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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je tvořivost a hry pro její rozvoj. Co je tvořivost a jaký 

význam má pro člověka? Tvořivost je vlastnost výhradně lidská, odlišuje člověka od 

zvířat, robotů a dokonalých strojů. O tvořivosti se v poslední době hodně mluví a to je 

velmi dobře. Můžeme říci, že tvořivost je schopnost člověka reagovat na životní situace 

nově, ne podle zažitých šablon. Stále více se setkáváme s potřebou kreativity 

v pracovním procesu. Tvořivost vede lidstvo k dalším pokrokům. Člověk ve snaze 

překonat sám sebe a dokázat stále víc, je nucen sám na sobě pracovat, osvojovat si nové 

poznatky, které mu dovolí ovládnout přírodu, vědu a sama sebe. Proto je nutné tvořivost 

podporovat a rozvíjet od nejútlejšího věku člověka. Proto by děti měly mít dostatek 

podnětů pro rozvoj tvořivosti. Nej důležitější činností dětí je hra, ale hra není tvořivost, 

i když spolu velmi úzce souvisí. Tvořivost souvisí s myšlením, logikou, s chováním 

a vůbec s lidskou osobností. Hra je prostředek, který rozvíjí tvořivost. To je důležité 

zjištění pro nás pedagogy, protože právě my máme možnost pomoci dětem rozvíjet 

jejich kreativitu pomocí hry. Tato práce je součástí skupiny prací na téma hry, konkrétní 

téma jsou hry pro rozvoj tvořivosti dětí. Předložená závěrečná bakalářská práce je 

součástí souboru čtyř prací věnovaných hrám dětí. Každá tato práce je po dohodě 

s vedoucí prací věnovaná některé oblasti teorii her a v praktické části vybrané skupině 

her. Čtyři závěrečné bakalářské práce tvoří tedy určitý celek. Jejich citace jsou uvedeny 

na závěr kapitoly věnované použitým informačním zdrojům. 



1 Teoretická část práce 

1.1 Charakteristika hry 

Pojem hra je velmi široký, zahrnuje velké množství odlišných aktivit např. sportovní 

hry, počítačové hry, divadelní hry, pohybové hry atd. My pedagogové a rodičové 

se zamýšlíme nad výchovnou funkcí hry v různých oblastech lidského života a vývoje 

společnosti. Není důležité, kdo hru vymyslí (pedagog, psycholog, kněz atd.), ale jaké 

výchovné možnosti hra skrývá. Jaká tedy má hra být? Názory na tuto otázku jsou různé. 

Němec (2002) uvádí tyto charakteristiky: 

Masarykův Slovník naučný z roku 1927 Charakterizuje hru jako činnost, která je 

vykonávána pro sebe sama, je zdrojem libosti a určitě nevede k práci. 

A.S.Makarenko(1953) naopak přirovnává hru k práci a vyzdvihuje právě její výchovný 

záměr, ten vede prý k výchově správného občana. Dobrá hra je podobná dobré práci, 

špatná hra špatné práci. 

Johann Huizinga (1971) popisuje hru jako dobrovolnou činnost s přesnými pravidly, 

doprovázenou pocitem napětí a radosti. 

Encyklopedie tělesné kultury (1962) definuje hru jako organizovanou a zábavnou 

činnost bez přímého praktického účelu, narozdíl od práce. 

Vývojoví psychologové označují hrůza základní činnost dítěte od útlého dětství 

a významným prostředkem celkového psychologického vývoje člověka. 

Pedagogové označují hru za činnost odlišnou od práce a učení a přiřazují ji spoustu 

aspektů - poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní atd. 

Většina z těchto autorů se shoduje na tom, že hra je činnost. Různé názory mají na to, 

zda má hra smysl sama o sobě, nebo je jen prostředkem k dosažení určitého cíle. 
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Shodují se také v tom, že hra musí mít pravidla, která jí dodávají napětí a obtížnost. Za 

nedílnou součást hry považují také libost, zábavu, radost a v neposlední řadě také 

dobrovolnost. Závěrem můžeme tedy říci, že hraje časově ohraničená svobodná činnost 

jedince nebo skupiny, která přináší uspokojení potřeby, zábavu, poučení, prožitek 

(Němec, 2002). 

1.2 Hra z hlediska psychologického a tělesného vývoje člověka 

Hra provází člověka celý život. V jednotlivých etapách vývoje má svá specifika 

a význam, jinak si hrají dvouleté či pětileté děti, jinak dospělí. Odlišnosti her nejsou 

vázány pouze na věk, najdeme je i u dětí stejného věku. Dětská hra se vyvíjí v závislosti 

na tom, jak dítě vyspívá a jak je vychováváno. Dobrá výchova podpoří jeho vývoj, 

špatná ho naruší nebo zbrzdí. Je tedy potřeba vybírat hry přiměřené věku a možnostem 

dítěte. 

1.2.1 Hra v období kojeneckém 

Vědecký výzkum ukazuje, že je dítě schopno učit se již v prvních dnech života, např. je 
V 

dokázané, že kojenec je schopen uchovat si naučené po dobu déle než 24h(Langmeier, 

1983). V tomto období je hra úzce spjata s vývojem pohybovýma smyslovým. 

Od třetího měsíce dítě rozeznává předměty, jejich tvar a barvy. Rozvíjí se mu sluch -

otáčí hlavu ve směru zvuku, rozeznává hlasy. Sluch je velmi důležitý pro pozdější vývoj 

řeči. Velký význam pro dítě má dotykový smysl, hmat. Když dítě začne uchopovat 

předměty, rozvíjí se u něho nejen hmat, ale i zrak a pohybový aparát. S rozvojem 

smyslů se obohacuje činnost dítěte, hraje si se svým tělem (ruce, nohy), s obličejem 

dospělého, s vlasy, hodinkami, se vším co ho upoutá. První hrou bývá primitivní hra 

na schovávanou, kdy si dítě zakryje obličej rukou a rychle ji zase odstraní(„není 

Honzík - kuk ,,). Další hry jsou také velmi jednoduché, avšak pro dítě důležité. Patří 

sem různé houpání na rukou, zpívání jednoduchého textu, tleskání s říkadly a také 
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ukolébavky (paci paci, halí - belí atd.). V obchodech dnes existuje velký výběr hraček 

pro kojence, ale nejzajímavější hračky nabízí samotná domácnost. Děti mají rády 

kuchyňské náčiní, šuplíky, dveře, zámky atd. Oblíbené jsou veškeré hry s vodou. Hrou 

s těmito „hračkami" pomáhají dětem objevovat svět. Nezbytná je v tomto období pomoc 

a dozor dospělého (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980) 

1.2.2 Hra v období batolete 

V tomto období dochází k výraznému obohacení hrové činnosti. Je to období, kdy dítě 

poznává svět kolem sebe malými pokusy (přesýpání písku, přelívání vody atd.). Dítě již 

má koordinované pohyby a rozvíjí se u něho fantazie a jeho činnost samotná má prvky 

hry. Hry jsou velmi rozmanité, pohybové (motorické) - chůze, běhání, poskakování, 

koulení, házení'(honěná, kolo mlýnské atd.). Důležitou hračkou v tomto období je míč, 

kuželky, kroužky. Hrou se cvičí svalová koordinace a odbourává se prostorová nejistota 

dětí. S vývojem jemné motoriky souvisí manipulační hry. Dítě zavírá a otvírá krabice, 

zámky, dveře, rádo si hraje s hračkami (nejvhodnější jsou různé kostky). Kolem 

druhého roku je dítě schopno postavit jednoduché tvary a skládanky. Velkou úlohu 

v tomto věku mají první jednoduché knihy, většinou plné zvířat, dětí atd. Dítě š i je samo 

zkouší číst, můžeme tedy pozorovat, že dítě udrží delší čas pozornost. Setkáváme 

se také s tím, že dítě pomocí hraček a her reprodukuje své vlastní zážitky. Období mezi 

druhým a třetím rokem je dobou největšího vývoje řeči a právě vhodně zvolená hra 

může být v tomto dobrým pomocníkem. Děti učíme říkadla, písničky, jednoduché 

básničky, a používáme nejrůznější slovní hříčky. Ve věku, kdy se utváří řeč je důležitý 

mluvní vzor dospělých. Měli bychom mluvit s dětmi mluvit přirozeně, kultivovaně, bez 

křiku a hrubých slov. Naše řeč by měla být srozumitelná po všech stránkách. Výrazným 

podnětem pro rozvoj řeči je zpěv, zpíváme hlavně dětské písničky a přizpůsobujeme 

se poloze a výšce hlasu dítěte. Zpěv také přispívá citovému rozvoji dětí.(Mišurcová, 

Fišer, Fixl, 1980). 
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1.2.3 Hra v období předškolního věku 

Nejdůležitější období z hlediska hry, hra je součástí téměř všeho - učení, přípravy 

do školy, volného času. Hra je ve srovnání s předchozími etapami vývoje obsahově 

bohatší a organizačně složitější. Dítě si hraje samo, ale vyhledává již skupinovou hru. 

Toto období je charakteristické velkým množstvím her různého charakteru. Nejvíce 

se uplatňují hry námětové - napodobení činnosti ze svého okolí. Patří sem hry 

na rodinu, lékaře, průvodčí atd. Čím je dítě starší vnímá více detailů ze svého okolí 

a obohacuje jimi svou hru. Jednou z důležitých hraček námětových her je panenka, je 

součástí hry na domácnost, na lékaře. Dítě se stará o panenku po vzoru dospělých -

umývá ji, obléká, mluví na ni, zpívá ji, chodí s ní na procházku. Panenka je oblíbenou 

hračkou zejména u dívek, chlapci dávají přednost plyšovým zvířátkům. Intelektuální 

činnost dítěte podporují hádanky a didaktické hry. Děti je hrají v mateřské škole, ale 

mohou je hrát i v rodině. Mnoho návrhů na tyto hry najdeme v dětských časopisech, 

kterých vychází nepřeberné množství. S postupujícím věkem se stále více uplatňují 

konstruktivní hry - složitější stavby z písku, stavby a výrobky z přírodnin, práce 

se stavebnicí. Objevují se také hry pro rozvoj hudebního sluchu - hry na různé hudební 

nástroje(píšťalky, bubínky, xylofony, činely atd. Dbáme na to, aby děti nedělaly jen 

rámus, ale aby hrály jemně a s citem. S oblibou si děti hrají také se slovy - používají 

různá říkadla, jazykolamy, slovní hříčky. Velkému zájmu se těší pohybové hry, většinou 

s pravidly a složitějšího charakteru. Dítě si již vybírá ke svému hraní kamarády, 

můžeme tedy mluvit o kolektivních hrách. Při nich se děti učí toleranci, kompromisu, 

spolupráci a překonání egoismu, což je pro ně přínosem do budoucnosti. Pohybové hry 

se dají hrát venku i v místnostech, v malých i velkých skupinách účastníků (sedavá 

honěná, závody v běhu, chůzi, míčové hry, stopovaná atd.). Rodič a vychovatel by 

si měl všímat toho, jak si dítě hraje, v některých případech zasáhnout do hry a navést 

dítě správným směrem. Zásah by neměl být příliš rušivý, měl by být taktní 

a jemný.(Langmeier, 1983, Mišurcová, Fišer, Fixl 
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1.2.4 Hra v období mladšího školního věku 

V tomto období se vlivem učení podstatně mění dětská osobnost po stránce duševní, 

tělesné a sociální. Hra přestává být hlavní činností dítěte a od základu se proměňuje. Dá 

se říci, že dítě si hraje s tím co má smysl. Hraje plánovaná, promyšlená do podrobností 

a kombinuje se v ní fantazie se smyslem pro věcnost. V této době má dítě již své 

oblíbené hry, které mu vydrží měsíce i léta. S postupným vyspíváním dítěte můžeme 

pozorovat tvůrčí hru s pomůckami, které si pořizuje pro hru samo. Rozvíjí se jemná 

motorika, to poznamenává volbu hraček a her. V tomto období jsou velké rozdíly mezi 

hrami dívek a chlapců. U chlapců se setkáváme s hrou s nádechem dobrodružnosti. 

Dívky preferují hry romantické, ruční práce, hry s prvky pečovatelství. Oblíbené jsou 

hry dramatické, samozřejmě již s kostýmy a rekvizitami. Pro tento věk je 

charakteristická složitá hra se stavebnicí(Merkur, Lego, Cheva), má pro dítě velký 

význam - staví podle plánku nebo podle své fantazie a zkušenosti. Pro rozvoj intelektu 

slouží hry jako dáma, šachy, různé rébusy, hlavolamy, křížovky, dále hry stolní -

domino, různé druhy karet, pexesa, kostky atd. Velký rozmach zaznamenávají sportovní 

hry s různým náčiním - kolečkové brusle, kolo, skateboard, koloběžky atd. Pro tyto hry 

se hojně v naší republice staví vhodné prostory (parky, hřiště). Důležitou součástí 

vývoje dítěte jsou kolektivní hry. Dítě potřebuje určitou zdravou soutěživost a rivalitu 

pro zdraýí ýývoj. Význam má spolupráce mez i vrstevníky, dítě si hledá kamarády 

se stejnými nebo podobnými zájmy a vznikají zde první opravdová přátelství, jež vydrží 

mnohdy celý život. Rodiče v tomto období do hry velmi nezasahují, ale musí 

kontrolovat s kým a s čím si děti hrají. V tomto věku se stává velké procento dětských 

úrazů, děti vymýšlejí spoustu nových her, ale nedomýšlejí, co by se mohlo stát. Dospělí 

mohou v takovém případě pomoci radou nebo vymezením prostoru pro hru, příslibem 

bezpečné hry je bezpochyby spolupráce rodičů. Dobré vztahy mezi rodiči napomáhají 

k lepšímu řešení sporů mezi dětmi, protože v tomto období dochází k častým hádkám, 

potyčkám, žalování, sporům o hračky nebo pravidla hry.(Langmaier, 1983/, Mišurcová, 

Fišer, Fixl, 1980). 
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1.2.5 Hra v období pubescence(ll - 1 5 let) 

Tato fáze vývoje bývá označována jako střední školní věk - zdůrazňujeme tím vývojový 

význam přechodu dítěte "na druhý stupeň základní školy, či nižší gymnázium. V této 

etapě vývoje je dětství překonáváno nastupujícím dospíváním, jehož znakem je 

probouzející se sexualita. Mezi fází mladšího školního věku a pubescence je velmi ostrý 

předěl. Zatím co je mladší školní věk považován za období klidné a vyrovnané, 

pubescence je věk plný neklidu, dramatické proměny těla i duše, konfliktů s rodiči 

a autoritami vůbec. Tuto změnu provází hluboká krize, změny nálad, názorů, tužeb. 

Pubescent se stává svému okolí a sobě samému obtížným. Celá tato etapa je 

nejdramatičtější ve vývoji jedince a nejnáročnější pro rodiče a vychovatele. V této době 

roste význam vrstevnických vztahů, vztahů k opačnému pohlaví. Jedinec si uvědomuje 

sám své pohlaví. V prvních dvou letech zaznamenáváme některé hry z předchozího 

období, ale pak už se objevují hry charakteristické pro dospělé. Můžeme říci, 

že převládají hry kolektivní, nerozlišujeme hry na dívčí a chlapecké. Oblíbené jsou hry 

bojové, dobrodružné, počítačové. U některých jedinců se v tomto věku objevují vědecké 

a technické zájmy. Pro jejich rozvoj jsou na trhu soupravy různého druhu např. Mladý 

elektrikář, chemik, architekt, mechanik a další. Velké oblibě se těší intelektuální stolní 

hry, při kterých se plní různé úkoly, jež posouvají hráče blíže k cíly {Riskuj, 

Carcassonne, Hrady). Dále jsou to hry, které umožňují hráčům stát se makléry nebo 

manažery - Monopoly, Dostihy a sázky atd. Velký rozmach zaznamenáváme 

u sportovních her, jedinec se snaží v tomto věku nějakým způsobem vyniknout. Někdy 

se stává, že se sám neúměrně přepíná a přeceňuje své síly. To vede často k úrazům 

a v nej horších případech k braní nedovolených látek, které podporují výkony -

anabolika, jiné drogy. Děti v tomto období jsou nejvíce ohroženi těmito zakázanými 

látkami, proto je nutné, abychom je naučili, jak smysluplně trávit volný čas. Pubescence 

je obdobím poznávání sama sebe, srovnávání se s druhými a hledání hodnot, krize 

ve vztahu s rodiči, proto zásahy rodičů do volného času dítěte často spíše ublíží, než 

pomůžou. Neznamená to však, že bychom jakýchkoli zásahů měli vzdát, chce to více 

trpělivosti a citlivosti. Mládeži tohoto věku bývá často svěřeno vedení dětí mladšího 

školního věku v různých zájmových kroužcích. Tato činnost přináší jedinci vnitřní 

uspokojení ze hry a také na něho klade výchovné nároky. Musí dobře zvolit hru, 
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odpovídající věku dětí, které jsou mu svěřené, určit pravidla a místo konání hry. Tímto 

se učí odpovědnosti za své činy.(Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980) 
O 

1.2.6 Hra v období adolescence (15 - 20 - 22 let) 

Termínem adolescence označujeme poslední vývojové období před dospělostí. Název je 

odvozen od latinského adolescere, což znamená mohutnět, dorůstat, dospívat. Její 

počátek je spojován s plnou reprodukční zralostí, v jejím průběhu se ukončuje tělesný 

růst. Pro ukončení adolescence mají velkou váhu psychologická kritéria (dosažení 

osobní autonomie), kritéria sociologická (role dospělého), kritéria pedagogická 

(ukončení vzdělání, získání profesní kvalifikace). Jedinec v tomto období přemýšlí 

neustále o své budoucnosti a snaží se realizovat své plány a životní sny.(Helus 2003). 

V tomto období se výrazně vyvíjejí základní schopnosti a dovednosti, které vyžadují 

značnou sílu, hbitost, jemnou pohybovou koordinaci a smysl pro rovnováhu. Pokračuje 

významně rozvoj vnímání, které dosahuje maxima. Velký rozvoj zaznamenává slovní 

zásoba jedince, vyjadřování, složitější větná vazba. Jedinec je schopen lépe se učit na 

základě poznání logických souvislostí. Prohlubuj í se zájmy a záliby. Koníčky jsou 

u některých jedinců důležité pro volbu budoucího studia nebo povolání. Setkáváme 

se sběratelstvím různých věcí - známek, karet, pohledů, nálepek, modelů, atd. Tato 

aktivita s rozvojem kultury nabývá značného stupně odbornosti. Charakteristickou 

hrovou činností je modelářství - založené na vysoké technické a profesionální úrovni. 

Na trhu je mnoho druhů modelů, různého stupně obtížnosti. Podstatou hry je dovést 

model do konečné fáze a po té je možno modely vystavovat a také se s nimi účastnit 

soutěží. Velký prostor v tomto období zabírají intelektuální hry pro rozvoj vědomostí, 

tvořivosti, slovní zásoby, logického myšlení. Prohlubuje se také zájem o sport, kdy se 

jedinec specializuje na jeden sport, kterému věnuje svůj volný čas.(Mišurcová, Fišer, 

Fixl 1980) 
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1.2.7 Hry dospělých 

Uplatnění hry v životě dospělých souvisí s širšími otázkami tvorby životního stylu 

a volného času. V současné společnosti vedou změny ve výrobním procesu k novému 

uspořádání pracovní doby a volného času. Hra ve volném čase dospělých významně 

přispívá k obnovení tělesných i duševních sil člověka, pro rozvoj jeho zájmů, potřeb, 

ale působí i na rozvoj osobnosti. Při hře se uplatňují síly a schopnosti, které se nemají 

možnost při práci projevit. Jejich aktivizace uvolňuje skryté energie a utváří nové 

vlastnosti. Typickým představitelem herní činnosti dospělých jsou sportovní hry 

s výrazným prvkem soutěživosti. Dospělý se jich zúčastňuje jako hráč nebo jako divák. 

Další oblíbenou sférou jsou hry společenské - šachy, karetní hry, stolní hry. Pohybové 

hry - kulečník, kuželky, minigolf. Intelektuální hry - hádanky, kvizy, rébusy, křížovky 

a fenomén současnosti sudoku. Velké oblibě se těší stolní soubory her - stolní hokej, 

fotbal, autodráhy, různé trenažéry. Velký rozvoj zaznamenaly počítačové hry - mnoho 

druhů strategických her, vědomostních, dobrodružných atd. Někteří jedinci podlehli 

vášni zvané sběratelství, která v dospělosti dosahuje již značného stupně odbornosti. 

Patří sem filatelie, sbírání pohlednic, nálepek, kuriozit, sbírky modelů aut, letadel, 

předmětů z oblasti techniky, umění. Dnešní možnost cestovat téměř po celém světě 

neomezeně, dává sběratelům možnost získávat exponáty a přátele se stejnou zálibou 

v různých cizích zemích. Se sběratelstvím úzce souvisí modelářství, které vyžaduje 

zručnost a odbornost jedince. V současné době existuje mnoho obchodů a společností, 

které se zabývají prodejem modelů všeho druhu, od těch jednoduchých po nesmírně 

funkčně a technicky komplikované, které prezentují všechny funkce technického 

originálu. Odměnou pro modeláře bývá výstava, kde může prezentovat své modely. 

Několik modelářů má i svá soukromá muzea otevřená pro veřejnost. Do výčtu aktivit 

volného času dospělých nesmíme zapomenout uvést společenský tanec, malbu, ruční 

práce, keramiku, kutilství atd. (Mišurcová, Fišer, Fixl 1980) 
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1.3 Hra v životě postiženého dítěte 

V posledních letech vzniklo na toto téma mnoho odborných prací, zjistilo se, že hra 

v životě postiženého dítěte je jako výchovný prostředek nezbytná. Výběr hry a hračky 

závisí na druhu postižení dítěte. Hra by měla sloužit k citovému rozvoji, ale také jako 

rehabilitační prostředek (uvolňování a procvičování různých svalů, zmírnění defektu 

atd.) Typy postižení můžeme rozdělit do těchto skupin: poruchy zraku, poruchy sluchu 

a řeči, poruchy sociálního chování, poruchy mentální a vady tělesné. Každá tato skupina 

má své potřeby a klade na hru specifické požadavky. V čem spočívá odlišnost her 

jednotlivých postižení? Postižené děti si hrají daleko méně než děti zdravé. Převládá 

u nich nečinnost, pudové odreagování, pasivní pohrávání. To je způsobeno vnitřními 

činiteli - nedostatečnou spontaneitou, nespoutanými výbuchy, a vnějšími činiteli -

nedostatky v pedagogickém řízení hry pro postižené dítě(v současné době je již mnoho 

kvalifikovaných pedagogů a asistentů, kteří s těmito dětmi pracují a vzniklo množství 

zařízení a škol pro postižené). Odborníci rozpracovávají metody léčby hrou, protože 

poslední výzkumy ukázaly, že správně vybraná a řízená hra může ovlivnit vývoj 

postiženého dítěte např. zmírnit agresivitu, bojácnost, pomoc při integraci mezi zdravé 

děti po případě do rodiny atd. (Mišurcová, Fišer, Fixel 1980). 

Úspěch výchovy postiženého dítěte lze spatřovat především v tom, jak se dítě stává 

členem společnosti, jak úspěšně probíhá jeho socializace (v rodině, ve škole, popřípadě 

v zaměstnání). Proces socializace souvisí s\p stupněm postižení dítěte a s tím, jak dítě 

přijala jeho rodina. Je velmi důležité, aby se rodina smířila s postižením svého dítěte. 

V důsledku nesmíření se s postiženým dítětem může docházet ke špatným výchovným 

postojům. Často se objevuje úzkostná výchova, kdy se rodina o dítě bojí, lpí na něm 

a vše za něj dělají. Dítě je potom nesamostatné, nemůže se sociálně rozvíjet a je 

apatické, v některých případech se může proti takovému druhu výchovy vzepřít. Dalším 

druhem špatné výchovy je výchova rozmazlující - dítě má vše co chce, vše sejřídí podle 

něj, rodič vlastně brání dítěti dospět, dítě reaguje tím, že je roízkazovačné a rodič ztrácí 

veškerou autoritu. Výchova postiženého dítěte je velmi složitá a rodiče nejsou schopni ji 

zvládnout bez pomoci odborníků. Péče o postižené dítě vyžaduje mnoho času 
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a trpělivosti. V poslední době převládá trend zařazovat postižené dítě do normálních 

školek a škol. Takové dítě potřebuje k sobě asistenta, který se po celou dobu vyučování 

věnuje pouze jemu. Dítě má svůj individuální plán a je hodnoceno slovně, v některých 

případech po dohodě s rodiči může jako motivaci dostávat známky jako ostatní děti. 

Sociálním učením se postižené dítě získává vědomosti a dovednosti a ostatní zdravé děti 

se učí větší ohleduplnosti, pochopení a hodnotám např. někomu pomáhat, udělat radost, 

vděčnosti atd. Integrace postižených dětí do mateřských škol probíhá velmi dobře a bez 

větších problémů. Málokteré dítě se pozastaví nad vozíkem nebo nad fyzickým 

vzhledem postiženého dítěte. Začlenění postiženého dítěte do základní školy již skýtá 

mnoho problémů. Největším problémem je zařízení školy. Ve starých budovách nejsou 

vhodné prostory a bezbariérový přístup bychom hledali marně. Také kvalifikovaných 

asistentů bývá málo. Většinou se jimi stanou rodiče některých postižených dětí, kteří se 

díky svým dětem stali terapeuty nebo speciálními pedagogy a chtějí pomáhat ostatním 

rodičům a dětem. Nejúčinnější formou učení postižených dětí je právě hra. Postižené 

děti potřebují ukázat, co hračky dělají a jak si s nimi hrát. Dětem ukazujeme jak hračku 

složit, rozložit, jaké vydává zvuky. Hračku různě schováváme a dítě ji hledá. Hru 

opakujeme vícekrát a střídáme se s dítětem ve vedení hry. Stejný postup dodržujeme 

v imaginativních hrách (hra na něco), například na nakupování, péče o miminko atd. Při 

těchto hrách se dítě naučí nová slova - říkáme mu například jak a čím se krmí miminko, 

jak ho obléci. Užitečné je také strukturované učení hrou, každý den trochu. Lekce 

strukturovaného učení by měly kombinovat přirozené situace, kdy dítěti rodič, učitel, 

sourozenec nebo prarodič něco předvádějí, napodobují, či pomáhají udělat a chvíle, kdy 

se dítě učí něco, co potom bude využívat v běžném životě (např. zavazování tkaniček). 

Naučené dovednosti je třeba s dítětem neustále procvičovat a opakovat do doby, než je 

zvládne samo automaticky. Při učení různých dovedností pomalu snižujeme míru naší 

pomoci dítěti a povzbuzujeme ho v řešení dalších úkolů. Konečným cílem je výše 

zmiňovaná automatizace, kdy se dítě již na danou činnost nepotřebuje soustředit. Pokud 

má dítě něco zautomatizované, můžeme to použít jako základ pro další učení. Tento 

proces vyžaduje velikou citlivost a trpělivost rodičů a pedagogů. Výsledkem je pokrok 

a radost dítěte.(Plus 21, prosinec 2006) 
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1.3.1 Několik rad pro hru s postiženým dítětem 

Vhodné prostředí pro hru - všechny děti se snadno nechají rozptýlit aktivitami 

a předměty kolem sebe. Pokud je činnost, kterou mají vykonávat, nebaví, případně jim 

udržení pozornosti ztěžuje zdravotní stav, chytají se každé příležitosti dělat něco jiného. 

Proto je vhodné těmto dětem vytvořit prostředí, ve kterém mají optimální podmínky pro 

hru. Hru bychom měli správně načasovat. Hrajeme si s dítětem, které je odpočinuté, 

klidné, není hladové a když my máme dostatek energie a náladu na hraní. Soustředění 

dítěte také znesnadňuje zapnutá televize či rádio, což naopak některým zdravým dětem 

pomáhá jak při hře tak při učení. Chceme-li, aby se postižené dítě maximálně 

soustředilo na hru, musíme minimalizovat všechny zbytečné zvuky. Současně s tím 

musíme uklidit s prostoru pro hru ostatní hračky a předměty. Ty by mohly dítě 

rozptylovat, ponecháme si jen hračky, se kterými si chceme hrát. Postižené dítě se 

snadno rozptýlí větším množstvím hraček, pokud si přestane s nějakou hračkou hrát, 

ihned ji uklidíme z jeho dohledu. Tak zabráníme rozptýlení jeho pozornosti. 

Ze zkušeností rodičů a pedagogů pracujících s postiženými dětmi je patrné, že je 

vhodnější hrát si s dítětem u stolku. Dítě toho od stolku mnoho nevidí, není tedy 

rozptylováno a také se mu z židle hůře utíká. Je tedy vhodné vyhradit a přizpůsobit 

dítěti nějaký koutek na hraní. Koutek by měl být ohraničen například závěsy nebo 

paravánem, aby se dítě mohlo soustředit. Dětem je vhodné vštěpovat metodu učení 

zleva doprava. Znamená to, že na levou stranu stolu budeme dávat předměty, se kterými 

budeme pracovat a na pravou stranu ty, se kterými jsme již pracovat přestali. 

Nezasvěcenému člověku se zdá tento způsob omezující, avšak dětem s postižením zcela 

vyhovuje a umožňuje jim lépe se učit. Důležitou věcí při učení a hraní postižených dětí 

je způsob sezení. Když dítě špatně sedí, vyvolává to v něm pocit nebezpečí a to 

způsobuje špatné soustředění na cokoli. Ke správnému sezení napomáhá správná židle. 

Na našem trhu se již objevuje řada výrobců pomůcek a nábytku, které jsou 

přizpůsobeny právě postiženým. Ke koupi dobré a vyhovující židle je potřeba poradit se 

s lékařem nebo s rehabilitačním pracovníkem. Při samotné hře je důležitá pozice rodiče 

nebo pedagoga. Ten by měl sedět vždy naproti dítěti, pro které je důležitý oční kontakt. 

Dítě tak může pozorovat obličej, sleduje ústa, oči, výraz a snaží se napodobovat. Pokud 

si sednete vedle dítěte, ztížíte komunikaci tím, že se dítě bude muset otáčet a tak se 
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bude méně soustředit na danou činnost. Aktivity a zábavné činnosti připravujeme dle 

možností dítěte. Složitější dovednosti rozdělujeme na dílčí části, které se dítě naučí 

snáz. Nemá smysl dítě učit vše najednou, mnohem lépe to zvládne postupně. Pravidlem 

se tedy stává - začít jednoduše. Každou novou dovednost představujeme dítěti co 

nejjednodušeji, pořizujeme mu hračku, se kterou může snadno manipulovat a je pro něj 

srozumitelná. Až dítě zvládne jednoduché úkony, můžeme proces hraní zkombinovat 

s další dovedností. Užitečným pomocníkem při nácviku a provádění různých činností je 

tzv. postupné a zpětné přiřazování. Postupné přiřazování znamená to, že dítě začne 

nějaký úkon a rodič nebo pedagog ho dokončí. Při zpětném přiřazování rodič nebo 

pedagog začne a dítě úkol dokončí. Postupně se zvyšují požadavky na rozsah činnosti, 

kterou dítě vykonává, až nakonec zvládne celý proces samo. Postupné přiřazování je 

vhodné například při nacvičování her typu stavění věže z kostek atd. Zpětné přiřazování 

je vhodné při různých typech skládanek. Důležitou součástí her s postiženým dítětem je 

motivace. Postižené děti nemají příliš velký zájem o zkoumání svého okolí a aktivní 

hru, proto je potřeba je motivovat. Motivace souvisí se znalostí zájmů a zálib dítěte. 

Každé dítě mívá nějakou oblíbenou činnost, kterou můžeme použít při motivaci ke hře. 

Z činnosti, kterou dítě považuje za zábavnou, můžeme vycházet při procvičování méně 

oblíbených činností. Má-li dítě rádo hry, při kterých se mění a hýbají předměty, 

můžeme použít ke hře kuličky. Dají se různě posílat, řadit za sebou, střídat barvy, 

jednoduše počítat, při hře rozvíjet řeč. Postižené dítě potřebuje často povzbuzovat 

a chválit. Chvála musí být velká, doslova přehnaná. Pokud je dítě za správnou věc 

pochváleno, časem si tuto činnost lépe osvojí. K dítěti přistupujeme pozitivně. Při jeho 

výkonech se soustředíme na to, co udělalo dobře. Chyby a omyly opomíjíme, úspěchy 

zdůrazňujeme. Pokud se dítě učí oblékat kalhoty a nasouká obě nohy do jedné nohavice, 

neřekneme: „tys to spletl", ale pochválíme je za správný postup a ukážeme, kam patří 

druhá noha. Negativní výroky, chování a tresty nepatří do výchovy a učení postižených 

dětí. Dítě pochválíme i za něco, co se mu povedlo náhodou. Někdy se stane, 

že pochvala k motivaci dítěte nestačí, je tedy potřeba přistoupit ke konkrétní odměně. 

Odměnou může být pomazlení, oblíbené jídlo a pití, písnička, knížka nebo hra. Odměny 

by měly být malé a měly by přijít okamžitě po vykonané činnosti. Děti potřebují 

okamžité propojení činnosti a odměny, aby věděly, za co jsou chválené. Aby dítě 

pochopilo, co mu říkáme a co po něm požadujeme, musíme mu to několikrát opakovat. 
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Jiná metoda neexistuje. Také nás nesmí odradit nedostatečná reakce dítěte. Postižené 

dítě potřebuje na všechnu činnost více času. To platí i pro hry, dítě potřebuje zpracovat, 

co se od něj požaduje, např. dětem s mozkovou obrnou trvá poměrně dlouho než 

zpracují požadavek a zorganizují si pohyby. Postižené děti potřebují vytvořit ve svém 

životě určitý řád. Cítí se potom v bezpečí a mají pocit, že světu kolem sebe rozumí. 

Zavedený řád však nesmí vylučovat možnost změn a úprav. Některé děti lpí na řádu 

přespříliš, pak je vyvede zmíry každá sebemenší změna. Obecně můžeme tedy říci, 

že činnosti a aktivity s postiženými dětmi vyžadují mnoho času 

a trpělivosti.(S.Newman, 2004) 

1.3.2 Ukázky her pro postižené děti 

1. Uvědomováni si vlastního těla 

• Hlaďte a masírujte různé části těla dítěte, dotýkejte se ho 

• Hrajte si z jeho rukama a nohama, hýbejte s nimi 

• Umístěte dítě do ohraničeného prostoru, aby se samo mohlo dotýkat něčeho 

jiného např. zdi 

• Nabízejte dítěti hračky, které by mohlo uchopovat, uvědomí si svou aktivitu 

2. Sebepojetí 

• Zpíváme dítěti písničky, které označují části těla 

• Kreslíme části těla 

• Pojmenováváme části těla, pomůžou nám při tom panenky 

• Hrajte hru se zrcadlem 

3. Sdílení a půjčování hraček 

• Hry při nichž dítě rozděluje hračky mezi ostatní lidi 

• Vedeme dítě k tomu, aby se rozdělilo s někým blízkým 

• Dělíme se s dítětem např. o sušenky 

(S. Newman 2004). 
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2 Hra a výchova v různých kulturách 

Děti si hrají na celém světě. Jejich hry jsou rozmanité a velmi záleží na kultuře, ve které 

vyrůstají. K většině her děti potřebují hračky. Podle posledních výzkumů existuje jedna 

univerzální hračka, kterou najdeme téměř na všech světadílech a tou je loutka -

panenka. Podle toho jak panenka vypadá, z čeho je vyrobená, jaké má zdobení poznají 

odborníci mnoho věcí. Například společenské postavení rodiny, dobu, ve které tato 

rodina žila atd. (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980) Vlivem velké migrace obyvatelstva 

se stále častěji setkáváme v českých školách s dětmi různých národností. Je tedy 

v našem zájmu dozvědět se více o zvycích a tradicích jiných národů. 

V současné době je v některých částech světa velký počet dětí, které musí již od útlého 

:ovat a živit tak celou rodinu. Místo her a školní docházky děti již od pěti 

a nebezpečných podmínkách a dětské hry vůbec neznají. Dětská práce je stále větším 

celosvětovým problémem. Na podporu těchto dětí pracuje mnoho organizací - UNICEF, 

Service for peace, Člověk v tísni atd. 

2.1 Hra a výchova v Americe 

Amerika je kontinentem mnoha národů, tedy i rozmanitých tradic a zvyků. Najdeme 

v ní mnoho směrů výchovy. Vlivem velkých přistěhovaleckých vln, které trvají již 

od jejího objevení tu dochází k míšení kultur a přebírání tradic a zvyků. 

2.1.1 Hra a výchova v indiánských kmenech 

Indiánské kmeny jsou původními obyvateli Severní a Jižní Ameriky. Na jejím území 

žilo mnoho indiánských kmenů, některé byly při kolonizaci úplně vyhlazeny. Původní 

životní styl můžeme vidět v Severní Americe v rezervacích, kde se snaží udržovat svou 

zlatých dolech až dvanáct hodin denně. Pracují v otřesných 4-W 
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kulturu a tradice. Indiáni se snažili o co nejtěsnější soužití s přírodou. Od toho se také 

odvíjel celý jejich život a výchova dětí. Velký důraz kladli na svoje náboženství. Proto 

se děti již od útlého věku učily mnohým rituálům k uctívání nejrůznějších božstev. 

Například Aztékové měli přes čtyřicet božstev, pro které připravovali různé slavnosti. 

Některé rituály byly opravdu velmi náročné a vyžadovaly výuku od raného dětství 

(Hordern, Dresner,Hillman, 1987). Protože život v přírodě vyžadoval znalost mnoha 

poznatků, které si generace předávaly mezi sebou, hry dětí byly vlastně nápodobou 

práce dospělých. Hrou se děti učily žít. Děvčátka chodila s matkami pro vodu 

a asistovala při vaření, důkazem toho jsou nálezy miniaturního hliněného nádobíčka 

nebo malých vřetének na předení vláken. Chlapci se zase učili lovit ryby malou sítí. 

Nejprve ve vesnici chytali listí nebo hliněné střepy. Velmi známým kmenem s bohatou 

historií, je kmen Mayů, který žil na území dnešního Mexika. Jeho potomci žijí dodnes, 

říkají si Lakandové. Jejich územím je tzv. Lakandonský prales. Ten se rozkládá na 

hranici Mexika a Guatemaly. Prales skýtá obrovské přírodní bohatství, ale vliv 

civilizace z něho udělal turistické centům, prochází jím asfaltové silnice a stojí tu 

mnoho hotelů a ubytoven pro turisty, kteří chtějí poznat poslední potomky Mayů. 

Lakandonský kmen čítá v současné době asi tisíc obyvatel a výchovu v kmeni opět 

ovlivňuje náboženství a obětní rituály, kterým se děti učí od útlého dětství. Indiánské 

kmeny jsou velmi tvořivé, dokážou z rozmanitých přírodnin vytvořit praktické věci, ale 

i šperky a jiné ozdoby. Lakandonové se učí od dětství vyrábět luky a šípy z rákosu, dnes 

jako suvenýry pro turisty, dříve sloužily pro lov a obranu. Například děti Apačů si 

v dávných dobách hrály převážně jen v přírodě, byly hodně obratné a hrami se učily 

trpělivosti. Děvčata se učila opět nápodobou, jak se starat o domácnost a jednoduché 

ošetřování nemocných a zraněných. Chlapci se učily bojovat, taktice boje a vyrábět 

zbraně. Indiáni pořádali různé soutěže a klání bojovníků například v běhu, bojovém 

tanci, šplhu po stromech, stopování atd. 

2.1.2 Hra v současných USA 

Národním sportem Ameriky je basseball, to je hra, kterou zná každý občan Ameriky. 

Téměř každá škola má svůj tým a probíhají různé soutěže na celostátní úrovni.Amerika 
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je soutěživá, to dokazuje množství turnajů v různých sportech a množství výborných 

sportovců světové úrovně. Oblibě se těší basketball, hokej, americký fotbal a také 

atletika, pro kterou má Amerika jednu z největších základen na světě. Bohužel 

soutěživost a rivalita přivedla některé sportovce k nepovolenému dopingu. Americká 

vláda společně s ministerstvem školství a mnoha odborníky se snaží vypracovat plán, 

který by měl vést děti ke smysluplnému trávení volného času, zabránit rozmachu drog, 

AIDS. Vzniká spousta vládních a soukromích organizací zabývajících se tímto 

problémem. Bohužel narážejí na rozdílné kultury obyvatel, proto se často setkáváme 

často s válkami gangů, ve kterých figurují i děti mladší deseti let. Spousty dětí mají 

zkušenost s drogami, alkoholem a dokonce umí zacházet se zbraní. Amerika přistoupila 

k velké prevenci, formou her, přednášek, dobrovolnických prací, různých táborů. Snaží 

se rozvíjet mnoho aktivit, aby děti neměly důvod brát drogy a bojovat spolu. Například 

organizace Center for Educational Media (CFLE) z New Jersey - vytvořila preventivní 

program na ochranu proti AIDS, na podporu života v rodině, proti dětskému násilí. 

Ke svým přednáškám využívá slavné osobnosti nakažené AIDS, ale i obyčejné lidi, 

převážně vrstevníky dětí, pro které je program určen. Jejich programy dále učí děti 

sebeovládání, sebekázni a úctě k lidem. 

2.2 Hra a výchova v afrických kmenech 

Hra v afrických kmenech je stejně jako v indiánských přípravou na život. Hlavně tehdy, 

když děti nenavštěvují školu, což je na většině území Afriky běžné. Hlavním učitelem 

těchto dětí je sociální skupina, ve které žijí. Hrou si děti nacvičují určité dovednosti, 

získávají vědomosti a rozvíjejí si schopnosti, které jsou důležité pro jejich další práci 

v životě. Rozsáhlým výzkumem kmene Bantu (dělí se na několik kulturně odlišných 

skupin, žijí ve střední, východní a jižní Africe) byl získán velký přehled her. Bylo 

shromážděno přes tři tisíce her, které lze rozdělit do těchto skupin: hry napodobivé-

odráží svět zvířat a lidí: Hry technické - zbraně, pracovní nástroje. Hádanky, 

schovávačky, Hry s kartami a s kostkami. Hry podporující obratnost - Hry s míčem, 

s kameny, s ořechy. Hry rozvíjející myšlení a chování - Hry s čísly, se slovy.Pohybové 
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Hry - běh, taneční rytmus. Hry závodivé - běh, skok, zápasy. Válečné Hry. Hry v sedě 

v písku s kameny a Hry s dekou. Hračky potřebné k hrám si děti většinou vyrábí 

z materiálů, které jim poskytne příroda - hlína, dřevo, bambus, plody, listy(Mišurcová, 

Fixl, Fišer, 1980). Velkou roli v životě i ve hrách afrických kmenů má opět náboženství. 

Každý kmen má svá božstva, kterým prostřednictvím rituálů děkuje za ochranu nebo 

žádá radu. Slavnostní rituály jsou plné rytmu a tance, ty se vlivem turismu a rozvoje 

civilizace dostávají na ostatní světadíly. Jednotlivé prvky se objevují například ve výuce 

tělesné výchovy - tanec lovců, válečníků nebo břišní tance. Za zmínku stojí zvyky a hry 

křesťanských obyvatel Afriky. Jejich hry mají formu divadla, do kterého jsou zapojeny 

všechny generace členů skupiny. Hrají jednotlivé příběhy z Bible, takové hry můžeme 

vidět například v Egyptě. V příběhu vystupují i zvířata a celá scéna je podbarvena 

místní hudbou. Nejstarším kmenem v Africe je kmen Sanů, jimž zbytek Afriky přezdívá 

Křováci. Jsou typickou pospolitostí lovců a sběračů. Dokáží přežít celý týden jen 

s bobulemi, ovocem a kořínky. Žijí ve shodě s přírodou. Jsou to velmi vytrvalí lidé, 

k vytrvalosti učí své děti již od útlého dětství, protože cestou za obživou musí 

překonávat mnoho kilometrů. Proto se v jejich hrách často objevuje prvek závodů -

převážně pak v běhu. Velký význam pro ně má náboženství a s ním spojené rituály 

k uctívání bohů. K nim patří hlavně tanec okolo ohně, dupání, tleskání do rytmu 

a nakonec i tanec na žhavých uhlících. Všem zvyklostem se děti opět učí nápodobou. 

Dny tráví seznamováním se s přírodou a jejími dary. Lezou po skalách, po stromech, 

kreslí do písku a s kameny si hrají jako se stavebnicí. Na jihu Etiopie a severu Tanzánie 

žijí pastevci kmene Masajů, příslušníci jednoho z nejznámějších afrických kmenů. 

Snaží se vyhýbat vlivům civilizace, ale vlivem turismu je to těžké. Žijí v rezervaci a živí 

je zemědělství a chov skotu. Pěstují tabák, sezam, kukuřici, bavlnu. Své tradice a zvyky 

si předávají z generace na generaci, základem jejich společnosti je polygamní rodina. 

Typický je pro ně tanec, který se učí snad již od narození, ten se vyznačuje vysokými 

výskoky za zvuku bubnů a zpěvu. Tento tanec je první věcí, se kterou se turisté 

v Etiopii setkají. Děti si opět hrají převážně v přírodě, hrou se učí poznávat a využívat 

dary přírody. Hrají si s vodou a hlínou - můžeme říci, že ji mají jako modelovou hmotu, 

tvoří jednoduché sošky, přívěsky, různé destičky, hliněné korálky. Významné je pro 

kmen používání přírodních barev, získávaných z hlíny, různě míchaných. Hledání 

nových odstínů barev nutí děti experimentovat a to výrazně podporuje jejich tvořivost 
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a trpělivost. Barvami si malují obličej nebo obrazy na různé kameny. Černý kontinent, 

jak je Afrika již po staletí nazývána je podle archeologů kolébkou civilizace. Má ale 

mnoho problémů - občanské války, mnoho nemocí, téměř žádný školský systém. 

Světové organizace, hlavně OSN, se snaží Africe pomoci. Pro rozvoj školství funguje 

velmi dobře adopce na dálku, kdy můžete africkému dítěti zaplatit základní vzdělání. 

Negramotnost je největším problémem, právě uprchlíci mají díky negramotnosti 

problém se zařazením do společnosti, navíc nejsou zvyklí pracovat. Odborníci proto 

varují: situace se musí řešit přímo v Africe, jinak sílící chudoba vyvolá stěhování 

národů, které světová ekonomika neunese. Z tohoto důvodu vznikají organizace, které 

nevěnují Afričanům peníze, ale učí je obdělávat půdu, stavět domy, vyrábět užitečné 

věci. Za pomoci dobrovolných pracovníků staví školy a školky a snaží dát lidem 

základní vzdělání. 

2.3 Hra a výchova evropských národů 

2.3.1 Hra ve výchově v Belgii 

Belgie je domovem dvou národů -Vlámů na severu a Valónů na jihu země. Úředním 

jazykem je zde vlámština a francouzština. V Belgii začínají děti chodit do školských 

zařízení poměrně brzy ve dvou a půl letech a tráví v těchto zařízeních velkou část 

dne.Jedná se o preprimární zařízení. Paní učitelka má ve skupině šestnáct dětí, se 

kterými pracuje sama celý den. Děti si tedy většinou hrají pouze v tomto zařízení, 

protože si je rodiče vyzvedávají až pozdě večer. Děti nejsou k žádné činnosti nuceni, 

pokud je společná hra unaví odcházejí samostatně do hracích koutků, které mají různý 

charakter - kuchyň, obchod, kadeřnictví, lékařská ordinace. Hrou děti poznávají některá 

povolání dospělých. Děti hrají stolní hry dle vlastního výběru - pexeso, loto, různé 

druhy karet. Zařazeny jsou také hry námětové. Je nutné podotknout, že program her se 

odvíjí od počasí. V Belgii je kladen velký důraz na pobyt venku. Venku se děti pomocí 

různých průlezek a skluzavek zdokonalují v obratnosti a posilují si svůj vztah k přírodě 
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a životnímu prostředí. Tato zařízení pracují na základě tzv. Generálního celostátního 

programu, který se dělí do jednotlivých oblastí, které jsou spíše jako školní předměty. 

Učitelka musí zaznamenat všechny úkoly, které s dítětem splní. Děti vždy po ukončení 

určitého tematického celku vyplňují testy. Vyhodnocování testů a práce dítěte je velmi 

podrobné a důsledné. Hry v těchto zařízeních jsou prostředkem výchovy a vzdělávání. 

Prostor má také volná hra, do které učitelka zasahuje jen v nutném případě 

(Hanušová, Informatorium, č.8 / 2000) 

2.3.2 Hra ve výchově ve Velké Británii 

Většinu národa žijícího ve Velké Británii tvoří Angličané (47 mil.)Angličtina je 

nejrozšířenějším komunikačním jazykem na světě. Většina obyvatel je věřící (anglikáni, 

katolíci).Velká Británie je velmi konzervativním státem, mnoho dbá na uchovávání 

tradic, což se odráží i ve životním stylu obyvatelstva. V Anglii děti navštěvují školská 

zařízení od raného věku, protože mateřská dovolená zde trvá jen šest týdnů. Výchovná 

zařízení pracují podle vzdělávacích programů, které se opírají o názory známých 

pedagogů (Montessori, Steiner atd.). Záleží tedy na rodičích, které zařízení si vyberou. 

Pedagogové pracují s méně dětmi než v České republice. Pedagog má k dispozici 

asistenty. Důraz je kladen opět na hru a dále na prostředí, ve kterém hra probíhá. 

Nejvíce her se koná na zahradě, kterou musí mít každé školské zařízení. Ta je rozdělena 

do několika koutů, ty jsou vybaveny pomůckami nebo hračkami, které se týkají právě 

probíhajícího tématu. Zajímavé jsou hry, se kterými jsem se setkala pouze v Anglii. 

Jsou to hry v tzv. špinavém koutě, v koutě stojí velké plechové umyvadlo, které je 

naplněno pokaždé jiným materiálem - hlínou, kameny, škrobem, vodou. S tímto 

materiálem děti dělají různé pokusy. Dítě je v Anglii přijímáno takové jaké je. 

Pedagogové se snaží najít silné stránky dítěte a na těch dále stavět.(Gardošová, 

Informatorium č.3/ 2006. Millerová, přednáška O anglické výchově, leden 2007) 

Stále více se v Anglii objevuje rizikové chování dětí - drogy, alkohol, cigarety. Proto 

vznikají organizace, které zprostředkovávají dětem a mladistvím smysluplné využití 

volného času. Velké oblibě se těší také množství táborů s různým zaměřením (ekologie, 

multikultura, historie, skaut atd.). Anglické tábory trvají minimálně jeden měsíc, někdy 
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i déle. V táborech se učí děti samostatnosti, rozvíjejí si své schopnosti a získávají nové 

dovednosti. Otázkou je, zda tak dlouhý pobyt bez rodiny v cizím prostředí dítěti 

neublíží. 

2.3.3 Ha ve výchově v Dánsku 

Dánsko je konstituční monarchií. Má jeden z nejstarších a nejrozsáhlejší sociální systém 

na světě. Zajišťuje péči pro staré občany a příspěvky na děti. Komplexní zdravotní péče 

je bezplatná. Školní docházka je povinná od sedmi do šestnácti let. Tradiční lidové 

školy, v cizině široce kopírované, zajišťují všeobecné vzdělání pro dospělé.V zemi je 

pět universit. V Dánském království opět děti navštěvují školská zařízení od raného 
/1 

dětství. Již od šesti měsíců jsou umísťováni do jeslí, které jsou zaměřeny napéci 

a výchovu. V mateřských školách je v Dánsku preferováno heterogenní složení 

jednotlivých oddělení. Cílem tohoto složení je vzájemné ovlivňování starších 

a mladších dětí a jejich spolupráce. Mateřská škola se snaží vytvořit podmínky pro 

psychický a fyzický rozvoj osobnosti a tvořivosti dítěte prostřednictvím různých her -

dramatických, hudebních, poslechových. Pomůcky a hračky jsou převážně z přírodních 

materiálů - výchova k ekologii. Velký prostor má pobyt venku, vzhledem k častému 

větrnému a deštivému počasí mají děti pro pobyt venku speciální nepromokavé 

oblečení. To jim dovoluje zkoumat přírodu a experimentovat například dešťovou vodou, 

blátem nebo jílem. Tato činnost významně podporuje rozvoj jejich tvořivosti. Velkým 

přínosem je pro pedagogy a vychovatele v Dánsku možnost svobody ve výběru metod 

a obsahu vzdělávání. Nejtypičtější hrou pro dánské děti je hra se stavebnicí Lego, která 

přesáhla dánské hranice a je oblíbenou hračkou dětí na celém světě (Prejzová, 

Informatorium, č. 10, prosinec 2002). 

2.3.4 Hra ve výchově v České republice 

Volný čas prošel ve dvacátém století prudkým vývojem, roste význam volného času pro 

život a vývoj jedince. Zvýšením rizik a negativních vlivů na vývoj jedince se společnost 
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začala zabývat volným časem a jeho smysluplným trávením - vznik pedagogiky 

volného času. Jak a kde tráví české děti svůj volný čas. Vlivem otevření hranic při 

vstupu do Evropské unie se na území České republiky dostávají nové drogy, gangy, 

nové agresivní počítačové hry, roste počet heren s automat. Také se změnila pracovní 

doba rodičů- mnozí pracují celý den, nebo mají směny a nemohou s dětmi být doma. 

Rodiny, pedagogové, města a vesnice se snaží vyplnit dětem volný čas, tak aby nebyly 

ovlivňovány těmito riziky. Téměř při všech školách pracují různé druhy kroužků, do 

kterých děti docházejí po vyučování (ve školních kubech a školních družinách). Jsou to 

převážně kroužky sportovní (fotbal, basketbal, tenis aerobik, jóga atd.), výtvarné 

(kreslení, keramika, aranžérství atd.), odborné (modelářství, chovatelství, rybářství, 

hasičství, záchranářství, zahradnictví atd.). Mimo školních kroužků pracují 

v jednotlivých městech a vesnicích různé kroužky nebo organizace, které se přímo 

vztahují k tradicím a historii města či vesnice (dramatický, sokol, skaut, krajkářství 

atd.). Ve velkých městech pracují tzv. Domy dětí a mládeže, které nabízejí množství 

aktivit různého druhu. Provozují také mnoho zájmových kroužků, pořádají příležitostné 

akce - výlety, tábory, zájezdy na lyže, plavání, odborné přednášky, výstavy atd. Velkou 

tradici mají v České republice Lidové školy umění, kde se děti učí hře na hudební 

nástroje a teorii a dějiny hudby. V posledních letech se stále častěji hovoří o ekologii 

a životním prostředí a jsou také zařazeny do výchovných cílů volnočasových aktivit. Na 

českém trhu najdeme také velký výběr společenských her a hraček. Velké oblibě se těší 

také počítačové hry. Pro výchovu ve volném čase má Česká republika zvláštní 

vzdělávací program - na vysokých školách byl úspěšně zařazen obor Pedagogika 

volného času a bakalářský program Vychovatelství (pro pracovníky školních družin, 

klubů, domů dětí a mládeže atd.) (Hájek, Hoftbauer, Pávková, 2003) 

Odlišné kulturní dědictví se u nás projevuje v rómské komunitě. Hlavní jednotkou 

rómské komunity je rodina. Tradiční rómská rodina je mnohogenerační seskupení 

většího počtu nukleárních rodin, které odvozují původ od společného předka. Do této 

skupiny patří i přivdané ženy. Skupina čítá několik desítek členů, někdy i stovky. 

Rodina se vyznačuje vysokou soudržností a solidaritou svých členů, je vnitřně 

hierarchicky uspořádána. Vědomí příslušnosti k rodině je dětem vštěpováno již od 

útlého dětství v rámci rodinného vzdělávání a výchovy. Teprve na tomto vědomí jsou 
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vystavěny další části rómství: úcta ke starým lidem, ochrana mladších a slabších členů 

rodiny, podpora a protěžování všech členů rodiny na úkor všech ostatních, kteří nejsou 

členy rodiny. Výchova v rómské rodině je zcela odlišná od evropského stylu výchovy. 

V evropském stylu výchovy se dítě vede především k samostatnosti, kterou potřebuje 

k budování své osobnosti a budoucnosti. Rómské dítě vyrůstá mezi spoustou dospělých 

a není nuceno o sobě rozhodovat samo, podřizuje se skupině. Místo individuality se 

v rómské rodině pěstuje ústa ke starším lidem. Pro rómskou rodinu je charakteristická 

hierarchie hodnot, systém tabu a sankcí, jednání považovan za čisté, úctyhodné 

a správné a naopak za nečisté, ostudné a nesprávné. Toto je nejdůležitější součástí 

rómského vzdělávání a výchovy v rodině. Dítě se v rodině naučí znát její kulturní 

vzorce, vnitřní uspořádání, hierarchii, které rodiny patří ke stejnému rodu, které jsou 

rovnocenné, a může se s nimi stýkat. Nepsanou povinností Rómů je pohostinnost, jak 

k cizím lidem tak ke své rodině. Pohostinnost ke starším a váženějším členům je 

extrémní, mladá rodina se raději zadluží, než by příbuzného náležitě neuctila. 

Obdobnou povinností je pro Rómy poskytování přístřeší. Poskytnou přístřeší rodině, 

která se dostala do problémů (ztráta bytu atd.), i kdyby se měli uskromnit, je pro 

rómskou komunitu zákonem. Návštěva jiné rodiny není záležitostí několika dnů, ale 

mnohdy trvá několik měsíců i roků. Toto vede k přeplňování bytů, ke zhoršení 

sociálních i hygienických podmínek. Rómská rodina si své členy žárlivě střeží, 

neakceptuje osobní vzestup jedince, pokud by ohrožoval solidaritu v rodině. Osobní 

vzestup jedince je v nerómské společnosti důležitý pro zdravý rozvoj osobnosti. Hlavní 

postavení v rodině má otec, matka se stará o správný chod rodiny a výchovu dětí. 

Zvláštní úkol mají v rómské rodině dcery ve věku 6 - 7 let, na ty přechází výchova 

mladších sourozenců, pomáhají udržovat čistotu v domě a vaří jednoduché pokrmy. 

Celá výchova děvčat je podřízena jednomu cíli - vdát se a starat se o rodinu. Výchova 

rómských dětí je charakterizována mnoha emocemi, je založena převážně na přáních 

dítěte. Děti nemají v rodině stejné postavení, opět tu existuje hierarchie - pevné 

postavení má nejstarší a sestra. Rómské hry jsou z velké části ovlivněné rómskou 

hudbou a tancem. Dětem se mnoho zpívá, učí se tančit a hrát na tradiční hudební 

nástroje. Staří příslušníci rodiny vypravují dětem historii národa formou pohádek, učí je 

říkadla v rómském jazyce. Důležité jsou v životě Rómů tradiční svátky - svatební obřad, 

pohřeb, narození dítěte atd. 
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2.4 Hra a výchova v Asii 

2.4.1 Hra ve výchově ve Vietnamu 

Vietnamská komunistická republika: republika s bohatou historií a mnoha tradicemi, je 

jednou z nejchudších zemí světa a lidé tu žijí převážně na venkově. Vietnamský národ 

je typický svým lidovým charakterem a hrdostí na svou statečnost. Velmi blízké historii 

jsou současné rodinné vztahy, které jsou velmi těsné i mezi vzdálenějším 

příbuzenstvem. Rodina je silnou hodnotou. Rodičům, starším sourozencům a učitelům 

se musí prokazovat úcta. Naopak starší mají povinnost starat se o níže postavené. Velký 

vliv na výchovu dětí zde má náboženství - konfuciánství a čínský taoismus. 

Konfuciánství stanovuje nejdůležitější postavení ve společnosti muži. Velký význam ve 

výchově má slušné chování, které má narozdíl od zbytku světa jiná pravidla. 

Nejdůležitějším pravidlem slušného chování je nedostat se nikdy do konfliktu, 

problémy řešit v poklidu, nikoho nezostudit, nikdo nesmí být přinucen ztratit svou tvář. 

Důležitou hodnotou je vzdělání - v důsledku chudoby utratí rodiny často za vzdělání 

svých dětí všechny prostředky. Odlišnosti najdeme například i v citovém vnímání 

Vietnamců, nikdy neprojevují své city na veřejnosti, pohlazení dítěte po vlasech je 

pouze výsadou rodičů. Rodiče své děti vychovávají především k úctě k vlasti a tradicím 

(Šišková, 2001). To se odráží i ve hře dětí. Hry vycházejí z tradic Vietnamu - jedná se 

především o ztvárnění příběhů z historie nebo různých naučných přísloví, kterých má 

vietnamská kultura nepřeberné množství. Velký význam pro výchovu a hry má tamější 

hudba a hra na tradiční hudební nástroje. V některých provinciích je oblíbené tzv. 

loutkové vodní divadlo, to je výsadně vietnamská tradice. K tradicím patří oltáře pro 

uctívání předků - k tomu patří vonné tyčinky, ovoce, fotografie členů rodiny. Svátkem 

pro Vietnamce je příprava jídla, ta trvá několik hodin ajsou do ní zasvěceny i děti. 

U jídla se sejde vždy celá rodina a řeší otázky týkající se chodu domácnosti 

a vzdělávání dětí. Většina Vietnamců, jak je výše uvedeno, se živí pěstováním 

nejrůznějších plodin, které potom prodávají na trzích. Tržnice mají svá pravidla. Hra na 

trhovce je jednou z nejoblíbenějších dětských her. 
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2.5 Hra ve výchově v Austrálii a Oceánii 

2.5.1 Hra ve výchově v Austrálii 

Školy poskytují dětem velký výběr mimo školních aktivit, jsou k tomuto účelu 

i materiálně dobře vybaveny. Každá škola vlastní hřiště, park s průlezkami, kde se děti 

cvičiv obratnosti. Téměř všechny děti pracují v kroužcích zaměřených na práci 

s počítačem. Tradici mají sportovní kluby - především basketbalové, tenisové 

a plavecké. Plavání je vzhledem ke klimatickým podmínkám velmi oblíbené 

a rozšířené. Taktéž i další vodní sporty - jízda na vodních lyžích, surfování, jachting, 

skoky do vody atd. Mnoho plaveckých šampiónů pochází právě z Austrálie (Franczyk, 

1997). 

Ryze australskou záležitostí je tzv. škola vzduchem. Austrálie je velmi řídce osídlena, 

převážně pak ve vnitrozemí. Školáci jsou tu roztroušeni na území větším, než je střední 

Evropa a není možné, aby navštěvovali školu. Tak se zrodila škola vzduchem, učitel a 

žáci jsou ve spojení pomocí vysílačky. První vysílání zde začalo již v roce 1951, dnes je 

v Austrálii třináct takových škol. Pedagog připravuje žáka individuálně, výuka se 

zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, čtení, konverzaci, matematiku. Minimálně jednou do 

roka musí učitel žáka navštívit u něho doma. Spolužáci se potom potkávají jen na 
7/ 

školních besídkách, což je velmi zajímavé znají pouze své hlasy (Kroc, 1999). Tyto děti 
(J 

vyrůstají izolovaně od svých vrstevníků, mohou mít tedy v pozdějším životě problém 

zařadit se do společnosti. Tato forma komunikace není jen ve školách, mohou hrát se 

svými kamarády různé hry - pro rozvoj logiky, šachy, různé strategické hry atd. 

2.5.2 Hra ve výchově Maorů 

Maorové tvoří významnou národnostní menšinu Nového Zélandu, které byla přiznána 

zvláštní privilegia. Úředním jazykem na Novém Zélandu je angličtina a maorština. 

Maorové mají také vyhrazena čtyři křesla v parlamentu. Maorové nejsou původními 
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obyvateli ostrovního státu, ostrovy objevili a osídlili před 800 - 1000 lety. Maorská 

kultura je velmi zvláštní, je založena na maorském náboženství.Maoři uctívají osm 

hlavních bohů, ze kterých pocházejí lidé a všichni živí tvorové. Podle jejich víry se 

mrtvý vracel a žil dál ve svých potomcích. K náboženským rituálům patří řezby do 

dřeva a kůže. Typickým znakem maorské kultury je barevné tetování obličeje 

maorských válečníků. Tetování bylo bolestivé a bylo prováděno řeznými nástroji nebo 

kostmi ptáků. Dnes je tato bolestivá procedura nahrazena barvami a štětci. Maorové 

měli velký cit pro barvy, ty si samostatně vyráběli z různých přírodnin a jejich výroba 

byla tajemstvím jednotlivých rodin. Učení míchání barev se předávalo z generace na 

generaci. Maorové také brousili kameny, ze dřeva vyřezávali masky s posměšným 

výrazem a vyplazeným jazykem. Vyřezávaná maska měla vždy velké rozměry, tím 

ukazovali Maorové význam vzdělání a rozumu. Děti byly vychovávány k soužití 

s přírodou, veškeré hry se tedy odehrávali v ní (Kroc, 1999). Známe jsou soutěživé hry -

běh, skok, tanec, hudba, hry na cvičení obratnosti - lezení po skalách a stromech. 

Hlavně hudba je pro Maory významná, skládají písně, básně a také jsou dobrými 

vypravěči příběhů, většinou ze své historie. Maorové se zasloužili o zachování 

přírodních krás a vytvoření několika národních parků na území Nového Zélandu. 

Příroda je pro ně opravdu důležitá, zvláště pak stromy. Stromy mají v jejich kultuře 

velký význam, některým dávají jména, považují je za duchovní podstatu světa Vlivem 

vývoje civilizace se Maorové přizpůsobili dnešnímu životu, dobrá politika Nového 

Zélandu jim umožňuje uchovávat a rozvíjet své tradice i jazyk. Maorové se nebrání ani 

vzdělání, jsou z velké části gramotní, jejich děti navštěvují školy. Školní docházka je tu 

povinná do patnácti let. Své typické rituály předvádí pří různých slavnostních 

příležitostech a své umění prodávají turistům, kterých neustále přibývá(Masson, 2005). 

3 Hra z hlediska vývoje tvořivosti 

Tvořivost - schopnost člověka reagovat na nové neplánované situace, hledat nová řešení 

a východiska. Tvořivost napomáhá člověku stát se samostatným a plně zodpovědným 
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za své jednání. Proto je třeba podporovat rozvoj tvořivosti od útlého věku. Podle 

posledních výzkumů víme, že malé děti se učí vždy a všude. V každé situaci získávají 

určité dovednosti, poznatky, hodnoty, vytvářejí si vlastní postoje. Potřebují si vše ověřit 

a vyzkoušet. Neučí se záměrně, na základě logického myšlení, ale učí hrou a vlastním 

prožíváním. Rámcový program přinesl do vzdělávání větší prostor pro rozvoj tvořivosti, 

flexibility. Zaměřuje se individuální potřeby dítěte a na jeho spontánnost a dovednosti. 

3.1 Tvořivost v mateřské škole 

Výchovná práce v předškolním zařízení vyžaduje od pedagoga, aby byl sám tvořivý. 

Tvořivý pedagog uvažuje o kompetencích a tvořivých činnostech. Modifikuje své 

postupy, řeší vzniklou situaci tím, že zvolí vhodné prostředky a metody řešení. Hledá 

a vidí vzájemnou souvislost mezi jednotlivými situacemi, volí didaktické zacílené 

činnosti tak, aby směřovaly k cílům, ke spojení s obsahem tématu. Tvořivý pedagog 

předvídá problémy, které mohou nastat při určité činnosti. Promýšlí a ověřuje metody, 

které vedou k řešení vzniklých situací. Při práci zohledňuje předešlou zkušenost 

s dětmi, respektuje osobnost dítěte a jeho zkušenosti. Napomáhá správně zvolenou hrou 

k nenásilnému rozvoji dítěte. Nabízí dětem dostatek činnosti pro rozvoj tvořivosti 

a respektuje jejich výběr. Kreativitu lze u dětí podporovat při všech aktivitách. Děti 

tvořivé s bohatou fantazií jsou vyrovnanější, snáze se domluví s druhými, dokáží tvořit 

a spolupracovat ve skupině, snaží se hledat řešení při konfliktech s druhými 

(Informatorium, 6/2006) 

3.2 Tvořivost na základní škole 

Tvorba školního vzdělávacího plánu přináší do škol velký prostor pro rozvoj tvořivosti 

dětí. Dítě se učí několika kompetencím. Například kompetence k řešení problémů je 

úzce spjata právě s tvořivostí - dítě se má naučit pracovat ve skupině, vyhledávat 

informace, kriticky myslet, obhajovat svá rozhodnutí, uvědomovat si zodpovědnost za 

32 



svá rozhodnutí. Tvořivost najdeme také v kompetenci k učení, kdy má dítě samostatně 

experimentovat a výsledky experimentů porovnávat, posuzovat a vyvozovat z nich 

závěry. V rozvoji občanských kompetencí je zmíněna tvořivost ve vztahu k naší 

a světové kultuře (respektování tradic, zapojování se do společenského života, podpora 

rozvoje společnosti). Kvalita vyučování se na základních školách neustále zvyšuje. To 

je dáno požadavky tzv. profesní sféry. Jádrem většiny zaměstnání je týmová práce 

a kreativita jedince. Školní vzdělávací plán preferuje kooperativní vyučování. 

Kooperaci můžeme chápat jako nápomoc - jedna osoba pomáhá druhé v učení, společně 

dojdou k cíli. Kooperace může znamenat také vzájemnost - všichni členové skupiny 

mají stejné informace a cíl, společně se podílejí na řešení problému (Kasíková, 1997). 

Tvořivost není totéž co hra, ani se nedá ztotožnit s fantazií, ačkoli spolu obojí souvisí. 

Má co dělat s myšlením, logikou, chováním. Můžeme říci, že je přímo vázána na 

lidskou osobnost. 

4 Praktická část 

4.1 Cíl práce 

Cílem této práce bylo vytvořit a ověřit soubor her pro rozvoj tvořivosti dětí ve školní 

družině. Hry jsem vytvořila pro skupinu dětí, se kterou pracuji celý rok ve školní 

družině. Vídám je tedy každý den a mohu tak posoudit, zda jim tento projekt pomohl 

k rozvoji jejich tvořivosti a dalších schopností a dovedností. 

4.2 Metodika práce a charakteristika dětí ve skupině 

Cílovou skupinu tvoří 15 dětí ve věku 7 - 8 let, tedy žáci prvních a druhých ročníků. Do 

skupiny jsem navíc zařadila chlapce s Downovým syndromem, který navštěvuje první 

ročník naší školy, a se kterým pravidelně pracuji dva dny v týdnu.Soubor her jsem 

ověřovala v rozmezí necelých třech týdnů v měsíci listopadu roku 2006. Všechny hry 
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byly realizovány v prostředí dětem známým - ve třídě školní družiny, pouze vytvoření 

housenky bylo realizováno částečně v terénu. Jako metodu pro hodnocení vhodnosti her 

jsem zvolila pozorování. Pozorování bylo vzhledem k věku dětí nejlepší volbou. V 

pozorování jsem se zaměřila na rozhovory dětí k tématu, na jejich spolupráci, 

komentáře a prezentaci jejich výtvorů. Dále jsem se zaměřila na to, jak budou reagovat 

na přítomnost Davida (DS), jak se k němu budou chovat a naopak, jak on bude 

spolupracovat s nimi. Pozorování jsem rozdělila do třech částí - první hra (příloha č.l), 

pátá hra (příloha č.2), poslední hra (příloha č.3), tak jsem mohla zaznamenat změny a 

pokrok v dětské práci. 
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4. 3 Výsledky práce - soubor her pro rozvoj tvořivosti dětí 

Cílová skupina dětí: žáci prvních a druhých ročníků základní školy, kteří navštěvují 

školní družinu. 

1. Hra na ilustrátory dětské knihy 

Cíl hry: 

rozvíjet představivost, vnímavost a tvořivost dětí, cit pro barvy, schopnost zachytit 

určitý děj, umět souvisle hovořit o tom co vytvořily, zhodnotit co se jim nejvíce 

podařilo a kde naopak udělaly chybu 

Metodické doporučení: 

Této hře předchází návštěva místní knihovny a prohlídka výstavy dětských knih. 

Povídáme si s dětmi, co je zaujme jako první na dětské knížce. Odpovědi se liší jen 

málo, většině dětí se samozřejmě líbí obrázky. Porovnáme dětskou knihu s knihou pro 

dospělé. Rozdíl je jasný na první pohled: kniha pro dospělé má mnohdy jen obrázek na 

titulní straně, dětská je plná obrázků ( pro zpestření mohou děti obrázky spočítat). Dále 

hovoříme o tom jak se rodí knížka;. Nejprve spisovatel napíše příběh nebo pohádku 

a malíř, tedy ilustrátor k ní namaluje obrázky, ale nejprve si musí sám příběh přečíst, 

nemůže si malovat co ho napadne, vše se musí týkat příběhu.Tak si společně zahrajeme 

na ilustrátory.Vychovatelka bude číst dětem příběh a oni k němu namalují obrázek. 

Doporučuji jednoduchou pohádku např. O Koblížkovi. Děti si najdou místo, kde se jim 

bude dobře pracovat, některé sedí u stolu, jiné leží na zemi. 
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Závěr: 

Po dočtení pohádky jsem dala dětem dostatek času, aby mohly úkol dokončit, 

nepospícháme. Po té děti kolíčkem přichytí své výtvory na nataženou prádelní šňůru. 

Snaží se potom obrázky srovnat podle sledu děje pohádky a zkouší ji podle obrázků 

vypravovat. Mohou zhodnotit, která část pohádky byla asi nejzajímavější, podle 

některých opakujících se obrázků. 

36 



2.Nakresli si dům 

Cíl hry: 

Rozvíjet představivost, podněcovat fantazii, dodávat odvahu k nějaké změně. 

Metodické doporučení: 

Nejprve vezmeme děti na procházku po vesnici nebo městě, kde se nachází jejich škola. 

Upozorníme je, aby si všímaly domů, které míjíme. O domech si povídáme, o jejich 

barvách tvarech a zkoušíme hádat, kdo v těchto domech bydlí, podle okolí a stavu 

domu. Vyprávíme si i trochu historie, kde bydlely princezny, králové nebo sluhové.Po 

návratu z procházky rozdáme dětem papíry a pastelky. Požádáme je, aby papír přehnuly 

v půlce. Zadáme přesná pravidla pro práci: na první polovinu papíru děti nakreslí dům, 

který viděli během vycházky (jakýkoli) a na druhou polovinu papíru nakreslí dům podle 

své fantazie, jaký by se jim líbil, dům, který neexistuje, bez jakýchkoli omezení, fantazii 

se meze nekladou. 

Závěr: 

Obrázky vystavíme na stěnu. Každé dítě okomentuje své oba domy.Tato hra s fantazií 

a realitou je velmi legrační a dětem se moc líbí, dá se obměňovat - místo domů 

použijeme stromy, květiny, zvířata atd. 
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3. Kreslení voskem 

Cíl hry : 

rozvoj poznávání přírody, představivosti, fantazie, vyvolávání již naučených poznatků, 

propojení výtvarné činnosti s učivem prvouky. 

Metodické doporučení: 

Připravíme si pro děti výstavu knih, obrázků a jiných materiálů o zvířatech žijících 

v trávě, v půdě, pod hladinou řek, moří. Jsou to zvířata velmi malá a je jich mnoho 

(brouci, žížaly, různé druhy ryb, mušlí, červů, mravenců atd.). Děti si vybavují učivo 

prvouky a říkají své vědomosti, také se jim vybavuje vlastní zkušenosti s těmito 

živočichy (pozorování, lovení, obava atd.). Po té zadáme dětem úkol - na čtvrtku po 

celé ploše, různými směry nakapeme vosk z různě barevných svíček. Děti si čtvrtku 

prohlédnou a pokusí se vymyslet, jak by voskové tečky domalovaly do podoby určitého 

zvířátka, které měly možnost vidět v materiálech připravených vychovatelkou a dokreslí 

i okolí. Zvířata musí být z jedné oblasti výskytu - tráva, voda, půda. Tato aktivita 

vyžaduje dostatečné množství času. 

Závěr: 

Zavěsíme hotové obrázky na prádelní šňůru a děti si je navzájem zhodnotí, snaží se 

rozpoznat zvířata na obrázcích a oceňují svůj výkon. 
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4. Každý namaluje kousek 

Cíl hry: 

rozvoj schopnosti rychle reagovat na určitou věc, schopnosti improvizovat, 

Metodické doporučení: 

Povídáme si o tom, že jsou v životě situace, kdy se musíme rychle rozhodovat 

a nemáme moc času na rozmyšlenou. Někdo již takovou situaci zažil např. musel rychle 

někomu pomoci nebo mu ujel autobus a musel se rychle rozhodovat co dál.Zadáme 

úkol- děti si sednou do kruhu, každý dostane papír, pastelky. Vysvětlíme pravidla hry-

vychovatel sedí v blízkosti dětí, při prvním signálu každé dítě začne malovat cokoli ho 

teď hned napadne, jakoukoli barvou.Děti jsou upozorněny, že mají jen málo času, musí 

kreslit jednoduché věci, po druhém signálu(např.po minutě) pošlou papír ve směru 

hodinových ručiček svému sousedovi a malují zase dál, opět jen určený čas a obrázky 

putují do kola.Děti dokreslují co ostatní začali.Obrázky necháme oběhnout např. 

dvakrát do kola, podle počtu dětí. 

Závěr: 

Výsledkem jsou obrázky různého charakteru, žádné nejsou stejné, děti si ukazují co je 

jejich dílem a jsou překvapené z výsledku. 
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5. Tečkované malování 

Cílem hry: 

rozvoj představivosti, fantazie, tvořivosti, procvičování jednoduchých počtů 

Metodické doporučení: 

Pro každé dítě připravíme papír , na který nakreslíme např. pět velkých teček(pro větší 

děti nakreslíme teček víc), ty ukážeme dětem, procvičíme při tom jednoduché 

matematické úkony (sčítání, odčítání), poté dětem rozdáme pastelky a vysvětlíme jim 

podstatu úkolu - mají nakreslit jednoduchý obrázek, jehož součástí bude všech pět 

teček. 

Závěr: 

Po dokončení děti své obrázky představí ostatním, ukáží původních pět teček. Potom 

zkusí děti nakreslit a rozmístit pět teček samostatně a své dílo opět představí. 
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ó.Návrháři 

Cíl hry: 

rozvoj tvořivosti, citu pro kombinaci barev jemná motorika při přesné práci s malými 

kousky látky. 

Metodické doporučení: 

Této aktivitě předcházela módní přehlídka, kterou uspořádaly pro své spolužáky dívky 

9. ročníku naší školy. Modely vyrobily samostatně v kroužku ručních prací a byly 

opravdu velmi zajímavé a také výstřední. Dětem se přehlídka líbila a tak jsme si o ní 

hodně povídali. Vysvětlovali jsme si, co předchází výrobě každého oblečení. Potom 

jsme si vyzkoušeli práci návrháře. Děti dostaly různobarevné kousky látek, čtvrtku, 

fixy, pastelky a nůžky. Měly za úkol vyrobit návrh vymyšleného oblečení, nalepit je na 

čtvrtku a dokreslit modelku. Samozřejmě po vzoru moderátorů módních přehlídek svůj 

výtvor okomentovat. 

Závěr: 

Konečné výtvory děti představily ostatním s pěknými komentáři. Z obrázků jsme 

uspořádali výstavku a pozvali ostatní spolužáky. Tato práce vyžaduje více času a mnoho 

trpělivosti, ale výsledkem jsou samé originály. 
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7. Výroba dětského pexesa 

Cíl hry: 

Rozvoj tvořivosti, fantazie, vyvolání již naučených poznatků, přesná práce s nůžkami, 

rozvoj jemné motoriky při kreslení poměrně malých obrázků. 

Metodické doporučení 

Pexeso je dlouhá léta oblíbenou hrou dětí i dospělých. Povídáme si s dětmi jakou 

podobu může pexeso mít. Všechny shodně odpovídají, že je vyrobeno s papíru, můžou 

na něm být obrázky z pohádek, zvířat, aut, letadel, motorek, hradů a zámků atd.Pak se 

dětí zeptáme jaké mají zájmy, co se jim líbí a zda by dokázaly vyrobit své pexeso na 

základě svých zájmů a oblíbených věcí.Rozdáme jim velké čtvrtky, pravítka, tužky, 

fixy, pastelky, nůžky. 

Závěr: 

Práce vyžaduje velkou přesnost a trpělivost a mnoho času (není hotová za jedno 

odpoledne). Po jejím skončení nám děti pexeso ukáží, zahrají si nejprve svým vlastním 

a po té si pexesa navzájem půjčují. Tato aktivita má pro děti velký význam- vyrobily si 

vlastní hru, mohou ji použít jako dárek 
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8.Had nebo housenka 

Cíl hry: 

Rozvoj tvořivosti, fantazie, využití přírodnin ve výtvarné činnosti, rozvoj jemné 

motoriky při práci s jehlou. 

Metodické doporučení: 

Samotné práci předchází pobyt v parku, sběr barevných podzimních listů a pozorování 

přírody, jak se připravuje na zimu. Děti nasbíraly velké množství listů, po příchodu do 

družiny jsme vymýšlely, co by z nich šlo vyrobit - řetěz, skřítek , koláž atd. možností 

bylo spousta. Nejlepší nápad byl vyrobit hada. Začali jsme tedy navlékat listí na nit, ale 

přibývalo málo, tak jsme se rozhodli vyrobit housenku, je daleko menší 

a nevzbuzuje u dětí strach. Když děti navléknou dostatečné množství listů na nit, je 

potřeba housence vyrobit hlavu - vytvoříme z novin kouli o průměru asi 15 cm a tu 

obalíme bílým papírem, na který přilepíme oči, pusu a tykadla z barevného papíru . 

Závěr: 

Housenkám daly děti jména a dlouho zdobily naší družinu. Jednalo se o aktivitu, která 

vznikla spontánně při výrobě úplně jiného výrobku. 
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9.Ruce 

Cíl hry: 

Rozvoj tvořivost, oživení si učiva o lidském těle, získání nových poznatků, rozvoj 

fantazie. 

Metodické doporučení: 

Hovoříme s dětmi o tom, k čemu nám slouží ruce, proč jsou pro nás důležité. 

Prohlížíme si každý své ruce a hledáme odlišnosti - různé čáry, vzorky, velikost dlaní, 

délka a tloušťka jednotlivých prstů. Dostaneme se také k tématu, že ruce jsou pro 

některé lidi zrakem^nevidomí). Zadáme úkol - děti mají vyrobit knihu o svých rukou. 

Připravíme jim dlouhý kus papíru, ten si děti přeloží minimálně 5krát tak, aby se jim do 

každého vzniklého okénka vešla jejich ruka, a můžou pracovat. Ruku si obkreslí, 

otisknou, vybarví, vystřihnou a pak nalepí, záleží pouze na nich, jak kniha bude 

vypadat. 

Závěr: 

Práce vyžaduje více času, trpělivosti, je třeba některým dětem pomoci. Po skončení 

aktivity své dílo představují, je možné ukazovat díla a děti hádají čí jsou to ruce. 
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4.4 Hodnocení souboru her pro rozvoj tvořivosti 

Cílovou skupinou byly děti druhých tříd. V projektu jsem usilovala o to, aby se děti 

oprostily od šablon, snažily se pracovat se svou fantazií a překračovaly své možnosti. Z 

ověřovacích metod přišla v úvahu vzhledem k nízkému věku dětí jen jedna -

pozorování (viz příloha č. 1). Práce probíhala v příjemném přátelském prostředí, děti 

byly odpočaté, uvolněné, spontánní a nebály se experimentovat. Při práci spolu děti 

komunikovaly, také si pomáhaly. Hry napomohly lepší a uvolněnější komunikaci 

a spolupráci mezi dětmi. Při představování svých děl děti mluvily o svých pocitech, 

náladách, ale i překážkách, které musely zdolat při vykonávání úkolů. Komentář 

k dílům výrazně posílil jejich slovní zásobu a přispěl k lepšímu vystupování a správné 

artikulaci. Připomínky, pochvaly a otázky ostatních podpořily významně sebevědomí 

dětí. Děti se pomalu naučily přijímat kritiku a brát si z ní ponaučení pro další tvoření. 

Ke konci projektu již obstojně dovedly obhájit své dílo -Vašek: „proč, kreslíš jako 

pexeso tak jednoduché obrázky, jsi jako malá". Sára: „ mám malou sestřičku a to 

pexeso je pro ní, jsou tam obrázky, které zná". Z prací dětí bylo poznat, jaké mají 

záliby, oblíbené barvy, tvary atd. Díky vypravování o tom co a proč namalovaly, se 

přiblížily o krok blíže svým spolužákům. Jako příklad uvádím řeč průvodkyně naší malé 

výstavy - Anna: „ toto pexeso vyrobil Vašek, jsou na něm letadla. Vašek je má moc rád 

a chtěl by být pilotem. Vaškova maminka pracuje v armádě, vzala Vaška do vojenského 

muzea a tam viděl spoustu letadel". Mohu tedy říci, že projekt her pro rozvoj tvořivosti 

rozvíjel nejen tvořivost, ale také slovní zásobu, smysl pro spolupráci, vyjadřovací 

schopnost, fantazii, empatie, sebepoznání. Po skončení projektu jsou děti při jakékoli 

práci klidnější, lépe řeší úkoly a konflikty, také jsou k sobě ohleduplnější. Tento projekt 

přispěl k pozitivnímu rozvoji osobnosti dítěte a působí také jako prevence nežádoucích 

jevů. Velkým přínosem bylo zařazení chlapce s Downovým syndromem do skupinyv, 

David je velmi tvořivý a díky své matce dokáže opravdu mnoho věcí. Ač chodí teprve 

do prvního ročníku lil mí dobře číst, hezky maluje a dokonce výborně komunikuje 

s dětmi. Děti se mu snažily ve všem pomáhat, například mu donesly pastelky, připravily 

židli, neustále se ho tázaly, zda nepotřebuje pomoc. Nezaznamenala jsem ani náznak 

nějaké negativní reakce, děti dokonce představovaly Davida svým rodičům. I toto je 
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důkaz, že integrace postižených žáků do škol má přínos pro ostatní děti - naučí 

pomáhat si, empatii, spolupráci. 
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Příloha č. 1 

Pozorovací arch 

Hra 1. Na ilustrátory dětské knihy 

Při této hře jsem zaměřila své pozorování na přijetí Davida (DS) do kolektivu, 

vzájemnou pomoc dětí, zájem o hru, při vyhodnocování na slovní zásobu a projev dětí. 

ZÁJEM O HRU: Děti hovoří se zájmem o svých oblíbených knihách, o knihách, které 

jim čtou rodiče nebo prarodiče. Hodnotí obrázky z dětských knih vystavených 

ve třídě. Říkají proč se jim líbí nebo nelíbí. Porovnávaly knihu pro děti a pro dospělé: 

z jejich poznámek je patrné, že ilustrace pro ně mají velký význam. 

)/ 
PŘIJETÍ DAVIDA: Davida jsem dětem představila, celou cestu do knihovny i třídě 

se mu snažily věnovat. Vedly ho za ruku, ukazovaly mu třídu, neustále se ho ptaly, 

zda něco nepotřebuje. Při samotné hře mu nabízely své pastelky i jiné pomůcky 

a neustále si s ním povídaly. Nezaznamenala jsem žádné negativní chování. 

PROJEV DĚTÍ PŘI HODNOCENÍ: Byla to první hra ze souboru. První hodnocení díla 

dětí bylo tedy ještě zdráhavé. Řeč dětí nebyla ještě souvislá v celých větách, spoléhaly 

se na mé otázky a jejich spolužáci se také mnoho neptali. Děti se trochu styděly říci svůj 

názor na svá díla. Ke konci představování děl byla situace již daleko lepší, děti 

se přestaly stydět a pár komentářů odposlouchaly od svých kamarádů, také si při 

projevech vzájemně pomáhaly hledat vhodná slova. Pomoc při projevu potřeboval 

David, děti mu pomohly jednoduchými otázkami. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ HRY PEDAGOGEM: Průběh hry jsem předpokládala, mile 

mě překvapil zájem dětí o knihy a jejich povídání o nich. Obrázky byly povedené 

odpovídaly čtené pohádce. Davida děti přijaly bez problémů. Na slovním projevu 

budeme dále pracovat. Byla to přeci jen první hra projektu. 
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Pří loha č. 1 

Pozorovací arch 

Hra 5. : Tečkované malování 

Při pozorování jsem se zaměřila na pokrok dětí, který děti udělaly od první hry. 

ZÁJEM O HRU: Dčti se již na novou hru velmi těšily, neustále mi kladly otázky, 

kdy začneme pracovat, jaká práce je čeká, jaké pomůcky budou potřebovat. Po zahájení 

hry se děti se zájmem vrhly do práce. Tečky je donutily přemýšlet, počítat, použít 

fantazi i. 

PŘIJETÍ DAVIDA: Ve vztahu k Davidovi, nastaly některé změny. Děti se ho kromě 

pomoci a omlouvání pokoušely motivovat k lepším výkonům. Přijaly Davida jako 

rovnocenného partnera. Učí se tak empatii a Davidova integrace se tím usnadňuje. 

Dokonce žádají od Davida pomoc při výběru barev pro svou práci, ptají se ho na jeho 

názor. 

PROJEV PŘI HODNOCENÍ: Slovní zásoba se viditelně rozšiřuje. Děti komentují svá 

díla daleko sebevědoměji než na začátku projektu. Přijatelně hodnotí i celkovou práci, 
do tohoto hodnocení zařazují i nové poznatky o svých spolužácích (oblíbenou barvu, 

zájmy, záliby). Kladou větší množství otázek k dílům ostatních, jsou méně ostýchavé. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PEDAGOGA: Pokrok je zcela viditelný, pozitivně hodnotím 

rozvoj spolupráce, slovní zásoby, empatie, fantazie, tvořivosti atd. Přijetí Davida 

probíhá zcela bez problémů. 
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Příloha č. 1 

Pozorovací arch 

Hra 9. Ruce 

Pozorování poslední fáze projektu zaměřené na splnění jeho cílů - rozvoj tvořivosti, 

fantazie, slovní zásoby, empatie. 

ZÁJEM O HRU: Na tuto hru se děti opět velmi těšily, uplatnily v ní poznatky o svém 

těle, získaly nové poznatky. Zjistily k čemu všemu slouží ruce, jak by jim bylo 

bez nich. Vzájemně si obkreslovaly ruce, pozorovaly rozdíly - velikost , délka prstů, 

otisky atd. Samotná práce byla velmi pozoruhodná a pečlivá. Děti se opravdu snažily. 

Pomáhaly si navzájem obkreslovat ruce, stříhat, radily si při zdobení rukou. 

PŘIJETÍ DAVIDA: David se stal zcela rovnocenným partnerem, děti se přesvědčily, 

že si umí poradit sám, ale jejich pomoc někdy opravdu potřebuje. Bez problémů mu 

pomohou, když je požádá nebo když vidí, že pomoc potřebuje. Například obkreslování 

je pro něho díky špatné motorice velmi těžké. Děti to zjistily, protože jsou velmi 

všímavé a pomohly mu. 

PROJEV PŘI HODNOCENÍ: Projev při hodnocení práce byl plynulý, smysluplný. Děti 

vyjadřovaly co je vedlo k používání právě těchto barev, tohoto motivu atd. Otázky 

se týkaly obrázků a výtvorů . 

HODNOCENÍ PEDAGOGA: Na konci projektu je pokrok na dětech velmi znatelný. 

Jejich slovní zásoba je daleko větší, projev plynulý a sebevědomí. Pozitivní jsou 

poznatky o ostatních dětech, díky nim se děti více respektují, jsou k sobě ohleduplnější. 
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Tvořivost je také na vyšší úrovni. Děti se nebojí použít svou fantazii, barvy. S Davidem 

spolupracují bez problémů. 
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