeba usměrňovat, mé nápady ihned rozvinuly nebo přidaly vlastní 
[ ™ o t o r o v ý člun X vesla X plavání ), což je pro práci v dramatické výchově 
zadouci, ale pro danou činnost bylo třeba, aby všichni měly v ruce vesla, 
protože jsme pluli na jedné lodi po proudu řeky. ' 
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Řeku jsme obepluli a prohlédly si její okolí. Z H. a V. sedících na lavičce 
děti udělaly tygry v pralese a ukazovaly mi je z lodi. 
Při stavbě pohoří se mezi dětmi projevilo několik vůdčích typů, ti hned 
pohoří přizpůsobili k obrazu svému a vznikla hora. A kdo na ní podle dětí 
může být? Horolezci, medvědi, lední medvědi, lišky a vodní ptáci. 
V kruhu jsem dětem ukázala, co se může ze šátku stát a ony hádaly. Několik 
dětí zkusilo proměnit šátek v něco jiného, ale opakují se po mně ( což jsem 
nebrala jako chybu, toto cvičení jsme dělali poprvé a já chtěla, aby děti 
pochopily mou myšlenku. A to se stalo ), jen P. přidala žížalu, 

b) Hra splyšáky - děti plnily moje instrukce a přidávaly také vlastní pohyby, 
které jejich loutka umí. Tyto nové pohyby si vyzkoušely také ostatní loutky. 
Dialogy jsem začala já, můj medvídek si vždy vybral jinou loutku, šel k ní a 
krátce s ní promluvil. Děti pohotově reagovaly na otázky. 
Protože děti měly zájem vyzkoušet si to také, vytvořila jsem dvojice, ve 
kterých potom probíhal dialog. Třída se tak stala poněkud hlučnou. Většině 
dvojic se dařilo vést loutku a komunikovat mezi sebou, některé loutky na 
sebe jen štěkaly, což jsem brala také jako druh dialogu. Nevěděla jsem, o čem 
přesně si povídají, ale při rozhovoru používaly plyšové hračky, ty 
komunikovaly a to bylo důležité. 
Závěrečný tanec s doprovodem kytary - jen několik dětí nevedlo plyšáka, 
když jsem ho nevedla ani já. Většina naopak nebyla rozhozena z toho, že 
vykonávám jinou činnost a loutku vedla. Oční kontakt přesto patřil mně, ne 
loutkám. 

c) PH se z časových důvodů nekonala 

ČTRVTEK 17. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Ukol: rozvoj představivosti a fantazie, schopnost respektovat druhého, pokusit se 
přenést hlavní znaky vybraného předmětu ( zvířete, člověka apod.) na předmět jiný 
Organizace: úvod - pohyb v prostoru; hl. část - sed v kruhu, pohyb po prostoru, 
práce ve dvou řadách 
Pomůcky: předměty ( polštářky, šály, brýle, krabičky, čepice, bubínek, vařečky, 
lace, kniha, hřeben, lyže na vonné tyčinky, + materiál MŠ - hrnky z kuchyňky ), 
kytara, plyšáci 
Motivace: Objevujeme krásy světa loutek 
Cas: 45 minut 

ÚVOD: 
a) PH jestřáb a kuřátka 

HLAVNÍ ČÁST: 

a) Hra s předměty - s e d v knihu, uprostřed jsou položeny předměty denní 
potřeby. 

• máme před sebou několik předmětu ( j akých? ), každý si vybere jeden a 
vezme si ho. Budeme s nimi chvíli zacházet jako s předměty, které 
představují - jsou těžké? Potěžkáme je. Jsou teplé? Měkké? Velké? 
• cim by předměty mohly být? Každý ho zkusí přeměnit v něco jiného, 

ocime se ven z kruhu a vyzkoušíme si, jak náš předmět chodí, jak se 
Pohybuje, jaké vydává zvuky. 
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• každý předvede ostatním pohybem a zvukem svůj předmět, ostatní hádají, 
čím se stal. 

b) PH na motýlky - děti se pohybují po prostoru do rytmu písně, kterou hraji na 
kytaru, když skončí, sednou si na zem. Hra tvoří předěl mezi dvěma klidnými 
částmi. 

c) Hra s plyšáky - uděláme dvě řady naproti sobě, dvojice sedící proti sobě jde 
se svými loutkami doprostřed a pozdraví se, zeptají se, jaký mají den a 
vymění si místa —* dialogy. 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 18, z toho 5 děvčat 

v 

Cas: 40 minut 

ÚVOD: 
a) Pohybová hra probíhala v příjemné atmosféře, děti již hru znaly a osvojily si 

její pravidla. 1 nesmělé děti se plně zapojují do hry. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Hra spředměty - po kruhu putovala vařečka, děti ji měly proměnit v něco 

jiného, což předvedly ostatním a ti hádaly. Jen čtyři malé děti nechtěly ukázat 
nic, a tak vařečku poslaly po kruhu dál. Občas se děti opakovaly, přesto 
vnikaly hezké věci - žába, had, zrcátko, klavír, meč, kočka, pes. 
Děti podle mých slov nejprve vyslechly celou instrukci, poté si vyzkoušely, 
co jejich předmět umí. Většinou byly rychle hotové. Po kruhu ukázaly 
vybraný pohyb, někdy přidaly i zvuk, pro některé děti nebylo snadné spojit 
pohyb se zvukem. Některé děti předmět proměnily ve zvíře, např. v žábu, 
která se již objevila v prvním úkolu. Věděly, že tato možnost je správně, 
proto ji opakovaly. 
M. svůj hrnek nechtěla měnit se slovy: „Já z hrnečku piju." Proto jsem 
použila motivaci - co dělá hrneček v noci, když M. spí. 

b) PH na motýlky - hra byla změnou vzhledem k předchozí složité a klidné 
činnosti. Motivací pro sed na zemi bylo nebezpečí v podobě ptáka lovícího 
motýlky. Děti reagovaly na zvuk kytary a když poslouchaly, jestli je již pták 
pryč, jestli slyší šustot jejich křídel, byly velmi tiché a soustředěné. 

c) Hra s plyšáky - děti měly problém vytvořit řadu. Tím, že jsem je rozdělila do 
dvou řad ( rozdělením kruhu na dvě poloviny ), jsem si zajistila, aby děti byly 
v jiných dvojicích než doposud. Při komunikaci mezi loutkami byly 
soustředěné. U prvních tří dvojic jsem napovídala obsah rozhovorů ( např: 
Ahoj, jak se máš? Nashledanou apod. ), potom už si děti povídaly bez mé 
asistence. Zapojily se i děti sedící na lavičce. 

d) PH na čarodějnici proběhla na přání dětí. 

PÁTEK 18. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Ukol: rozvoj představivosti a fantazie v přeměnách předmětů v jiné předměty, 

opnost přenosu vlastních zážitků a zkušeností na loutku, 

v n r l r a c e : U V O d - P°hVb v prostoru; hl. část - sed/pohyb v kruhu, pohyb V prostoru, prače ve dvou řadách 

romucky: lžíce podle počtu dětí, kytara, šátky, bubínek, plyšáci 
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Motivace: Objevujeme krásný svět loutek 
Čas: 45 minut 

ÚVOD: 
a) PH na jestřába 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Hra se lžící - sed v kruhu na koberci. 

• mám v ruce lžíci, manipuluji sní, děti doplňují zvuky, které k daným 
úkonům patří. 
• PH, obměna hry Na včeličky - lžíce jsou rozloženy v kruhu na podkladu ze 
šátků, dokud hraje hudba, děti chodí okolo nich. Když hudba utichne. Každý 
si vezme jednu lžíci, na jedno z dětí lžíce nezbyde. Toto dítě ze hry vypadává, 
ale je mu svěřena jedna ze lžic, kterých během hry ubývá —> každý postupně 
získá lžíci 
• sedíme v kruhu a prozkoumáme lžíci - jaká je? 
• jeden předvede, Čím by mohla lžíce být, ostatní si to vyzkouší také, 
zopakují. 
• klobouk ( nebo bubínek ) je uprostřed kruhu. Po jednom děti předvádí 
pohyb jejich lžíce do klobouku, kde ji uloží —* úklid lžic 

b) PH na molekuly - pro uvolnění a změnu v klidné části práce. 
Hra s plyšáky dialogy ve dvojicích. Dvě řady naproti sobě, já zadávám 
dětem tyto úkoly - • dvě loutky se potkají a jsou šťastné, že se vidí, protože už 
se dlouho neviděly, • potkají se a zajímá je, co měly ke snídani, • jsou smutné 
a snaží se navzájem utěšit, • jsou zvědavé, kde byly na dovolené. 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 14, z toho 5 děvčat 
Cas: 3 7 minut 

ÚVOD: 

a) Děti byly klidné, proto jsem počáteční hru vynechala. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Hra se lžící - děti potřebovaly více času na rozmyšlenou, chvíli sledovaly 

mou činnost, než přidaly zvuk. Většinou začal někdo ze starších dětí, ostatní 
se k němu přidaly. 
Pohybovou část jsem vynechala vzhledem ke složitosti její přípravy a také 
její provedení a začlenění do činnosti by bylo složité. Děti by již v úvodním 
kruhu musely sedět okolo kruhu ze šátků a lžic a měly by tendenci s nimi 
manipulovat. Proto jsem lžíce přinesla do kruhu po první činnosti v bubínku a 
nyní si každý jednu vzal. 

Děti zkoumaly lžíce podle mých instrukcí - studená X teplá, hladká X hrubá, 
lehká X těžká. 

Děti vytvářely různé věci, některé se opakovaly, např: P. dělala již třetí den 
zpredmetu psa nebo jiné zvíře. Všechny děti úkol splnily podle svých 
možnosti, jen dvě nejmenší nepředvedly nic Tyto děti pracují v kolektivu, 
samostatné před ostatními ne. Jsou to děti většinou sedící na lavičce. 

n e u l ! r C e - P u ^ U k l l d 1Žic zPá t kV d o bubínku byla následná - příběh o 
neuklizených lžících, které chtějí spát v příborníku - děti vymýšlely různé 
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způsoby chůze, velmi mě potěšilo, že vzniklo více možností. Nakonec děti 
zkoušely dýchat za spící lžíce. 

b) PH na molekuly - děti se proběhly, měly možnost projevovat se nyní hlasitě. 
c) Hra s plyšáky - děti zvládaly komunikaci ve dvojicích i přes to, že tato 

činnost byla poněkud hlučná, a plnily mnou zadané podmínky rozhovorů. 
Někdy jsem děti obcházela a koho jsem se dotkla, mohl odpovědět na mnou 
zadanou otázku. Ta se týkala obsahu rozhovoru - co měla loutka mého 
kamaráda к snídani? Některé děti si nepamatovaly ani snídani své loutky, 
byly to mladší děti. 
Pozn. Bylo by lepší rozmístit děti ve dvojicích po prostoru. 

PONDĚLÍ 21.8.2006 

PŘÍPRAVA: 
Úkol: rozvoj představivosti a fantazie, naučit se ovládat své tělo, rozvoj rytmu, 
reakce na signál 
Organizace: úvod - sed v kruhu; hl. část - pohyb po prostoru, kruh 
Pomůcky: bubínek, triangl, kniha Zahrada 
Motivace: Zahrada w 

Cas: 45 minut 

ÚVOD: a) Sed v kruhu, pravděpodobně přijdou nové děti, kruh jmen. 
b) PH na fotografa - pohyb do rytmu bubínku, po přerušení všichni ztuhnou -

fotograf vyfotil onen okamžik a nyní vznikla fotka. Děti se při každém 
přerušení zvuku bubínku postaví na stejné místo do stejné polohy. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Kluci jdou do školy - simultánní improvizace, děti se stávají kluky, kteří 

vstávají, jdou spolu do školy, dojdou až ke zdi. 
b) Co může být za zdí? - kruh, výpovědi dětí. 
c) Výlet do zahrad - běhání po trávě, plazení se pod větvemi, chůze po špičkách 

po mechu nasátém vodou, chůze pozadu - začarovaná zahrada, kde jde vše 
pozpátku, lezení jako raci. 

d) Jak vypadá zahrada? - co všechno by tam mohlo být? - výpovědi dětí. 
e) Živá fotografie - každý si vybere něco, čím se v naší zahradě stane, řekne to a 

najde si v zahradě své místo. Fotografie se nehýbe. 
• mám zázračnou moc a můžu na chvilku fotografii oživit ( signál trianglu, 
pohyb v zahradě). 
• mohu fotografii také ozvučit ( signál, pouze zvuky zahrady, ne pohyb ). 

J) Branka - branka do zahrady kluků byla zavřená. Byla pevná, těžká, a rezavá, 
s velkým zámkem a velikánskou klikou, na kterou ani nedosáhli. Vyprávění 
dle knihy: „ Tlačte všichni," velel jeden kluk. Ti ostatní tlačili a tlačili, a 
najednou se branka malinko pohnula, kluci se lekli a přestali tlačit. Nic. Bylo 
Ucho. lak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malinko a tak 
malým prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. 

ynrzuuuuuuthrúúúúú - udělala branka a pomalu se otevřela. Ona nebyla 
1ШгТ)СеПС)ак "evy!)adala "a to. -lak to má kluk vědět! Tak a zas ticho, 
keře а I V sPomíu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu, a taky nějaké 

ostí sero. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl 
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čepici ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzaly. No 
prosím, ještěže trpaslík byl kamenný, toho se žádný kluk nemusí bát. Ale 
potom aúúúú, šuškrt, prsk a kluci vyletěli z branky ven a třásli se. Pod keřem 
vedle trpaslíka byla roztrhaná žíněnka. Lezlo z ní seno a z toho sena se 
vynořil starý zlostný kocour. Byl dost vypelichaný, ale přesto hrozný, protože 
to byl zlomyslný kocour samotář a občas sprostě nadával. Ted však 
nenadával, jen se drze chechtal a chechtal. (J . Trnka, s. 5 ) 

g) PH na kocoura - obměna hry na jestřába. Děti si jako kluci z knihy hrají 
v zahradě, pokud kocour spí. 

h) Zvon na věži - kocour byl tak nesnesitelný, že kluci vyběhli ven brankou ze 
zahrady. A najednou začaly odbíjet hodiny na věži - 1, 2, 3, 4, . . . 8. Co to 
znamená? V 8 hodin začíná škola. Byli by to sami nestihli, ale pomohli jim 
hodní sloni. A jak to tedy dopadlo? Úryvek z knihy. Sloni chytili každého 
kluka chobotem kolem bříška, naráz je zvedli a oknem je posadili do třídy do 
lavic. Šlo to snadno, protože je posadili na prázdná místa. Ale protože 
nevěděli, kde kdo sedí, posadili je trochu přeházené. Ten, co seděl ve druhé 
lavici, seděl v páté a naopak. Ostatní kluci se chtěli podívat, co se děje, ale už 
nemohli, protože sloni měli v okně jen choboty a byli strašně rychlí, tak ti 
kluci nevěděli, co se stalo, protože taky zároveň vešel pan učitel, položil na 
stůl knihu a kytičku petrklíčů, nasadil si brýle a řekl: „Na konci hodiny mně 
vysvětlíte důvody svého přemístěni, " a dal petrklíče do kalamáře s inkoustem, 
protože si mezitím sundal brýle, aby viděl na kluky. Tak zas neviděl na stul. A 
to je celé. (J . Trnka, s.8 ) 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 26, z toho 11 děvčat 
Cas: 30 minut 

ÚVOD: 
a) Skupina dětí se hodně obměnila, téměř polovinu tvořily nové děti, proto 

proběhl kruh jmen. 

b) Děti již byly schopné ztuhnout na znamení a zapamatovat si postoj, ve kterém 
ztuhly, ale nepamatovaly si místo, na kterém byly. Některé děti se dokonce 
pohybovaly blízko místa, na kterém stály, aby ho nemusely hledat. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Děti opakovaly Činnosti kluků po ránu po mně, J. opakoval také, ale 

připomínal mi, že on to takhle nedělá. 
b) Na Činnost, kdy děti mají vyvinout vlastní iniciativu a já přitom nekladu 

důraz na to, aby mluvily všechny děti, aktivně reagují hlavně starší děti. Tak 
tomu bylo i v případě této činnosti. Pro zapojení mladších dětí jsem nechala 
tuto klidovou činnost probíhat déle, mladší děti poslouchají nápady ostatních, 
potom případně vysloví nahlas svoji myšlenku Podle dětí se za zdí nachází 
škola, potok, vězení, poklad apod 

c) Deti dobře reagovaly na změny způsobů pohybu, dobře se u této činnosti 
oavi. Deti nezabíraly celý prostor, který měly k dispozici, což je znakem i 
jI ycn činnosti založených na volném pohybu po prostoru. Děti se drží hlavně 
hodně m , S t n O S t l 1 p ř e s t 0 - ž e s e potom plazí přes sebe, protože je jich 

d) 
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e) Tyto činnosti jsem bohužel vynechala, neúmyslně, neboť mi selhala pamět 
f) Po rušné činnosti tato čtená část děti velmi zaujala, vydržely soustředěné po 

celou dobu čtení. 
g) Protože pravidla hry děti dobře znají, nebyl v její organizaci žádný problém. 

Hra navazovala na klidnou část a na motivaci dané závěrem čtené ukázky 
z knihy. 

h) Děti údery trianglu napodobující zvon na věži nepočítaly, pouze odhadovaly, 
kolik jich mohlo být ( hádaly 12 ). Také nehádaly, kdo by mohl klukům 
pomoci a po prozrazení této části příběhu byly velmi překvapené, proto jsme 
se po prostoru prošli všichni se sloními nosy utvořenými pomocí rukou. 

ÚTERÝ 22. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Ukol: rozvoj představivosti a fantazie, smyslu pro rytmus, slovní zásoby, pochopení 
pravidel chování v divadle 
Organizace: úvod - pohyb v prostoru; hl. část - pohyb po prostoru, sed v kruhu, 
chůze v řadě, sed v půlkruhu za židlích 
Pomůcky: čtvrtky, šablona chlapce, pastelky, nůžky —>• loutky; bubínek, šátek, 
triangl, knihy Zahrada, paravan, židle, triangl, loutky velryby a dvou kluků 
Motivace: Jak se kluci setkali s velrybou 
Cas: 45 minut 

ÚVOD: 
a) PH na fotografa - podle průběhu hry mohu přidat kromě jedné i druhou 

fotografii. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Živá fotografie - vychází z předchozí hry a její pravidla jsou popsána 

v přípravě z 21. 8., body d) a e). Je možné využít úryvek z knihy, pokud si 
děti nevzpomenou, co bylo v zahradě kluků: Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké 
trávy, šla klukům až nad hlavu, a taky nějaké keře a dosti šero. Pod jedním 
keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici ještě trochu červenou, 
ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzaly. No prosím, ještě že trpaslík byl 
kamenný, toho se žádný kluk nemusí bát. Ale v tom aúúúů, šuškrt, prsk a kluci 
vyletěli z branky ven a třásli se. Pod keřem vedle trpaslíka byla roztrhaná 
žíněnka. Lezlo z ní seno a z toho sena se vynořil starý zlostný kocour. 
(J . Trnka, s. 5 ) 

b) Trpaslík - mají x viděly někdy děti na zahradě trpaslíka? Jak vypadá? Co 
mohl takový trpaslík za svůj život vidět, slyšet, prožít? výpovědi dětí. 

c) PH na trpaslíky - v noci ožívají a běhají ( skáčou snožmo, chodí po špičkách, 
skáčou jako žáby ), ve dne stojí tam, kam je lidé postavili - jako sochy. 

d) Trpaslík vypráví - kluci leží na zemi, trpaslík vypráví příběh o velrybě -
úryvek z knihy: „Zde kdysi přebýval starý muž a ten ve s\>ém osamocení 
přinesl jednou v roztomilé skleničce rozkošnou rybičku, malounkou jako můj 
malíček. Dával jí on vybranou krmi a rybka rostla. Když už se nevešla do 
sklen íčky, řekl si pán: ,Namoutě, on to bude kapřík, kapříček to bude- a dal 
rybku do lavoru. A tak znejmilejší rybička opět rostla, žrala krmi a za 
malounkou chvilenku se do lavoru nevešla. ,Štička je to,' zajásal starý pán a 
dat ji do vany. A tak naše rozmilá rybka už vážila 32 liber a snědla velkou 



mísu té krmě, po které tolik rostla. ,To nebude štika,' zadumal se pan, ,to 
bude sumeček,' a dal ji do bazénu v zahradě. A náš sumeček se v tom bazénku 
měl jako rvba ve vodě. Rostl rostl, pán ho krmil, nosil mu plne kbelíky 
potravin u uyi smutnější a smutnější. Bazén už byl plný ryby, která zlostné 
hekala a mrskala se. Tehda se hořce plačící pán rozhodl. Zavolal lidi a li 
pracně, pomocí pák a zdvihacích strojů a heverů přemístili rybu do jezera na 
konci zahrady, kam již lidská noha nepáchla. Ta naše zahrada je velmi 
zajímavá a přechovává tajemství. Vpředu totiž je široká, ale dozadu se stále 
zužuje a zužuje, až docela přestává. A to v bezínkovém keři. Prolezete li ale 
křovím, rozprostře se před vámi dosti rozlehlé jezero. A to jezero je naplněno 
vodou a velrybou velrybou více, neboť ona je ta malá rybička, která díky 
dobrému zacházení a hojnému jídlu tak vzrostla. Ona tam neplave, to 
nemůže, ona tam leží - skutečně tam jen tak leží. Ten pán věděl, že by tam 
velrybě mohlo být smutno, proto jí předplatil na sto let všechny noviny a 
časopisy a odstěhoval se. Velryba četla a četla a teď ví všechno - prosím 
absolutně všechno. Když přečetla 286 320 tun časopisů, začala sejí zdvojovat 
písmenka čteného, a tu si opatřila brýle, takže teď čte s brýlemi. Velryba četla 
a přečtené ukládala do své paměti, kdežto časopisy do vysokých hromad na 
březích jezera, podle čísel a ročníků. Tak je tomu dodnes. " Trpaslík ztichl a 
čekal, co té příhodě budou říkat hoši, ale ti spali ( J. Trnka, s. 37 - 41, 
kráceno). 

e) Tunel - chůze k tunelu zahradou různými způsoby ( podle mě, děti je opakují 
po mně ), v řadě za sebou. Pro prolézání bezovým keřem využiji velký zelený 
sarong, MS v tuto dobu nemá k dispozici prolézací tunel —>• jak se kluci 
dostali k jezeru, kde sídlí velryba. A jak vypadalo jejich setkání? 

f ) Loutkové divadlo - Jak se kluci setkali s velrybou, + pravidla pro návštěvníky 
divadla. 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 28, z toho 10 děvčat 
Cas: 50 minut 

ÚVOD: 
a) Děti již lépe reagovaly, pochopily úkol a hra se dařila podle pravidel. Dvě 

fotografie by na děti ještě byly příliš těžké, proto jsem opět vyžadovala 
zapamatování pouze jedné. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Děti si vybíraly po většinou zvířata ( ptáky, psy, kočky a tygra ), byli ale i 

takové, ktere ztvárnili stromy a dokonce půdu Děti reagovaly na pokyny a na 
znamení k probuzení zahrady. 
Deti si vzpomněly na vše, co kluci našli v zahradě, přesto jsem četla uvedený 
úryvek z knihy - zopakování, důležité i pro nové děti. 
7 Popsaly trpaslíka, kterého už někdy viděly ( většinou měl červenou 

S i ' - A y ' C 0 m o h l v i d ě t> zažít růst pampelišku, strom, slunečnici, 
mohl vidět první sněhovou vločku, mnoho dešťů a bouří. 
trpaslících Vi ^ n a m ° j e v y p r á v ě n í ( doprovázela jsem hru povídáním o 
zašlo I z a h r a d a c h ) a rychle reagovaly na znamení ( bubínek - slunce 

ostala noc, triangl - slunce vychází, začíná nový den ). 
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d) Děti byly začarovány v kluky z příběhu - ležely a poslouchaly příběh 
trpaslíka. Text tohoto příběhu je psán jazykem trpaslíka, který žije již 
dlouhou dobu a proto ani jeho jazyk není shodný s dnešním, proto jsem 
v průběhu čtení některé výrazy nebo uspořádání slov ve větách upravila. 

e) Nechali jsme kluky spát, tím děti vystoupily z rolí. Děti šly za mnou a 
opakovaly způsoby chůze po mně —> cesta kluků k velrybě končící u 
bezového keře. Potom děti po jednom procházely skrz zelený šátek —> skrz 
křoví. Velmi mě překvapilo, že se do keře nenahrnuly všechny najednou, což 
jsem od nich čekala. Naopak procházely po jednom a cestu si užívaly. Kdo 
prošel, klidně čekal sám od sebe na ostatní. 

f) S dětmi jsem prošla pravidla správného chování v divadle a jak to chodí 
s trojím zazvoněním. Ve třídě stojí paravan sloužící k oddělení koutku 
kuchyňky od ostatního prostoru hrací plochy, ten vytvořil jednoduchou scénu 
pro loutkovou hru. Zahrála jsem dětem úryvek z knihy Zahrada, když kluci 
hledají a následně mluví s velrybou. Při představení děti spolupracovaly a 
odpovídaly na otázky velryby. Obsah rozhovoru kluků a velryby jsem zcela 
upravila, aby otázky nebyly příliš těžké a aby dialogy byly pro děti 
zapamatovatelné. Proto se kluci ptali na toto: kolik je to dohromady - dvě a 
dvě jablka, jakou barvu má chrpa polní a kde je slunce, když je noc. Odezvy 
byly velmi pozitivní. Snad byly otázky pro děti velmi jednoduché, ale kouzlo 
bylo v tom, že děti napjatě čekaly, až se jich sama velryba zeptá, jak to tedy 
je, protože věděly, že odpovědi znají. 

VÝROBA LOUTEK: Ve volném čase děti dostaly obrys panáčka na čtvrtce, 
kterého vykreslily pastelkami a vystřihly. Zítra jim budeme připevňovat na zadní 
strany špejle, čímž všem vzniknou loutky. 

STŘEDA 23. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Úkol: vyzkoušet co nejpřesnější pohyb loutky, pokusit se oddělit pohyb a prožívání 
loutky od svého - stát se loutkovodičem, soustředění 
Organizace: sed v kruhu, pohyb po prostoru 
Pomůcky: izolepa, špejle na loutky, kniha Zahrada, bubínek, loutky, paravan, židle, 
triangl, loutky velryby a dvou kluků. Zdroj k činnosti hl. část e) - H. Budínská, Hry 
pro šest smyslů, č. 95 
Motivace: Kocour ze zahrady 
Čas: 45 minut 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Sed v kruhu, zopakování toho, co bylo v zahradě, co tam kluci viděli. 
b) Kocour - výlet do kočičího života - narození kotěte a jeho cesta na výzvědy a 

lov myší. Jak mňouká smutné kotě, rozčilená kočka? 
Jaký je kocour ze zahrady? - výpovědi dětí. 
Jak se mohlo stát, že je kocour takový? Co mohl v životě zažít? 

c) PH na kocoura a pět kluků - děti sedí naproti mně a poslouchají vyprávění o 
kocourovi. Vždy, když řeknu slovo KOCOUR, musí rychle utéct ke stěně. 
Kluci se v zahradě honí s kocourem. 

d) Zlomyslný kocour - přečtení úryvku z knihy, jak se kluci dostali ze zahrady, 
když je chtěl kocour škrábat: „ Teď to začne!" křičel kocour, „už drápnu toho 
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malého!" „Nechte ho, je malej, " křičeli a stoupli si před malého, který byl 
stejně velký jako oni. „Jeden po druhým, "pištěl kocour, „jeden po druhým, 
drápnu velkého. " „Já jsem největší, " křičel malý a skočil před toho velkého. 
„Na všechny dojde, "ječel kocour, „jste připraveni? Já už jsem, " a připravil 
se ke skoku. „ Už skáču, " \ykřikl kocour a skočil, ale pozdě, protože se přes 
zeď natáhlo pěl chobotu, chytilo pět kluku, zvedlo je. Bylo to pět hodných 
slonů, kteří přišli na pomoc. „Iiiiiijejejejej," pištěl kocour, který dopadl do 
kopřiv. „ Všichni jste darebáci, i ti nosáči!" slyšeli kluci kocoura, který zas už 
nadával, a jak je sloni odnášeli, bylo pořád slaběji slyšet: DAREBACI, 
NOSÁČI, 11 SACÍ, BRICHACI, hlaváčci, ocásci, nosáčci, naháčci, břicháči, hlaváčci, 
ušáci ( J. Trnka, s. 21 - 23 ) 

e) Hra s loutkou - sed v kruhu, zkoušíme oživit loutku, první úkony si zkoušíme 
sami na sobě, poté na loutce. 
• loutka se prohlíží v zrcadle 
• loutka hledá ztracenou věc ( pouze zrakem ) 
• loutka jde do středu, zdraví se s ostatními ( chůze ) 
• loutka sleduje zrakem „ mola" 

f) Chůze loutky v rytmu zvuků ( hudby ) - řada, děti jdou se svou loutkou 
v rytmu 

g) Loutkové divadlo - zahraji tentýž příběh jako včera, budu chtít jednoho 
dobrovolníka z řad starších dětí ( vedení loutek kluků ). 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 25, z toho 11 děvčat 
Čas: 33 minut 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Děti si již pamatovaly, co všechno kluci v zahradě viděly a přidávaly i to, co 

v zahradě samy představovaly ( viz 22. 8.. hl. Část, a)). 
b) Děti opakovaly pohyby, které jsem předváděla já, ale nejsem si příliš jistá, že 

přesně věděly, proč danou činnost dělají. Cítila jsem z nich trochu rozpaky. 
Když měly mňoukat za kočku podle nálady, cítila jsem naopak změnu 
v jejich chování, jako by najednou začaly plně chápat smysl činnosti. 
Na otázku „Jaký je kocour?" děti neuměly odpovědět, také jim nebylo jasné, 
co jsou to vlastnosti, proto jsem jim musela na názorném příkladu vysvětlit, 
co tím myslím. 
Na otázku „Jak se mohlo stát, že je kocour takový?" děti odpovídaly takto: 
„Spatně se vyspal. Něco ho bolí" Do té doby mě nenapadlo, že děti neumí 
přemýšlet o minulosti kocoura, ale o jeho aktuálním stavu, což se shoduje 
s jejich zkušenostmi. 

c) Děti se procházely okolo mě a čekaly na signál. Tato pohybová hra nebyla 
zvolena dobře, protože se děti neodreagovaly ani neproběhly, protože některé 
stály u mě a soustředily se pouze na domluvené slovo. 

d) Vzhledem k předešlé činnosti mě překvapuje, že děti byly při čtení úryvku 
z knihy soustředěné. Myslím, že kdyby byla ukázka ještě delší, děti by 
nevydržely. 

e) Hry s loutkou byly příliš klidné, bylo by lepší nechat s nimi děti vyhrát. 
Navíc již před tím absolvovaly větší množství klidných her, které této 
činnosti neprospěly. 
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O Tato činnost se již nekonala, děti by ji nezvládly vnímat, navíc na ni ani 
nezbyl čas. Zjistila jsem, že nemusím při činnosti trvat na daném útvaru, 
pokud to není proti samotné činnosti. Trvání na jeho dodržování zabírá čas a 
děti ztrácejí souvislosti mezi činnostmi a také motivaci. 

ČTVRTEK 24. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Úkol: vyjádření emocí pomocí svého těla i těla loutky, rozvoj rytmu, naučit se mluvit 
za loutku, rozvoj slovní zásoby 
Organizace: úvod - pohyb po prostoru; hl. část - práce v prostoru, sed v kruhu, 
chůze po prostoru, půlkruh na židlích 
Pomůcky: kniha Zahrada, loutky dětí, CD Havěť všelijaká, CD přehrávač, paravan, 
triangl. Zdroj k činnosti hl. část a) - H. Budínská, Hry pro šest smyslů, č. 106 
Motivace: Loutky se připravují na divadlo 
Čas: 45 minut 

ÚVOD: 
a) Čaroděj čaruje z dětí zvířátka - děti se pohybují prostorem podle toho, jaké 

z nich čaroděj ( učitel ) vyčaruje zvíře, tzn. napodobují jeho pohyb vlastním 
tělem. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Hra s loutkou - děti si vyzkouší, co jejich loutka umí, samostatně, každý sám 

• sed v kruhu, každý představí svou loutku ostatním ( v „ich" formě ) a ukáže, 
co umí 
• akce loutek podle mé instrukce - chůze po třídě ( z jedné strany na druhou ) 
jako průvody: V pohřební průvod - loutky jdou pochovat zmrzlého ptáčka. 
Změna - ptáček není zmrzlý, zahřeje se a ožije —> radost, „Hurá!" 

V karnevalový průvod - loutky pospíchají ve veselé náladě 
na lesní karneval. Změna - přiletí sojka se zprávou, že se nekoná —* smutek, 
„Ach jo." 

V zbloudilý průvod - žíznivá a unavená výprava loutek 
bloudí v neznámé krajině. Změna - náhle uslyší bublání potůčku —»• radost, 
„Hurá!" 

V znuděný průvod - skupina loutek na nezáživné a dlouhé 
exkurzi. Změna - náhle se dozví, že exkurze končí —> úleva, „Uf!" 
• úryvek z knihy o tom, jak sloni klukům přišli zahrát divadlo: Byl sobotní 
večer na začátku léta. V celém městě svítila světla, svítily šeříky v zahradách, 
svítily hvězdy na nebi. Ale ze všeho nejvíce svítilo divadlo, a to proto, že večer 
se hrálo představení pro děti - dětí bylo jako mravenců a všechny šly do 
divadelního sáh, sedly si na červená plyšová křesla, a každé mělo svoje číslo. 
Všechna místa byla již obsazená, jen uprostřed čísla I, 2, 3, 4, 5 byla 
prázdná. A to byla právě křesla, kde mělo sedět pět kluků, ale nesedělo. 
Naopak. Oni seděli doma v košilkách nastydli se v lijáku a měli rýmu. Teď 
sedí u oken a jsou smutní. „Psi - psi, " ozvalo se najednou ze dvora. „Co 
to?" kluci koukli dolů, ale v šeru nemohli rozeznat, co to je. Něco se tam 
hýbalo, něco tmavého, velikánského ( Co? - otázka pro děti ).Čáp to nebyl, 
kdepak čáp, čáp není veliký jako slon a tohle bylo velké jako slon. Zas to 
kývalo krkem a povídalo: „Dobrý večer, velevážené obecenstvo, dovolte nám, 
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abychom vám zahráli divadlo, neboť je nám známo, že ysfe utrpěli křivdu. Že 
jste nevinní deštěm, který vás nastydl. " Kluci vyjeveně koukají na tu divnou 
sloní věc v šeru. A teď vyšel měsíček, vyhoupl se nad stodolou a tiše a lehce 
plul jako loďka po tiché vodě. Udělalo se hned jasno jako v divadle, když se 
začíná hrát Rusalka. A v tom jasu poznali kluci přátelského slona. Který stál 
na zadních nohách a vlídně kynul ušima. ( J. Trnka, s. 69 - 71 ) 
• tanec loutek - loutky se těší, že zahrají dětem divadlo ( reprodukovaná 
hudba) 

b) Loutkově divadlo - zahraji stejnou část knihy s dětmi 

REFLEKT1VNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 28, z toho 12 děvčat 
Čas: 40 minut 

ÚVOD: 
a) hra pobíhala klidně, opět děti nevyužily celý prostor, i když jsem je k tomu 

nabádala. 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) děti se rozmístily po prostoru a chvíli opravdu pracovaly s loutkou, dlouho to 

však nevydržely a následně komunikovaly mezi sebou. Musela jsem se ptát, 
jestli umí některou činnost, aby ji začaly zkoušet. Nechat děti vyhrát si 
s loutkou, aby samostatně objevovaly její možnosti, vyžaduje buď jemné 
boční vedení nebo skvělou motivaci. 
Děti řekly jméno loutky a také co umí, načež to ukázaly ostatním dětem. 
Tento úkol zvládly všechny děti a vymýšlely zajímavé věci - plavání, chůze, 
skoky, box, kotrmelce. M. loutka navíc ještě zvládala fotbal, bunge jumping 
nebo kickbox. Děti nerespektovaly to, že by měla loutka mluvit a k tomu by jí 
měly dopomoci ony. Kromě prvního dítěte, kterému jsem věty v „ich" formě 
podsunula já, protože nechtělo mluvit, představily svou loutku v „er" formě. 
Průvody proběhly všechny, které se nacházejí v přípravě, děti se vcítily do 
nálad, které jsem jim nabízela, pro menší děti byla tato činnost dlouhá, přesto 
ji celou absolvovaly a zvládly. Nejvíce se mi líbil prožitek dětí u prvního 
průvodu, tedy pohřebního, kdy když ptáček ožil a uletěl, volaly: „Hurá, 
ptáčku! Hurá, ptáčku!" 
Před čtenou částí jsem zařadila PH ( hlavně kvůli menším dětem ), která byla 
změnou v dosavadní klidnější práci. Potom děti vyslechly celý čtený příběh 
v klidu. 
Při tanci loutek děti spolupracovaly, byli jsme v zákulisí před vystoupením, 
které mají loutky hrát. Pustila jsem jim k tanci rychlou, pomalou a rychlou 
část tří písní. 

b) na tuto závěrečnou část již bohužel nebyl Čas 

PÁTEK 25. 8. 2006 

PŘÍPRAVA: 
Úkol: vyjádřit růst vlastním tělem, uvědomit si koloběh roku, nácvik pohybu loutek 
Organizace: sed/stoj v kruhu, pohyb po třídě, práce ve dvojicích, sed v půlkruhu na 
židlích 
Pomůcky: loutky, CD Havěť všelijaká, CD přehrávač, triangl, paravan, židle 



48 

Motivace: Zahrada pana Trnky a pěti kluků 
Čas: 45 minut 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) Rok v zahradě - koloběh stromů a semínek, jejich růst a spánek pod sněhem -

vyjádřit vlastním tělem 
b) Pčt kluku - jednou na jaře do zahrady přišlo pět kluků —» pohyb po třídě -

chodili po špičkách, rozhrnovali rukama větve stromů, plazili se pod větvemi, 
skákali z kamene na kámen a utíkali před kocourem. Potom se jednoho dne 
sešli a povídali si o tom, co v zahradě zažili 

c) Dialogy loutek - dvojice jsou rozmístěny po třídě a povídají si o 
následujícím: co jim vyprávěl trpaslík, o kocourovi a jeho obydlí, o tom, jak 
se setkali s velrybou. 

d) Tanec loutek - kluci byli rádi, že mají svou zahradu 
e) Toníkové divadlo 

REFLEKTIVNÍ ROZBOR: 
Počet dětí: 25, z toho 10 děvčat 
Čas: 38 minut 

HLAVNÍ ČÁST: 
a) všichni jsme se proměnili v semínka spící pod sněhem, vystrkovali jsme 

lístky nad půdu, abychom se přesvědčili, jestli už je jaro a můžeme se 
probudit a růst, vyrostli jsme, vyhřívali se na sluníčku, hráli si s větrem, na 
podzim jsme se proměnili v semínko v plodu, který dozrál na našem stromě, 
spadli znovu do hlíny a usnuli pod přikrývkou ze sněhu. Děti v ý b o r n ě 
spolupracovaly a dlouhou dobu jsme byli skrytí pod sněhem, protože je 
bavilo zkoumat prstem teplotu nad půdou. 

b) Tuto činnost již děti znaly, společně jsme ji dělali několikrát, proto nejsou 
v jejím průběhu problémy. Jen se stále dětem nedaří zaplnit prostor. 

c) Dialogy loutek se nekonaly, většina dětí byla ve věku 3 - 4 roky a ty 
evidentně potřebovaly jinou činnost. 

d) Tanec děti baví, snaží se zapojit i loutky. 
e) Děti znovu shlédly příběh kluků a velryby, který jsem hrála já ( velryba ) a P. 

( kluci ). S P. jsme zkoušely společně hrát toto představení během ranních her 
a překvapilo mě, jak dobře si P. ( 5,6 let ) pamatovala text velryby. Přesto se 
rozhodla hrát kluky. Druhé představení odehráli L. a L., dva předškolní 
chlapci. Já seděla za nimi a napovídala jim obsah textu. Oba mluvili za loutky 
srozumitelně. 
Čtyřletý F. velmi toužil po tom hrát také a ptal se mě, zda je na dně jezera 
poklad. Když jsem řekla, že já to nevím, ale velryba to jistě bude vědět, a 
proto ji musíme zavolat, a zašla jsem za paravan, abych loutku velryby vedla, 
přiběhl za mnou a pomáhal mi ji vést. Neměl potřebu za loutku mluvit, jen 
hrát. 
Děti v hledišti již věděly, jaké otázky přijdou, a odpovídaly všechny a 
pohotově. 
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2.3 Shrnutí praktické části 

Přestože nebyla třída, ve které probíhala prázdninová výuka a tedy také má práce 
s dětmi, vybavená pomůckami, podařilo se mi vždy najít dostatek věcí, které jsem 
potřebovala. Toto byla jediná velká nevýhoda, se kterou jsem se musela potýkat. 
Byla jsem velmi vděčná za příležitost učit deset dní v této mateřské škole. Paní 
ředitelka byla vstřícná a paní učitelky, střídající se nepravidelně podle prázdninového 
rozvrhu, mi poskytly prostor, dobré rady a někdy také rozbor toho, co viděly. 
Bohužel z mé práce neviděly právě mnoho, protože musely často odbíhat za 
povinnostmi mimo třídu a také se mnou byla každý den jiná paní učitelka. Skupina 
dětí, se kterou jsem pracovala, byla velmi různorodá ( což se lze dočíst hned v úvodu 
praktické části bakalářské práce ) a často se měnící. Z tohoto důvodu byla má práce 
obtížná. Přesto jsem věděla, že jako budoucí učitelka v mateřské škole musím i 
takovou situaci zvládnout. Musím přiznat, že pro mě nebylo těžké pracovat se 
skupinou 26 dětí, kde převládají chlapci. To, že se zde sešly děti z různých tříd a 
dvou různých mateřských škol, také nebyl takový problém, neboť jsem měla 
možnost stanovit nová pravidla platící pro danou skupinu. Nejtěžší pro mě byl 
věkový rozdíl mezi dětmi. Plánovat práci tak, aby se v ní našly Činnosti pro 
předškolní i pro tříleté děti, je těžké a přiznám se, že právě toto jsem nezvládla. 
Protože existuje velké množství mateřských škol, které mají heterogenní třídy, a je 
možné, že do jedné z nich jednou nastoupím, bude toto vědomí mým vnitřním 
motorem k tomu, abych našla cestu k rozvoji dětí všech věkových skupin ve skupině. 
To, že většina dětí neabsolvovala všech deset dní mé práce, jsem nepociťovala jako 
problém. Nově příchozí děti se rychle přizpůsobily. 

První týden byl věnován předmětům, jejich oživení a proměnám. Chtěla jsem, aby 
děti probudily svou fantazii a aby se dozvěděly ( a vyzkoušely s i ) nenásilnou formou 
o základech hry s předmětem a loutkou, o roli loutkoherce. Velice mě překvapilo, jak 
pomalu děti projevovaly svou představivost. Některé se opravdu snažily přijít na 
nové věci a způsoby, některé opakovaly to, o čem již věděly, že je „správně". 
Myslím, že jsem postupovala správně, když jsem šla od předmětu a jeho skutečné 
funkce k proměněnému předmětu. Druhý týden byl věnován hře s loutkou a 
loutkovému divadlu. Děti vněm měly uplatnit vše, co si osvojily během prvního 
týdne. Musím říci, že ačkoli bylo cílem loutkové divadlo hrané dětmi, nebylo pro 
něho nakonec příliš místa. A já se ani nesnažila dát loutkovém divadlu více prostoru. 
Děti si během naší práce nedokázaly plně osvojit zásady pro práci s loutkou a 
cvičení, která jsem proto zařazovala, pro ně byla z tohoto hlediska důležitější. Je 
pravda, že místo lekcí dramatické výchovy ( např. místo nepovedené lekce o 
kocourovy ze středy 23. 8. ), které jsem využívala pro přiblížení příběhu dětem, jsem 
mohla zařadit cvičení nebo etudy s loutkou, nabízí se ale otázka, zda by potom těchto 
cvičení nebylo příliš mnoho. 

Myslím, že pokud bych měla ještě více času na práci s dětmi, bylo by loutkové 
divadlo hrané dětmi na daleko větší úrovni, než koncem desátého dne. Přesto jsme 
k němu došli a děti, které si ho vyzkoušely zahrát, přestože často zapomínaly 
pohybovat loutkami, když mluvily, ukázaly, že hrát s dětmi v mateřské škole 
loutkové divadlo je velmi reálné. 

Tím se dostávám k první otázce, kterou jsem si v úvodu praktické Části dala. 
Odpověď na ni tedy zní - ANO a velmi úspěšně. K práci na loutkovém divadle není 
potřeba dětí se zkušenostmi s dramatickou výchovou, ale celá práce na něm vyžaduje 
delší přípravu a intenzivní průpravu jejími metodami. Zkušenost s dramatickou 
výchovou a jejími metodami je ale samozřejmě výhodou. Homogenní skupina je 
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výhodnější, pokud je učitel zaměřený k dané věkové skupině a chce ji co nejvíce a 
efektivně rozvíjet. Heterogenní skupina má výhodu v tom, že se mladší děti mohou 
učit od starších a ty jim zase mohou v mnohém pomoci, učitel tedy na ně může vložit 
některé povinnosti. Je to ale zároveň těžké, každý věk potřebuje svůj přístup a to, jak 
už jsem uvedla, jsem bohužel nezvládla. Odpověď na otázku, jaké zvolit postupy 
v případě heterogenní skupiny, je nejednoznačná, každý by zvolil něco jiného. Jde o 
to zabavit mladší děti, když chceme procvičovat složitější věci s dětmi staršími. Jak 
to ale udělat, aby se přitom mladší děti také nějakým způsobem rozvíjely a aby to 
nebylo uděláno s pocitem, že s jich potřebujeme na chvíli zbavit, je těžké. V případě 
mojí práce by mohly stavět přístřešek pro loutky ( podle rady jedné z učitelek ), které 
zatím se staršími zkouší různé pohyby. V takovém případě bych mohla zařadit 
cvičení, která jsem kvůli své momentální neschopnosti organizace musela vypustit. 

Další otázkou je, zda si děti budou schopny osvojit zákonitosti vedení loutky. 
Ano, jsou schopny, záleží ale na jejich zkušenostech a také na práci učitele. Mé děti 
si neosvojily fázovaný pohyb. Kdybych měla více času, určitě bych se na něj více 
zaměřila. Měla jsem obavy, že nebudou schopny mluvit za loutku, většinou však 
pochopily, že pokud mluví za loutku, dívají se na ni a ona tak obživne. Mladší děti 
toto pravidlo neakceptovaly, u některých z nich jsem ale byla vděčná hlavně za to, že 
se zapojily do práce a pokoušely se plnit úkoly, které jsem jim zadávala. A jestli děti 
zvládnou vytvořit vlastní příběh a tím i představení? Myslím, že to není nereálné, 
přesto ale každý učitel musí zvážit, zda právě jeho skupina je toho schopna a potom 
se podle toho zařídit. Já jsem situaci vyhodnotila tak, že bude lepší, když sama dětem 
předložím příběh převedený již do podoby loutkového divadla a ony si ho vyzkouší. 
Protože to byla jejich první zkušenost s vlastní loutkovou hrou, stojím si za tímto 
rozhodnutím i nadále. 

Připravná cvičení jsou každopádně velmi žádoucí. Pomohou dětem přijít na 
způsob, jak loutku vést a je to zábavná forma nácviku loutkového divadla. Pokud 
bych chtěla děti spíše odradit, mohla jsem si vyhradit pouhých pět dní, postavit děti 
za paravan, chtít po nich, aby hrály a v průběhu je upozorňovat na chyby. Způsob, 
jaký jsem zvolila, děti bavil a bavil také mne. Časový rozsah je, řekla bych, 
individuální. Já zvolila jednotky o průměru 45 minut, což jsem někdy nenaplnila, 
někdy přesáhla. Vzhledem k počtu dní, které jsem si zvolila, to bylo vhodné. Pokud 
by ale bylo více č a s u j e možné jít po menších krůčcích. 

Deset dní byl pro mne dostatečný čas, samozřejmě jsem si mohla zvolit delší 
časový úsek, ale tím by se mi možnost najít ochotnou mateřskou školu dosti zúžila. 
Práce, kterou jsem odvedla, byla dostačující pro cíl, který jsem si vytkla, a ačkoli by 
se příště dala odvést jistě lépe, jsem s jejím výsledkem spokojená. 
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ZÁVĚR 

Celé období věnované hledání odpovědí na otázky, které jsem si na počátku 
zformulovala, bylo velmi zajímavé a v mnohém úspěšné. Zajímavé objevením 
mnoha knih, které mě inspirovaly, dodaly mi potřebné informace nebo mě nějakým 
způsobem posouvaly dál, úspěšné nalezením oněch odpovědí a také vlastních 
možností a nedostatků. Ze děti předškolního věku dokáží hrát loutkové divadlo, o 
tom není pochyb. Ověřila jsem si, že cesta, kterou jsem k tomu zvolila, je možná i 
úspěšná. Ačkoli mě překvapila nezkušenost dětí ve skupině s dramatickou výchovou, 
stala se tato nezkušenost vnitřním motorem mé práce. Měla jsem možnost naučit děti 
něčemu novému, vše, co jsem si připravila, je zajímalo a ony mě po celou dobu práce 
mile překvapovaly. Děti jsou neobyčejně tvárné a vše, co pro ně učitel připraví 
s láskou a přesvědčením, je vděčně přijato. 

Cíl této práce, dovést děti k aktivní hře loutkového divadla, byl splněn. Samotné 
loutkové divadlo bylo ale jen sladkou tečkou za prací dětí. Byla to jakási odměna, 
vrchol, na který jsme dorazili a každý mohl zkusit, co už zvládne. Vnímala jsem, že 
cvičení sloužící k přípravě na něj, dětem přinesla mnohem víc. Nejen proto, že 
zabírala většinu času, kterou jsme společně strávili, nebo že byla zaměřena k onomu 
vrcholu. Děti postupně přicházely na to, že nic nemusí být takové, jak to vidíme a že 
žádná proměna není špatná, pokud si ji budou umět obhájit. Carovaly tak podle 
svých představ, chvíli byly dětmi a v jinou dobu se zase stávaly někým jiným. Měly 
zodpovědnost za své loutky, za plyšové kamarády, kteří bez jejich pomoci 
neobživnou, hlas dětí se stával hlasem loutek. A i když všechny děti nezvládly 
některé loutkoherecké dovednosti, byl to příjemný výlet do světa loutek, který byl 
dětem blízký. A kdybych měla možnost strávit s nimi delší čas, byly by děti ve 
vedení loutek lepší a lepší a stihla bych s nimi důkladněji ( a možná pomaleji ) 
procvičit vše, co k loutkám a jejich loutkohercům patří. 
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