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Pohádkové vzdělávání

1.1 Anotace

Cílem je zaujmout, pobavit, získat hravou formou spoustu vědomostí adoved

ností. Kniha nabízí nejpestřejší dětské hry motivované pohádkami i příbě

hy, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost, pobízí

k malování a soutěžení. Prostřednictvím nabízených činností, jež v této

publikaci naleznete, se děti učí porozumět sobě i svým kamarádům, lépe

komunikovat mezi sebou, citlivěji chápat a ovlivňovat mezilidské vztahy.

Dítě se vyvíjí všemi činnostmi, které vykonává během dne. Činnosti, které

v této knize nabízím, napomáhají k prohloubení školních vědomostí

a dovedností a přispívají k obnově tělesných a duševních sil. Mají oddecho

vý a rekreační charakter, při kterém se uplatňují vlastní zájmy dětí.

Nabízené náměty jsou velmi pestré a vyzkoušené v praxi. Nejsou jedno

tvárné, děti pobaví a zaujmou.

Kniha a náměty v ní jsou určeny pro práci s dětmi mladšího školního věku

– ve školní družině, v zájmovém kroužku, na škole v přírodě, na táboře…

1. 2 Úvod

Děti mladšího školního věku cítí větší potřebu aktivity a my dospělí se

snažíme vycházet jim vstříc. Nejlepším prostředkem, jak jejich aktivitu

podpořit a vyburcovat, je vhodně zvolená motivace tvořivých her a úkolů.

Cílem knihy je rozvíjení dětské osobnosti, jeho učení a poznání. Kniha

nabízí velké možnosti s využitím mnoha metod a prostředků k zajímavým

činnostem.

Všichni moc dobře víme, že děti mají rády knihy s pohádkami, v nichž je

mnoho krásného čtení, doplněného pestrými obrázky a ilustracemi, které

pozitivně ovlivňují celou dětskou osobnost.U dětí zvyšují představivost

i fantazii, ovlivňují city a nápady dítěte, podněcují v nich vlastní snažení

a motivují je k prohlubování a rozvíjení dalších schopností a dovedností.
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Pohádky motivují děti k různým činnostem, vedou je k rozvoji fantazie

a seznamují s novými poznatky. Rozvíjejí myšlení, řeč, schopnosti sou

vislého vyjadřování a podněcují aktivitu a vlastní snažení. Zvyšují dětskou

představivost a ovlivňují jejich city a nápady.

V průběhu mladšího školního věku patří pohádky k nejoblíbenějšímu čte

ní. Děti jim rozumí, protože svět pohádek je jejich světem. Čtení pohádko

vých příběhů je mimořádně důležité. Poslechem pohádek a pohádkových

příběhů pomáháme dětem poznávat slova.

Při četbě komunikujeme, upřesňujeme význam slov a vysvětlujeme nepo

chopené výrazy. Odpovídáme na případné nejasnosti, diskutujeme nad

vzniklými problémy a řešíme vzniklé situace. Kromě toho vedeme děti

při čtení textu k rozvoji slovní fantazie, protože na základě pohádkových

příběhů a ilustrací mohou plnit nabízené úkoly přiřazené k textu, a nebo

upravovat a zkoušet nápady vlastní.

Aprávěproto jsemkrátké pohádkovépříběhy i tentokrát využilak motivaci

zajímavých činností, které si mohou děti ve svém volném čase vyzkoušet.

Velký důraz při všech činnostech je směřován na svobodný projev dítě

te, s možností využití jeho vlastních nápadů a myšlenek. Naleznete zde

náměty pro individuální činnosti a zcela jistě objevíte i nápady, které lze

realizovat i ve skupinách.

V popisu nabízených her, nápadů a námětů mají děti možnost využívat

nejen osvědčené a dobře známé metody a pomůcky, ale zároveň vyzkoušet

i zcela nové způsoby při plnění herních úkolů.

V této knize naleznete velké množství námětů pro tvořivé činnosti, zajíma

vé nápady pro další pestrou a mnohotvárnou činnost, kterou si lze podle

popisu vyzkoušet ve škole, v družině, na škole v přírodě, na táboře nebo

také ve volné chvíli doma se svými rodiči. Cílem je pomocí pohádkových

příběhů naučit děti řešit problémy, komunikovat mezi sebou, se svými

kamarády, ale i společně s dospělými. Naučit je řešit správným způsobem

různé situace a stejně jako pohádkoví hrdinové zvládnout vyskytující se

problémy, naučit je řešit vzniklé konflikty a pokud k nim dojde, najít vhod

né řešení. V knize je popsáno velké množství zajímavých úkolů, rozvíjejí
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cích nejen komunikativní schopnosti, tvořivé dovednosti a fantazii, ale

i úkoly, které vedou děti k zamyšlení, poznání a učení.

V průběhu realizace nabízených činností lze uplatnit vlastní fantazii

a představivost, vymyslet, vytvořit a namalovat nové pohádkové postavič

ky, pomocí tvůrčích úkolů vytvořit i vlastní, zcela novou pohádku. Vždyť

pohádka se dá nejen číst, malovat, hrát, ale i různě měnit, upravovat nebo

také zveršovat, či zazpívat.A pokud si děti budou přát, mohou se jimi samy

stát. Děvčátka si obléknou maminčiny dlouhé šaty, vyrobí si korunku

z papíru a mohou se stát princeznami a zatančit si například s princem.

Také kluci, stejně jako holky, se za pomocizkušené paní učitelky, čišikovné

maminky, mohou stát vodníky, trpaslíky, čišašky a dostat se do„Pohádko

vé říše“ a vyzkoušet si, alespoň na okamžik, pohádkový život.
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2. Metodický přehled

2.1 Zaměření příspěvku

Příspěvek je souborem her a činností, které se dají využít během dopoled

ního vyučování, v hodinách matematiky, českého jazyka, pracovního vyu

čování, výtvarné či tělesné výchovy, ale můžeme je také nabídnout dětem

odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, zájmových

činností nebo činností rekreačních.

2.2 Výchovně vzdělávací cíl

Vyzkoušet si netradiční formy a metody při činnosti

Rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii

Podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti

– intelektové, osobnostní, pohybové atd.

Motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení,zába

vy a hry

Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích

schopností

Motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti

Zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem

Osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové

činnosti

Rozvíjet schopnost vhodně kombinovat barvy

Vytvářet nové pracovní návyky

Prohlubovat zkušenosti při práci s dostupným materiálem

Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

Při realizaci cílů využíváme především interaktivní metody a praktické

činnosti. Potřebné informace, které mohou děti využít, získávají prostřed

nictvím výkladu, pracovních listů a názorných ukázek. Velký důraz klade

me na praktické zvládnutí jednotlivých činností.
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2.3 Metody a formy práce

Samostatná i skupinová práce, prezentace výsledků, hra, soutěž, řízená

diskuze, literární a výtvarná tvorba, dramatizace, brainstorming (myšlen

ková bouře – napiš, řekni, co tě napadne)

2.4 Klíčové kompetence

Navržené činnosti a hry, které naleznete v textu, přispívají u dětí k utvá

ření těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení Využívá získané poznatky; podílí se na plá

nování, řízení a organizování vlastního učení;

posuzuje výsledky své práce, oceňuje vlastní

pokrok; rozvrhne si čas na samotnou práci

Kompetence k řešení Rozpozná a pochopí problém; přemýšlí o nes

problémů rovnalostechajejichpříčinách;promyslía naplá

nuje jejich způsob řešení

Kompetence komuni-kativní Vyjadřuje vlastní pocity při jednotlivých pro

žitcích, účastní se diskuzí; zkouší a vyhod

nocuje, které způsoby práce mu vyhovují;

vhodně reaguje a vyjadřuje vlastní názor;

zpracovává jednoduché texty k danému

tématu, využívá získané komunikativní

dovednosti k vytváření vztahů potřebných

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolu

práci se svými spolužáky; průběžně rozši

řuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá

k dokonalejší komunikaci s okolím

Kompetence sociálnía personální Dodržuje stanovená pravidla; podílí se na

utváření příjemné atmosféry mezi kamarády

a spolužáky; přispívá k upevňování přátel

ských vztahů; probere vlastními slovy zada

ný úkol; přijímá a plní odpovědně svěřené

úkoly; podílí se na utváření příjemné atmo
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sféry v týmu; vytváří si pozitivní představu

o sobě samém, která podporuje jeho sebedů

věru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svo

je jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu

sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence pracovní Dodržujevymezenápravidla,zásadybezpeč

nosti při hře; pracuje samostatně po zadání

práce, má smysl pro povinnost

při hře; k povinnostem přistupuje odpověd

ně, spoluvytváří pravidla společného soužití

mezi vrstevníky; rozumí jejich smyslu a chá

pe potřebuje zachovávat, dokáže si zorgani

zovat pracovní prostor a postup práce; práci

dokončí, samostatně a tvořivě přemýšlí; pre

zentuje výsledky práce

Kompetenceknaplněnívolného času Rozvíjí své zájmy, záliby a nadání; účelně

využívá, organizuje a řídí vlastní volný čas

2.5 Očekávané výstupy

Dítě:

Řeší úkoly, při kterých využije znalosti z více předmětů

Samostatně zkouší vlastní postupy, nápady a metody

Prokazuje základní tvořivé dovednosti - je tvořivý, nápaditý, origi

nální

Uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním

výtvarném projevu

Navazuje na myšlenky druhých

Organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává potřebné informace,

které potom využívá v procesu učení

Vnímá citlivě okolní skutečnosti, dává věci do souvislosti
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Přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly

Účastní se diskuzí a vyjadřuje vlastní názor

Prakticky zvládá nové tvůrčí postupy

Prezentuje výsledky své práce

Aplikuje naučené při vlastní domácí tvorbě

Hodnotí vlastní práci podle jasných kritérií

Vnímá estetické cítění, které je vázáno dějem a obsahem textu

Využívá prakticky ve vlastní tvořivé činnosti základní poznatky

o výtvarných výrazových prostředcích, kombinuje barvy podle

základních pravidel

Dává věci do souvislostí

Pracuje tvořivě s literárním textem, vytváří vlastní literární text

Provádí činnosti vyžadující jemnou motoriku rukou, jednoduchý

mi postupy vytváří různé předměty

Spolupracuje ve skupině se svými kamarády

Zvládne a dodržuje určená pravidla při všech uvedených činnos

tech

Dodržuje zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany při činnostech a

hrách

Využívá při činnostech vlastní pohybové dovednostmi

Chápe, že hra přináší radost a příjemné zážitky

Vyhledává potřebné informace

Uplatňuje zásady bezpečnosti pro konkrétní prostor při práci i

pohybových činnostech

Účastní se diskuzí ke konkrétnímu tématu

Prezentuje výsledky své práce sám nebo ve skupině podle kritérií,

které pomáhal vytvářet a kterým rozumí

Vyjadřuje své dojmy a prožitky

Propojuje a využívá již dříve získané poznatky, orientuje se

v základních aktivitách

Vytváří si pozitivní představu o sobě samém

Využívá znalosti a zkušenosti získané v různých vzdělávacích

oblastech zájmu
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2. 6 Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

Rozvoj dovedností pro kooperaci, učení, cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity,

tvořivost v mezilidských vztazích

Environmentální výchova

Vytváření vztahů člověka k životnímu prostředí, pochopení vlastní odpo

vědnosti ve vztazích k prostředí, zaměření na hodnotovou orientaci žáků

3. Hodnocení úkolů

V knize naleznete velké množství zajímavých úkolů a činností, které u dětí

vyvolávají chuť ke kooperaci s ostatními. Při plnění úkolů si mohou vzá

jemně porovnávat a oceňovat výsledky svého snažení.

Všechny úkoly společněhodnotímejednoduchým a srozumitelným způso

bem. Hodnocení úkolů zaznamenáváme do předem připravené bodovací

tabulky. Kdo splní určitý úkol, získává 2 body, kdo se snažil 1 bod a kdo se

nezapojil žádný bod. Soutěže družstev jsou hodnoceny body 3-2-1. Bodo

vání – lze sledovat na informativní nástěnce, kde má každý svoji bodovací

kartu. Každý měsíc provádíme společně s dětmi celkový součet bodů.

4. Materiály a pomůcky

Pomůcky !!!

Portfolio (desky, sešit pro ukládání prací, hodnocení)

Konkrétní přehledu jednotlivých částí příspěvku

Materiály

Práce s kolektivem dětí se neobejde bez materiálního zázemí.My tentokrát

k naší činnosti využijeme běžně dostupné materiály, které nejsou finančně

zatěžující. Náměty, které zde nabízím, můžeme realizovat, máme-li k dis
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pozici kreslicí čtvrtky, barevné papíry, balicí papír, knoflíky, zbytky tapet,

lepidla, pastelky, vodové barvy…

Nežzačnemepracovata tvořit,připomenemesi několikzákladníchpoznat

ků o nejčastěji používaných materiálech.

Kreslicí čtvrtka

Kreslicí čtvrtka se nejvíce hodí pro malování akvarelovými barvami

a pro kresbu měkkou tužkou, uhlem a tuší. Můžeme jí dobře využít také

k vystřihování různých tvarů.

Balicí papír

Prodává se v arších a v rolích. Je různých kvalit a tloušťky. Kreslíme vždy

na drsnější stanu.Můžemenaněj kreslit tužkou, křídou, uhlemnebomalo

vat barvami.

Ostatní papíry

Obyčejný kancelářský papír – kreslíme na něj tužkou, perem, využijeme jej

i ke skládání, stříhání, mačkání a intarzii.

Barevný papír – využíváme při vytváření koláží.

Vlastní barevný papír – můžeme vytvářet vlastní barevný papír – techni

kou překládání, mačkání, rozpíjení několika barevných tónů.

Uhel

Je měkčí než tužka, snadněji se roztírá. Hotovou kresbu je nutné zafixovat,

aby se nerozmazala.

Barevné pastelky

Barevné tužky používáme na malé formáty k vybarvování obrázků.

Barevné křídy

Jejich vzájemným mícháním nebo překrýváním lze docílit bohaté barev

nosti. Roztírají se prstem nebo hadříkem. Jsou vhodné pro menší i větší

plochy.

18
Metodický přehled



Vodové barvy

Vodové barvy využívají při výtvarných činnostech všechny děti. Jejich

základem je voda, která barvu různě ředí a rozpíjí.

Tempera

Pro temperu je podstatná krycí schopnost, kdy každá vrstva překryje

zaschlou barvu předchozí. Temperu lze libovolně ředit vodou.

Tuš

Kresba tuší je technikou, která je na přechodu mezi kresbou a malbou. Ke

kreslení tuší můžeme použít pero, štětec, dřívko. Můžeme vytvářet podle

kvality pera různě silné linie. Při výtvarných činnostech je možné kromě

černé tuše, využít i tuší barevných.

Tajemství pohádkových klíčů

Kniha je motivovaná fiktivním příběhem tak, aby vzbudila pozornost dětí

a jejich zájem o plnění úkolů a realizaci tvůrčích činností.

Na základě vlastních zkušeností jsem zpracovala zajímavé hry a činnosti,

které lze vyzkoušet s dětmi 1. – 4. ročníku v hodinách dopoledního vyučo

vání nebo je lze realizovat ve školní družině. Naleznete zde náměty z růz

ných vzdělávacích oblastí i oborů.

Vzdělávací
oblasti

UměníČlověk

Jazyk a ja

zyková komu

a kulturaa zdravínikace

Člověk

a jeho svět

Člověka svět práceMatematika

a její aplikace
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Jazyk a jazyková komunikace

Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává dítě schopnost vyja

dřovat své myšlenkya city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí.V prů

běhu nabízených činností se naučí vhodné komunikaci, získává schopnost

vyjadřovat vlastní názor, vystupovat před ostatními, souvisle se vyjadřo

vat, správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích.

Literárně – výchovná část směřuje k výuce čtení s porozuměním pří

stupných textů, získávání základních čtenářských dovedností a návyků,

důležitých pro pochopení čteného textu, pro jeho rozbor a hodnocení.

Podstatou práce v literární výchově je pozorné vnímání literárního textu,

porozumění jeho významům a smyslu, pochopení literárního textu spoje

ného s kultivací citů a prožitků.

Cíl

Naučit se číst s porozuměním

Domýšlet jednoduché příběhy, převyprávět příběh

Všímat si spojitosti textu s ilustrací

Podporovat aktivitu, samostatnost, nápaditost v návaznosti na

čtení a psaní

Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet vyjadřovací

schopnosti

Osvojit si pravidla vhodné komunikace při skupinové činnosti

Rozpracované výstupy

Dítě:

Využívá získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jed

noduchých textů

Poznává písmena abecedy

Seznamuje se s pořádkem slov ve větě

Pojmenovává předměty a jejich vlastnosti
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Poznává vztah slov, věta skutečností

Tvoří věty, učí se rozlišovat interpunkční znaménka a větné into

nace

Učí se porozumět pojmům a výrazům – říkadla, hádanky, pohád

ky, básně…

Recituje text básně

Orientuje se v nabízeném textu

Domýšlí příběhy, dramatizuje poslouchaný text

Vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu

Chápe četbu jako zdroj informací

Činnostní aktivity

Pracujeme s literárním textem

Vyprávění pohádky nebo povídky

Hry s písmenky a se slovy

Dramatizace pohádky, povídky nebo básně s dějem

Přednes básně nebo úryvku prózy

Reprodukce obsahu textu

Hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu

Povídáme si nad literárním textem

Hledáme podstatu příběhu a jeho smysl

Charakterizujeme literární postavy

Líčíme atmosféru příběhu

Vyjadřujeme své postoje k textu

Myšlenky, které se nám líbí

Knížka, kterou máme rádi

Barevné rýmování

Výtvarné vyjádření textu

Skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie

Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor
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Matematika a její aplikace

Děti si zopakují učivo formou her, které umožňují nejen psychické uvolně

ní, ale i procvičení a upevnění matematických znalostí a dovedností zábav

nou formu, aniž si děti uvědomují, že se učí.

Hravá matematika rozvíjí intelektuální schopnosti, paměť, představivost,

tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku, poskytuje

vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě.

Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k pozná

vání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.

Cíl

Zvládnout jednoduché hry s čísly

Rozeznat a nakreslit jednoduché geometrické tvary

Sledovat jednoduché závislosti na čase (změna teploty během dne,

doba oběda, délka spánku…)

Zvládnout jednoduché početní operace při hrách

Rozvíjet schopnosti logického myšlení

Získávat nové poznatky

Procvičovat matematiku hravou formou

Rozpracované výstupy

Dítě:

Procvičuje matematiku zábavnou formou

Počítá prvky daného konkrétního souboru

Využívá k matematickým hrám netradiční materiály (korálky,

kuličky, knoflíky, apod.)

Vytváří a skládá zajímavé obrazce s využitím geometrických tvarů

Porovnává čísla a soubory prvků

Orientuje se v prostoru

Provádí kontrolu svého výpočtu

Sčítá a odčítá čísla

Používá sčítání a odčítání při řešení praktických situací

Využívá stavebnice k modelování staveb různých geometrických

tvarů
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Provádí zpaměti jednoduché početní operace

Čte, zapisuje a umí porovnat čísla

Orientuje se v čase

Porovnává velikosti útvarů, poznává geometrická tělesa v praxi

Rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa

Kreslí křivé a rovné čáry

Odhaduje délky úsečky na decimetry, centimetry

Činnostní aktivity

Hry s čísly

Obrázkové počítání

Barevné počítání

Hry s geometrickými tvary

Malované příklady

Matematika a kreslení

Číselné úkoly

Porovnávání čísel

Počítání s korálky

Hry se stavebnicemi

Orientace v čase

Malování obrázků pomocí geometrických tvarů
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Člověk a jeho svět

Vzdělávacíoblast Člověk a jeho světlzenaplňovat prostřednictvímrůzných

činností a her podporujících tvořivé poznávání, osvojování potřebných

dovedností a utváření vztahu k okolnímu světu. Základem je pozorování,

pojmenovávání a porovnávání skutečnosti, její zachycení a hodnocení ve

vlastních výtvorech a názorech, sledování životních situací, jejich “napo

dobování” a rozvíjení v modelových hrách (scénkách), výměna zkušeností

a zážitků apod. Učitel a vychovatel má možnost doporučené činnosti dále

doplňovat, dotvářet a rozvíjet.

Prostřednictvím zajímavých her, úkolů a nových informací děti získávají

nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Vytváří si základní

představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech přírody i společ

nosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších pod

mínkách života. Formuje a posiluje vnímavý vztah k jejich okolí. Pomáhá

jim vytvářet základní vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živoči

chům,klidským činnostem, kpředmětům, které lidé vytvořili, k životnímu

prostředí domova a přírody nejbližšího okolí. Učí je jednat a rozhodovat se

v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na

možnou pomoc jiných.

Cíl

Rozvíjet ekologického cítění

Vnímat krásy přírody všemi smysly

Prohlubovat lásku k přírodě a ke všemu krásnému

Dodržovat pravidla při soutěžích

Získávat informace pozorováním a vnímáním okolí

Vyhledávat a využívat přírodní materiály

Poznávat různé druhy stromů, rostlin a živočichů

Rozpracované výstupy

Dítě:

Vnímavě sleduje život kolem sebe

Chápe určité uspořádání skutečností, které na sebe navazují nebo

se ovlivňují
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Vyjadřuje vlastní názor v přiměřené mezilidské komunikaci a

respektuje názory druhých

Osvojuje si potřebné základní vědomosti o sobě, jiných lidech,

živočiších a rostlinách, o škole, rodině a životě v nejbližším okolí,

o činnostech a výtvorech lidí, o vztazích mezi lidmi, vztazích člo

věka k přírodě a ke zdraví, orientuje se v potřebných souvislostech

samostatně nebo za pomoci dospělých

Osvojuje si základnídovednostia návykypotřebnéproplnění vzdě

lávacích i jiných povinností a úkolů, pro snadnou a bezkonfliktní

komunikaci s okolím, proochranu svého zdraví a bezpečnosti i pro

příjemný odpočinek a naplnění volného času

Chápevýznam spolupráce, pomoci i odpovědnosti a dává přednost

činnostem postaveným na těchto vztazích

Chová se vhodně v různých situacích a uplatňuje základní pravidla

slušného chování

Tématické okruhy

Místo kde žijeme

Lidé a čas

Lidé kolem nás

Člověk a jeho zdraví

Rozmanitosti přírody

Činnostní aktivity

Rozhovor, diskuse na téma „Můj kamrád“

Příroda a její proměny, přírodovědné hry a soutěže

Vyhledávání informací

Vlastnosti zvířátek

Tajenky, šifry, křížovky a doplňovačky
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Člověk a zdraví

Tělesná výchova umožňuje dětem poznat vlastní pohybové možnos

ti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respekto

vat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede od

spontánního pohybukřízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné

seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě.

Drobné pohybové hry, turistika

Pohybové hry jsou nedílnou součástí tělovýchovných činností v hodinách

TV i ve výchově mimo vyučování. Mají značný význam výchovný, vzdělá

vací i zdravotní. Rozvíjejí morálně volní vlastnosti, kolektivní spolupráci

a jsou důležitým aktivním odpočinkem, neboť mají kompenzační účinky

fyzické i duševní. Velmi oblíbené jsou především u mladších dětí.

Velmi dobré je spojení pohybových činností v přírodním prostředí. Při pře

sunech do přírody a pobytu v přírodě je podmínkou dodržování předem

dohodnutých pravidel.

Cíl

Podporovat soutěživost a aktivitu

Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Dodržovat jednoduchá herní pravidla

Osvojovat poznatky ve spojení s praktickými pohybovými činnost

mi

Uplatňovat osvojené pohybové dovednosti

Rozvíjet orientaci v místě

Vytvářet příležitost pro spolupráci

Rozvíjet individuální schopnosti

Uplatňovat vlastní organizační schopnosti

Dodržovat herní pravidla a bezpečnost při sportovních činnos

tech

Rozpracované výstupy

Dítě:

Dodržuje základní pravidla chování přiTV a sportu a řídí se jimi
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Uvědomuje si možná nebezpečí a snaží se jim zabránit

Využívá k pohybovým hrám i hračky a jiné předměty než tělocvič

né náčiní

Uvědomuje si, že pohyb lze spojovat s hudbou, rytmem, předsta

vou a zkušeností

Chápe, že hra přináší radost a příjemné zážitky

Reaguje na pokyny, signály, gesta

Dodržuje zásady fair play chování

Zvládá turistiku a pobyt v přírodě, uvědomuje si, že patří k nejzdra

vějším pohybovým aktivitám

Dovede se orientovat v přírodě

Získává kladný vztah k pohybovým aktivitám

Činnostní aktivity

Hry s míčem

Soutěže družstev

Pohybové hry

Štafetové hry

Hry se švihadly

Hry s hudebním doprovodem

Hod na cíl

Přenášení předmětů

Hry a soutěže s využitím netradičních materiálů
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Umění a kultura

Výtvarná výchova

Charakteristika

Výtvarná výchova umožňuje dětem poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět

prostřednictvím výtvarných činností a postupně formujícího výtvarné

ho myšlení. Toto poznávání směřuje k učení, jak porozumět výtvarnému

umění, jeho jazyku a významům a zároveň dává příležitost naučit se chá

pat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást živo

ta a bohatství společnosti.

Cíl

Rozvíjet citové a smyslové schopnosti vnímání a soustředěného

pozorování

Upevňovat individuální schopnosti

Vytvářet příležitosti pro spolupráci

Získávat zkušenosti s prací s různými materiály a nástroji

Prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti a dovednosti

Formovat odpovědnost za kvalitu vlastní práce

Rozšiřovat smyslové vnímání

Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Využít volný čas efektivním způsobem

Osvojovat a dodržovat pravidla slušného chování

Zvyšovat emocionální a estetické vnímání

Rozvíjet vlastní tvůrčí uměleckou činnost (literární, hudební,

výtvarnou)

Nabývat zkušenosti při organizaci výstav dětských prací

Získávat praktické a teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafic

kých technikách, užitém umění, o práci s různými materiály, o

modelování a prostorovém vytváření

Využívat praktické a teoretické poznatky při uskutečňování růz

ných výtvarných technik

Utvářet kladný vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné
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kultury

Rozšiřovat schopnosti nalézat a vnímat krásu

Upevňovat poznatky a dovednosti se zaměřením na praktické

využití

Rozpracované výstupy

Dítě:

Vyjadřuje vlastní představy, popíše vlastní výtvarné vyjádření

Vnímá citlivě okolní skutečnost uměleckou i mimouměleckou, pro

jevuje aktivní estetický vztah k životnímu prostředí, k jeho tvorbě,

ochraně

Osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je v praktickém

životě

Uvědoměle zachází s některými prostředky a materiály, ovládá

základní technické dovednosti

Organizuje vlastní výtvarnou práci

Řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích, chápe

vzájemné souvislosti zobrazovaných předmětů, uplatňuje při práci

představivost a fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném

projevu

Využívá základní klasifikaci barev, světelný a teplotní kontrast,

chápe výrazové vlastnosti barvy, prohlubuje schopnost vhodné

kombinace barev

Uvědomuje si, že výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství

národa

Činnostní aktivity

Veselá písmenka

Ilustrace k básni

Hračka, loutka, maňásek v životě dítěte

Výtvarné vyjádření čteného textu – aktivní práce s ilustrací

Výtvarné vyjádření pohybu – proudění vody
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Literárně dramatická výchova

Charakteristika

Vzdělávací oblast Umění a kultura lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor

Dramatická výchova. Děti se prostřednictvím činností seznamují s výra

zovými prostředky a sjazykem hudebního a výtvarného umění, ale také

umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivým způsobem pra

covat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti

tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se jim porozumět

a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. Pro

děti mladšího školního věku se stala literárně dramatická výchova velmi

oblíbenou činností.

Zájmovou činností literární by měla prostupovat péče o správnou výslov

nost a kulturu řeči, o její výrazovost, srozumitelnost a plynulost v zájmu

kultivace mluveného projevu.

Cíl

Vést k samostatnému čtení s porozuměním, rozvíjet představivost,

myšlení a fantazii

Vytvářet kladné emoce – dopad na slovní projev

Získávat schopnosti pohybového vyjádření

Rozvíjet individuální vyjadřovací schopnosti

Vytvářet vlastní dramatickou improvizaci na zadané téma

Rozšiřovat slovní zásobu

Podporovat samostatné vystupování a jednání

Vytvářet pozitivní vztah k mateřskému jazyku

Osvojovat a dodržovat pravidla slušného chování a mezilidské

komunikace

Vytvářet příležitosti pro spolupráci

Podporovat vlastní tvůrčí umělecké činnosti (literární, hudební,

výtvarné)

Rozvíjet cit pro přirozenost

Recitovat literární texty různých žánrů

Podněcovat k tvořivé aktivitě

Pěstovat kultivovaný vztah k divadlu
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Rozvíjet adekvátně uměleckou výchovu

Rozlišovat spisovnou a nespisovnou výslovnost

Reprodukovat text podle svých možností

Podněcovat děti k tvořivé aktivitě

Rozvíjet uvolnění a ladnost tělesných pohybů

Rozpracované výstupy

Dítě:

Využívá získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jed

noduchých textů

Prezentuje své schopnosti na veřejnosti

Vcítí se do role, spolupracuje s ostatními

Rozvíjí svou přirozenost

Recituje text básně

Pracuje s dechem, dbá na správné držení těla

Orientuje se v textu, zvládne improvizaci

Domýšlí příběhy

Vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu

Činnostní aktivity

Dramatizace pohádky, hra na divadlo

Hry s loutkami

Hry s písmenky

Hry se zvířátky

Recitace básní, přednes

Práce s literárním textem, kolektivní dramatizace

Vystoupení pro rodiče

Reprodukční činnosti, vypravování

Hudebně výchovné činnosti

Prostřednictvím hudebních činností získávají děti příležitost, aby projevo

valy a uspokojovaly svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou.Hudební

činnosti jako činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují, rozvíjejí
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ve svém komplexu osobnost dítěte, především však vedou k rozvoji jeho

hudebnosti, jeho hudebních schopností, jež se následně projevují indivi

duálními hudebními dovednostmi – sluchovými, intonačními, pěveckými,

instrumentálními, hudebně – pohybovými, hudebně – tvořivými a posle

chovými.

Cíl

Využívat individuální hudební schopnosti a dovednosti

Vyhledávat souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

Pracovat s několika písněmi

Obměňovat a tvořit jednoduché doprovody na Orffovy hudební

nástroje

Rozlišit sluchově, pěvecky a instrumentálně jednoduchou melo

dii, pohybově vyjádřit její charakter

Naučit se zpaměti texty několika písní

Pochopit základní společenské funkce hudby

Rozpracované výstupy

Dítě:

Využívá individuální hudební schopnosti a dovednosti

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky

Reprodukujezpěvahudbunazákladěsvýchindividuálníchhudeb

ních schopností a dovedností

Zkouší jednoduché hudební improvizace

Rozpoznává podle svých individuálních schopností a dovedností

písně a skladby různých stylů a žánrů

Získává zkušenosti při veřejném vystupování

Využívá hudebních schopností při zpěvu a hře na vlastnoručně vy

robené hudební nástroje

Činnostní aktivity

Zpěv hromadný a sólový

Hudební hry:-„Hra na otázku a odpověď, Hra na muzikanty, Hry
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se zpěvem a drobnými pohyby těla, Chůze a běh při hudbě, Na

čmeláka“

Spojení pohybu s hudbou

Hra na lehko ovladatelné hudební nástroje

Poslech hry na hudební nástroj

Účast na veřejných vystoupeních, besídkách, soutěžích

Člověk a svět práce

Školní družina a školní klub vytváří prostor pro uspokojování zájmů

a potřeb dětí, dává jim možnost účelně využít čas. V rozvrhu činností si

každé dítě může vybrat podle svých zájmů, přání, vlastního rozhodo

vání a schopností z pestré a přitažlivé nabídky, která je sestavena z nej

různějších oblastí zájmových činností. K velmi oblíbeným činnostem dětí

patří činnosti pracovně – technické. Těmito činnostmi vedeme k rozvíjení

schopností a dovedností, osvojování návyků, ke spolupráci, zodpovědnos

ti a udržování pořádku. Během činnosti děti motivujeme, rozvíjíme jejich

aktivitu, tvůrčí a zobrazovací schopnosti, fantazii, vedeme je k samostat

né tvořivé práci. V průběhu pracovních činností prakticky seznamujeme

s vlastnostmi materiálů, pomůckami a nářadím. Před každou činností

seznamujeme děti s pravidly bezpečnosti při používání materiálů a pomů

cek. Pracovně – výtvarné činnosti vždy volíme přiměřeně věku dětí tak,

aby z nich měly radost a byly pro ně zvládnutelné. Po celou dobu zapoju

jeme děti do přípravy dané činnosti, snažíme se jim poradit a povzbudit

je. Při práci je důležité do vlastního zpracování námětu příliš nezasahovat,

ale pouze usměrňovat. Jestliže děti vytvářejí s uplatněním nápadu a fanta

zie vlastní výrobek, je nezbytné jejich práci ocenit. Myšlenky a snahu dětí

podporujeme, protože svými výrobky nebo pracemi si dokážou udělat

radost a zajímavým způsobem změní výrazně prostředí kolem sebe.

Cíl

Rozšiřovat potřebné vědomosti o různých materiálech a jejich

vlastnostech

Rozvíjet pracovně – praktické dovednosti, motorické i tvořivé

schopnosti
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Správně zacházet s používanými pomůckami a nástroji

Přispívat k osobní seberealizaci

Dodržovat zásady bezpečnosti při práci

Pěstovat smysl pro pořádek, vést k pečlivosti a zručnosti

Uplatňovat vlastní nápady, rozvíjet estetické cítění

Rozvíjet jemnou motoriku ruky, zručnost, trpělivost při zacházení

s nástroji a při práci s materiálem

Vést k aktivitě, vynalézavosti a tvořivému přístupu

Rozpracované výstupy

Dítě:

Přemýšlí o nejvhodnějším pracovním postupu z hlediska výsledku

pracovní činnosti

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady bezpeč

nosti a hygieny práce

Rozlišuje a pojmenovává druhy zpracovávaného materiálu

Volí vhodný materiál pro zvolenou praktickou činnost, hospodár

ně s materiálem zachází

Vybírásipročinnostivhodnépracovnínástrojeapomůcky,dodržu

je zásady bezpečnosti při práci

Provádí přiměřené základní praktické činnosti s drobným mate

riálem, papírem a kartonem, modelovacími hmotami, textilem,

provádí jednoduché montážní a demontážní prácese stavebnicemi

Ovládá jednoduché pracovní postupy

Činnostní aktivity

Plastická koláž

Skládanky z papíru

Obrázky z přírodního materiálu

Výrobky z textilií

Práce prostorové

Montážní a demontážní práce

Námětové hry (Na obchod, kadeřníka, kuchaře
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Klíč k odemykání tajemství

Tři malí skřítkové Kvítek, Smítko a Rarášek žili na kraji lesa v dřevěnécha

loupce a každý den se vydávali vyšlapanými cestičkami na výlety po okolí.

Pokaždé,kdyžuž sluníčkozapadalozamraky, vracelisedosvémalé,útulné

chaloupky. Jednoho dne se však rozhodli, že si přivstanou a vyjdou na své

putování mnohem dříve. Chtěli totiž ten den dojít až do dalekých skal, kte

ré znali pouze z vyprávění lesních zvířátek. Lákalo je veliké dobrodružství,

a tak časně ráno, hned po rozednění, vyrazili. Sluníčko je cestou šimralo

svými paprsky a skřítkům cesta velice rychle ubíhala. Odpoledne se ocitli

mezi vysokými skalami a moc se jim tam líbilo. Prohlíželi každé místeč

ko, nahlíželi za každý kámen. Veliké překvapení na ně čekalo, když se před

nimi najednou objevil vchod do tajemné skály. Skřítkové zůstali úžasem

stát a dlouho přemýšleli, zda mohou vstoupit. Ale protože už venku na ně

z oblohy mávaly rozzářené hvězdy, našli v sobě odvahu a do tajemné skály

vešli. Když vstoupili, objevili starou, zaprášenou truhlici. Všichni se zara

dovali a tajně doufali, že našli ukrytý poklad. Co v truhlici bylo ukryto se

však skřítkové nedozvěděli, protože truhlice byla uzamčenáa nešla otevřít.

I přesto se skřítkové ještě ten večer rozhodli, že se v tajemné skále usadí a

truhlici, kterou nalezli, budouvedne iv noci střídavě střežit a tajně doufali,

že se jim podaří zjistit, jaké tajemství je v ní ukryto.

Z mechu a kapradí si zhotovili měkké postýlky a plni pocitů a dojmů šťast

ně ulehli. Ráno po probuzení se Kvítek a Smítko vydali kolem skály hle

dat klíč, který jim odemkne veliké tajemství. Ale večer co večer se vraceli

bez klíče, unavení, ale s nadějí vytrvat a pokračovat v hledání. Skřítkové

se nevzdávali a do skal a jejich okolí se vydávali den co den. Několik týdnů

nebyli příliš úspěšní. Když už si mysleli, že prošli každé místečko v okolí

skala příliš nedoufali, že klíč objeví, něco se v dálce před nimi zatřpytilo.

Rozběhli se k tomu místu. Před nimi ležel malý, zlatý klíček. Skřítkové jej

sebrali a co nejrychleji spěchali, aby ho vyzkoušeli na zámku tajemné truh

lice. Když klíčkem otočili, truhlice se otevřela a uvnitř ležela velice vzácná

kniha, v překrásně zdobených deskách, plná tajemných slov. Malí skřítko

vé s napětím začali knihou listovat, začetli se do jejího obsahu a ocitli se

rázem v Pohádkové říši, kde se děly neuvěřitelné a velmi prapodivné věci.
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A jaká dobrodružství společně v Pohádkové říši prožili? To se dovíte, když

si přečtete další řádky.

Tajemství pohádkových klíčů

Vevysokých skalách, v daleké zemi pohádeka snů přebývají v tajemné ská

le malí skřítkové, kteří jsou velice šikovní, přátelští, rádi si společně hra

jí a vzájemně si pomáhají. Po celý den střídavě hlídají zlatý klíč a velikou

knihu tajemných slov. Skřítkovéji ukrývají v obrovské truhlici, která je pro

všechny ostatní bytosti nedostupná. Povídá se, že zlatý klíč kdysi ztratil

mocný čaroděj, který jím odemykal tajná pohádková kouzla. V době, kdy

čaroděj vycházel ze zámku, se s ním skřítkové zcela jistě setkali, ale jeho

tvář si již neumí představit. Čaroděj se sám pokusil několikrát klíč hledat

pomocí čar a kouzel, skleněné koule i kouzelných brýlí, ale ztracený klíč

zatím nenašel.

Když přečtete si další řádky,

dostanete se do pohádky.

V Pohádkové říši se stále něco děje,

skřítkové tam potkali mocného čaroděje.

Čarodějžije na zámku, se svojí ženou Čmorbabou

a společnými silami spoustu věcí dovedou.

Kouzla a čáry učí se nazpaměť,

kouzlí a čarují, není to naposled.

Klíč k odemykání tajemství
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Skleněná koule, kouzelná kniha,

čaroděj každý den se rád do ní dívá.

Kouzelné brýle, tajemné klíče,

než večer ulehne, uloží je do čepice.

Když klíčem otočí, odemkne tajemství,

a dětem prozradí, jak upevnit přátelství.

Čaroděj a čarodějka rozluští tajné záhady,

když vsunou klíček do zámku, mají super nápady.

A svoje myšlenky nabídnou dětem,

které rády cestují pohádkovým světem.

Nedaleko vysokých skal, ve velmi krásném zámku, žije moudrý čaroděj

Blažej se svojí ženou, čarodějkou Čmorbabou.

Čaroděj se příliš nevzdaluje ze zámku, protože střeží svoji prastarou knihu

čar a kouzel a skleněnou kouli, kterou zdědil po svých rodičích. Kdysi dáv

no měl ještě zlatý klíč, kterým odemykal pohádkové čáry a kouzla. Jenže

když se vydal před časem na vycházku lesem, kolem skal, zlatý klíč mu

vypadl z kapsy a on ho ztratil. Smutný čaroděj se několikrát marně vracel

do míst, kde měl zlatý klíček naposled, ale marně.

Jeho žena čarodějka Čmorbaba je velmi zvědavá, každý den chodí po okolí

a neustále něco hledá. Pokaždé, když vyjde ze zámku, tajně doufá, že se jí

podaří objevit něco tajemného. Jednoho dne, když se jen tak procházela

vyšlapanými cestičkami, v blízkosti lesa se před ní znenadání cosi zatřpy

tilo. Tajně doufala, že je to zlatý klíč, který kdysi ztratil její muž, a proto

spěchala k onomu místu a koukla se směrem dolů. Na okamžik se jí srdce

zastavilo, protože se jí před očima objevilo devět blízko vedle sebe pohá

zených, lesknoucích se barevných klíčů a Čmorbaba v tu chvíli nechápala,

kde se tam ty klíče vzaly a stále se rozhlížela po okolí, nezahlédne-li něko

ho, kdo je v trávě zapomněl. Dlouho se nehnula z místa a klíče si zálibně

prohlížela. Avšak ani na okamžik ji nenapadlo, že jsou to klíče, které ode

mykají nejednu tajemnou záhadu.

Sehnula se, klíče sesbírala, svázala provázkem, který vytáhla z kapsy,

a radostně se vypravila domů, na zámek. Ještě ten večer pověděla o tajem
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ných klíčích svémumuži a společně se domluvili, žehnedránopomocíkni

hy čar a kouzel společně zjistí, odkud klíče pocházejí.

Pokud jim tajemství ztracených klíčů neprozradí čarodějnické kniha, tak

nahlédnou do čarodějovy skleněné koule. Potajmu doufali, že se jim záhy

objeví tvář toho, kdo klíče ztratil. Jenže odpověď nenalezli ani v knize

čar a kouzel, ani ve skleněné kouli, tak před nimi zůstalo ukryto tajemství.

Tajemný klíček v rukou mám a záhady skryté odmykám.

Klíčkem lehce otočím, vesele si poskočím.

Odhalím všechna tajemství, o kterých děti dávno sní.

Rozluštím tajemné záhady, které se nevejdou do hlavy.

Splním všechna tajná přání, okamžitě bez váhání.

Netrvalo dlouho a bystrý čaroděj přišel na to, že má-li v ruce jeden z klí

čů, dějí se neuvěřitelné věci. Zjistil, že záleží na způsobu, jak klíč do ruky

uchopí, který zámek odemyká a jakou rychlost otáčení zvolí. Rozhodl se,

že každý klíčbude zkoušet jeden celý měsíc a tajemné záhady, které klíčem

odemkne, bude pravidelně zaznamenávat na papír.

A hned druhý den ráno se s chutí pustil do práce a po celý rok pilně praco

val. Jeho žena Čmorbaba mu ve všem ochotně pomáhala a jeho zapsané

poznámky každý večer, jakmile se vrátila z pravidelné procházky blízkého

okolí, dlouho do noci přepisovala.

A tak pro vás, milé děti, pomocí kouzelných klíčů vznikly úkoly, hry

a soutěže, které najdete v této knize. A proto můžete společně s čarodě

jem Blažejem a čarodějkou Čmorbabou prožít zajímavý rok, neboť na vás

čeká mnoho zajímavostí, cenných informací, ale i velké množství potřeb

ných vědomostí. Po tuto dobu dostanete příležitost vyzkoušet si malování,

vytváření z dostupných materiálů, luštění křížovek, nejrůznější hry, zábav

né sporty, soutěže, originální závody a spoustu dalších věcí.

Zajímavé úkoly,přitažlivé soutěže,čaroděj a čarodějkapřipravují pro tebe. Malování, sportování,

můžeš zkusit bez váhání.

Zábavu i luštění,

také kamarádi ocení.
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Pracujeme s literárním textem

Cíl: Rozvíjet vyjadřovací schopnosti, představivost, myšlení a fantazii

Úkol: Zapoj se aktivně do připravených činností

Pomůcky: Výkres, pastelky

!!!

Děti se posadí na koberec do kruhu a diskutují nad literárním textem – co

se z textu doví, o čem ví, co si myslí o postavičkách, které v pohádce vystu

pují…

Činnostní aktivity

Převyprávěj pohádku svými slovy

Spojuj obsah textu s ilustrací

Vyjmenuj vlastnosti pohádkových postav, které se objevují v textu
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Tajemné klíče

Září

Čarodějka klíče objevila,

když na procházku se vypravila.

Klíče se v dálce třpytily

a čarodějce se líbily.

Našla klíče kouzelné,

malé, krásné, barevné.

Říjen

1 2

Klíčkodemyká-ní tajemství Klíčkodemyká

ní přátelství

Listopad

Únor

6 Březen

7

3

Klíčkodemy

kání čara

kouzel

Duben8 Květen

Pestré klíče posbírala,

poté do kapsy je dala.

Domů se hnedle vypravila,

aby se klíči pochlubila.

Veselou píseň zpívala,

Prosinec

4

Klíč k odemy

kání pohádko

vého moudra

když na zámek spěchala

Leden

5

Klíč k odemy

kánínevšedních

vědomostí

Červen

10

9

Klíčkodemyká

ní výjimečných
Klíčkodemy

schopností kání neobyčej

ných dovedností

Klíčkodemy

kání neobvyk

lého dobro

družství

Klíčkodemy

kání snů a

fantazie

Klíčkodemy

kání vlastních

nápadů a

myšlenek
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Klíč k odemykání přátelství

Čaroděj se vydal se svazkem nalezených klíčů a snažil se zjistit, co kterým

klíčem půjde otevřít. Do rukou jako první uchopil nejdelší klíč a hned jej

napadlo, že tento klíč nemůže být jen tak od obyčejných dveří. Proto se

vydalotevřít bránu, která byla zazahradou po celou dobuuzamčená.Čaro

děj se několik let snažil zjistit, co se za tajemnou bránou ukrývá, ale marně.

Podařilo se mu to až pomocí modrého klíče, který našla jeho paní. Když

vložil klíček do zámku, začalo se dít něco neuvěřitelného. Brána se sama

otevřela a čaroděj vstoupil do říše Přátelství, kde potkal mnoho kamará

dů.

Tajemnou bránu odmykám,

klíčem, který v zámku mám.

Odemykám veliké tajemství,

jak vstoupit do říše Přátelství.

Tam skvělé přátele najdu hned

a budu vám o nich vyprávět.

Poznám tak partu správných lidí,

co si štěstí nezávidí.

Vzájemně si pomáhají

neboť se všichni rádi mají.

Když s problémem si neví rady,

zajdou se poradit s kamarády.

Tajemnou říši navštívím

a život v ní vám přiblížím.

Pohádka o nerozlučném přátelství

Motivace

Prozradím vám jedno tajemství,

jak vzniklo dokonalé přátelství.

Žili byli dva chlapci. Jeden se jmenoval Šmudla a druhý Dudla. Když byli

ještě malí, setkali se náhodou v parku a od té doby se z nich stali neroz
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luční přátelé. Každý den si pomáhali, jeden druhému výborně rozuměl,

jeden bez druhého neudělal ani krok. Společně vymýšleli různé soutěže,

hry, a to nejen pro sebe, ale i pro další kamarády. Každý den měli o zába

vu postaráno a společně všichni prožívali nejedno dobrodružství. Zkrátka

byli to kamarádi, jak se patří. Šmudla byl pracovitý a uměl vytvářet rozto

divné věcia Dudla byl velmi chytrý a uměl poutavě mluvit. Šmudla chodil

celý den jako mouřenín a jeho kamarád Dudla stále jenom mluvil a mluvil

a nebyl k zastavení. Když se blížil večer a chlapci se museli vrátit domů,

nemohli se rozloučit, protože měli stále spoustu skvělých plánů a nápadů.

Cíl: Rozšiřování slovní zásoby, vyjadřovacích schopností

Pomůcky: Papír, pero, pastelky

Činnostní aktivity

Povídej, jak si představuješ dokonalé přátelství

Vyjmenuj vlastnosti svého kamaráda

Vymysli krátkou báseň o kamarádovi

Namaluj svého kamaráda

Řekni, za co bys chtěl svého kamaráda pochválit

Kamarád je rád,

když si jde se mnou hrát.

Hezky si se mnou povídá,

milý úsměv pro mne má.

Poznej kamarádaCíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Poznej svého kamaráda

Pomůcky: Šátek

!!!

!!!

Děti se posadí do kruhu na židličky. Jedno dítě má zavázané oči a podle

hlasu má poznat svého kamaráda. Všechny děti říkají stejná slova. Napří

klad: „Já jsem tvůj kamarád, mám tě, Jirko, velmi rád.“
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PostřehCíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Odpovídejna otázky

Pomůcky: Šátek

!!!

Děti sedí v kruhu a jednu minutu se vzájemně prohlížejí. Po dohodnutém

čase si první hráč zakryje oči a odpovídá na otázky vedoucího.

Otázky

Jaké barvy měl Jarda triko?

Měla Jana sponku ve vlasech?

Sedí Jirka vedle Petra?

Má Pavla dva copy?

Kdo neodpoví správně, vypadá ze hry.

Čaroděj Blažej zjistil, že mezi dětmi je mu prima a že všichni kamarádi,

se kterými se seznámil, jsou veselí, mají rádi legraci a zábavu. Na chvíli

se zamyslel a slíbil všem dětem, že pro ně bude připravovat se svojí ženou

Čmorbabou další zajímavé soutěže a hry.

Kouzelné úsměvy

Kouzelný úsměv každému sluší,

mile se usmívá, kdo dobrou zprávu tuší.

Kdo špatnou známku dostane, tak úsměvy ztrácí,

šklebivý výraz mají někteří žáci.

Dobře si pamatuj, teď radu ti dám,

mile se usmívej, ať nezůstaneš sám.

Kouzelný úsměv vždy na líci měj,

pak zvládneš všechno bezvadně a bude ti hej!

43
Klíč k odemykání přátelství



Soutěž „Kouzelný úsměv“

!!!

Cíl: Rozvíjet citové a smyslové schopnosti

Úkol: Předveďostatním kamarádům úsměv, který ti sluší

Dítě předvádí svůj úsměv, jak nejlépe dovede. Každému, komu se úsměv

líbí, dá soutěžícímu jeden bod zvednutím ruky. Vedoucí hry zapisuje počet

bodů a nakonec provede vyhodnocení.

Kresba

Cíl: Rozvíjet emocionální a estetické vnímání

!!!

Pomůcky: Výkres, pastelky

Úkol:Nakresli na výkres šklebícího sekluka Škarohlída, milou holčičku

Děti na základě vlastní představivosti a fantazie kreslíšklebícího se kluka

Škarohlída nebo milou holčičku, která poté vymyslí hezké jméno.

Oblékací soutěž

!!!

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Zahraj si soutěžní hru se svými kamarády a vyzkoušej svoji

rychlost při oblékání

Pomůcky: Oblečení

Děti vytvoří dvě družstva a postaví se na vyznačenou čáru. Na daný povel

musí doběhnout na předem dohodnuté místo, zanechat zde 1 kus svého

oblečení a vrátit se zpět na start. Na dohodnuté znamení běží jeden člen

družstva k hromádce oblečení a snaží se co nejrychleji obléknout. Jakmi

le se vrátí zpět ke svému družstvu, vybíhá další soutěžící. Družstvo, které

zvládne úkol nejrychleji, vyhrává.

Závody kamarádů !!!

Cíl: Podporovat soutěživost dětí

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených činností podle pokynů

Pomůcky: Míč, koš, šátek
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Činnostní aktivity

10 míčových přihrávek bez přerušení

Hodmíčem do koše vytvořeného pomocí rukou

Jízda trakařů

Běh se svázanýma nohama

Hledej přítele !!!

Cíl: Procvičovat smyslové vnímání

Úkol: Zahraj si se svými kamarády hru podle popisu

Pomůcky: Šátek, píšťalka

Děti si podají ruce a vytvoří velký kruh. Vedoucí hry zaváže dvěma dětem

oči a jednomu z nich dá píšťalku, na níž musí občas zapískat. To dítě, které

nemá píšťalku, se snaží svého přítele chytit.

Upovídaní kamarádi !!!

Cíl: Rozvíjet komunikační schopnosti

Úkol: Předveď rozhovor se svým kamarádem

Děti vytvoří dvojice a postupně po dobu jedné minuty se snaží mluvit sou

vislou řečí. Pokaždé zvítězí ten, jehož proslov bude smysluplnější.

Klíč k odemykání snů a fantazie

Čaroděj se celý den těšil, že se pokusí otevřít tajemnou komnatu v blízkos

ti vstupu do zahrady, protože byl zvědavý, jaké překvapení se za dveřmi

ukrývá. Těšil se, že jakmile se dveře otevřou a vstoupí dovnitř, objeví zcela

jistě něco nečekaného a překvapujícího. Jenže celý den si hrál s dětmi

a nanávštěvu tajemnékomnaty, kterou si ráno naplánoval,munevyšelčas.

Vrátil se pozdě večer, lehl si do postele a spal. Jenže co se nestalo? V noci,

když usnul, se mu zdál zvláštní sen. Rázem se ocitl mezi mnoha zvířátky,

která mluvila divnou řečí. Se zvířátky zůstal čarodějcelou noc a hned ráno,
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jak se probudil, pověděl o svém snu svojí ženě a také dětem. Čaroději se

v říši zvířátek moc líbilo, protože spousta zvířátek byla úplně stejná jako

plyšové hračky, se kterými si děti rády hrají.

Představte si, milé děti,

v noci jsem měl divný sen.

A když jsem se probudil,

tak byl hezký den.

Zvířátka si povídala,

místo toho, aby spala.

Divnou řečí mluvila,

poté, co se mi zjevila.

Nevím, jak v řečech vyznat se mám,

vždyť ve snu jsem byl zcela sám.

Proto vás prosím o radu,

jak rozluštit tuhle záhadu.

Zkuste věty opravit,

tak jak mají správně být!

Řeči zvířátek

Motivace

Čaroděj měl divný sen, ve kterém se mu zdálo o zvířátkách, která mluvila

divnou řečí. Hnedráno si vzal tužku a zapsal si ten zvláštní sen. Představte

si milé děti, že poznačil si tyhle věty: !!!

Cíl: Rozšiřovat poznatky o přírodě

Úkol: Oprava napiš správně věty

Pomůcky: Papír, tužka

Pes mňouká.Kočka houká.Žába syčíOvce mečí. Brouk zpívá.Včela kváká.Kos plave.Had létá. Ryba leze.

Sova štěká.

Koza bečí.

Blecha skáče.

46
Klíč k odemykání snů a fantazie



Báseň o zvířátku

Zvířátka se mají,

celý den si hrají.

Od rána až do večera,

stejně dneska jako včera.

!!!

Cíl: Rozvíjet myšlení a slovní zásobu,

Úkol: Zarecituj krátkou báseň o zvířátku

Pomůcky: Tužka, papír

Děti vymyslí a napíšou báseň o zvířátku, naučí se ji zpaměti a ostatním

ji zarecitují. Pokud nezvládnou vytvořit báseň vlastní, naučí se společně

s ostatními báseň, která je uvedena výše.

Hodnocení

Hodnotíme obsah a vtipnost sestavených veršů. Celkové hodnocení pone

cháme dětem. Porovnáváme současně dvě po sobě přečtené básně a děti

reagují potleskem. Báseň, která má silnější potlesk, získává 2 body, druhá

báseň 1 bod. Závěrem děti stejným způsobem porovnávají všechny básně,

které získaly po dvou bodech.

Hrátky s hračkami

V pokoji svém nejsem sám,

tam spoustu krásných hraček mám.

Pejskové a kočičky čistí si každý den tlapičky.

Medvědi a zajíci mají úsměv zářící.

Jsou to super kamarádi a společně se máme rádi.

Rozhovor s hračkou

Cíl: Rozvíjet souvislé a pohotové vyjadřování

Úkol: Předveďrozhovor se svojí hračkou

Pomůcky: Plyšová hračka

!!!
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Děti se posadí na koberci do kruhu a střídavě předvádějí rozhovor se svojí

oblíbenou plyšovou hračkou.

Tanec s hračkou !!!

Cíl:
Rozvíjet pohybové

schopnosti
a dovednosti

Úkol: Předveď libovolný tanec se svojí hračkou

Pomůcky: Plyšová hračka, magnetofon

Děti zatančí podle hudby libovolný tanec se svoji hračkou.

Klíč k odemykání pohádkového moudra

Motivace

Odemykám k ránu, jednu tajemnou bránu.

Vstoupím do říše pohádkové, dozvím se poznatky nové.

O ně se s vámi rozdělím, hned jak se zpátky navrátím.

Návrh na šaty

Čarodějka Čmorbaba,

celý den dnes nadává.

Přeje si mít nové šaty,

sahající až na paty.

Proto se snaží moc a moc,

přivolat děti na pomoc.

Slyšela, že dětské nápady,

si s problémem lehce poradí

Cíl:Rozvíjetestetickéladěníbarev(hustota,světlost,mícháníbarev,rozpíje

ní,zapouštění)

Pomůcky: Výkres,vodovébarvy, knoflíky, fix, pestrobarevné papíry, lepi

dlo

Úkol: Namaluj podle svých představ nové šaty pro čarodějnici a ozdob je

zajímavýmzpůsobem–například:ozdobjepestrobarevnýmiknoflíky

!!!
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Společně s dětmi sedohodneme, ževymyslí anavrhnounovéšaty pro čaro

dějnici Čmorbabu. Než začneme vytvářet, vyzkoušíme si čarodějku slovně

popsat. Zaměříme se na to, co ráda nosí, v čem se cítí dobře, jaké má vlasy,

jakou má postavu...

Děti si připraví potřebné pomůcky a po dobu 40 minut vytvářejí pomocí

štětce a barev obrázek čarodějky. Jakmile barvy zaschnou, dokončí obrá

zek nalepováním pestrobarevných knoflíků, zbytků látek, drobných korál

ků, tvarů z papíru …

Hotové obrázky posoudí samotní žáci bezprostředně po dokončení práce.

Jednotlivci se snaží vlastními slovy vyjádřit, co se jim na obrázku poved

lo a co by mohli příště vylepšit a jak. Hotové práce všech žáků využijeme

k výzdobě třídy, chodby, šatny, školní družiny…

Tajemný zámek

Motivace

Čarodějka a čaroděj žili spolu šťastně v překrásném zámku, který měl

spoustu oken, mnoho tajemných komnat a místností, které byly po celou

dobu uzamčené. Když se čaroděj a čarodějka do zámku přistěhovali, měli

obrovskou sadu klíčů a mysleli si, že jimi dokáží otevřít všechny uzamčené

pokoje a komnaty. Ale postupem času zjistili, že některé klíče chybí. Proto

se nikdy nedostali do uzamčených dveří ve věži. Tajemství horních komnat

umístěných ve vysoké věži se jim podařilo odhalit až poté, kdy bylo naleze

no devět ztracených klíčů.

Výtvarné vyjádření

Cíl: Probouzet u dětí tvořivý projev zábavnou formou

Úkol: Nakresli, jak si představuješ zámek, ve kterém bydlí čaro

děj a čarodějka

Pomůcky: Výkres, pastelky, tužka, vodové barvy

Děti nakreslí nebo namalují na základě vlastních představ a fantazie zá

mek, ve kterém bydlí čaroděj a čarodějka.

!!!
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Slovní popis !!!

Cíl: Všímat si spojitosti textu s ilustrací

Úkol: Slovně popiš zámek, ve kterém bydlí čaroděj a čarodějka

Děti na základě nakresleného obrázku popisují několika větami svoji kres

bu ve spojitosti s předchozí motivací.

Pohádková módní přehlídka !!!

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii, podporovat aktivitu dětí

Úkol: Připravte si společně se svými kamarády pohádkovou módní

přehlídku

Pomůcky: Masky, kostýmy, magnetofon

Děti si připraví kostýmy pohádkových bytostí a na libovolně zvolenou

píseň se volně pohybují. Ze svého středu si zvolí vhodného moderátora

módnípřehlídky.Moderátor slovně komentuje jednotlivé postavičky, které

se vhodnými pohyby či tancem předvádějí. Jako příklad uvádím jen někte

ré pohádkové bytosti, ve které se děti mohou proměnit. Texty si může kaž

dý upravit dle vlastních nápadů. Podobným způsobem si můžete společně

s dětmi vymyslet obdobný text k dalším postavičkám, které se ve vašem
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kolektivu dětí objeví. Pohádkovou módní přehlídku doporučuji řádně

secvičit a prezentovat na veřejnosti. (vystoupení pro rodiče)

Děti se dostaly do pohádky,

nemohly najít cestu zpátky.

Moc se jim tam líbilo,

vůbec jim smutno nebylo.

Potkaly spoustu známých tváří,

zjistili, že kuchař dobře vaří.

A teď se vám všichni předvedou,

jak ladně tančit dovedou.

Princezna

Růžové šatičky, překrásné střevíčky. Hnědé dlouhé vlasy má a mile se

usmívá.

Víla

Šaty krásně květované, tančit nikdy nepřestane. I teď tančí, usmívá se,

vidíteji v plné kráse.

Motýl

Létámezikytkami, mává křídly nad námi.Venku užmu byla zima, ale tady

je mu prima.

Čaroděj

Každý den pilně čaruje, někdy trošku maluje. Teď si přišel zatančit, s ostat

ními skotačit.

Má velmi krásné oblečení, vyčaroval jej po setmění.

Trpaslík

Trpaslík hodně práce má, kbelík s kameny nosívá. Prý jsou to jeho pokla

dy, ale mě nejde to do hlavy. Bydlí v lesní chaloupce a celý den pracuje na

louce.
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Výletník

Výletník Tomáš s námi tu je, každý den svižně si vyšlapuje. Hodí batoh na

záda, říká, že je to paráda. Teď přišel za námi na besídku a potom si vyjde

na obhlídku. Vydá se rozhlédnout po okolí, zase jej potkáme blízko školy.

Johanka

Energická, průbojná, tančit umí jako já.

Vodník

Zelené šaty, usmívá se, vidíte vodníka v plné kráse. Přišel sem od rybníka,

nuda tam byla veliká. Přišel se pobavit k nám, nechce už být sám.

Princezna

Krásné šaty, velmi milá, s princem by si zatančila. Teďto ale zvládne sama,

tahle mladá skvělá dáma.

Setkání princezen a princů

Děti moc dobře ví, že na zámku nežije jen čaroděj a čarodějka, ale ve vět

šině případů tam bydlí princ, princezna, král a královna. No a vyzkoušet

si alespoň na chvíli prostřednictvím soutěžních úkolů pohádkový život, to

je sen nejedné holčičky či chlapce. Tak pomocí našich instrukcí se mohou

děti stát princeznou či princem a plnit úkoly, které je jistě pobaví.

Princeznička spanilá,

strašně se princi líbila.

O ruku ji požádal,

ani chvíli neváhal.

Urostlý princ jel na svém koni,

na zámek stejně jako loni.

Jel navštívit svou princeznu

a chtěl si ji vzít za ženu.

V dálce zvony vyzvání,

všichni spěchají na setkání.
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Papírová korunka

Vyrobte si korunku, zvládnete to za chvilku.

Široký pruh papíru ustřihněte na míru.

Dokončete nůžkami, a spěchejte za námi.

Cíl: Rozvíjet tvořivost

Úkol: Vytvořkorunku z papírového proužku

Pomůcky: Nůžky, výkres, lepidlo, barvy

Děti si připraví z výkresu 15cmširoký pruh papíru, délky obvodu hlavy.Po

celém obvodu horního okraje vystřihnou nůžkami zuby, nabarví připrave

nou korunku žlutou barvou a spojí ji k sobě lepidlem. Pak chvíli počkají,

až korunka zaschne. Jakmile svoji práci dokončí, přestrojí se za prince a

princezny a vyzkoušejí si plnit vznešené úkoly.

Princ

Zvládne zavázat střevíce princezně

Zatančí vznešený tanec

Vyjmenuje vlastnosti princezny

Princezna

Předvede, jak umí přišítknoflík

Vyjmenuje vlastnosti prince

Nakreslí zámek, ve kterém by chtěla bydlet

Princezna Šklebilka

Cíl: Rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti

Úkol: Nakresli princeznu, která olízla citron

Pomůcky: Výkres, pastelky

!!!

!!!

Děti mají za úkol podle svých představ a fantazie nakreslit princeznu, kte

rá olízla citron.
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Korálky pro princeznu

Cíl: Rozvíjet jemnou motoriku ruky

Úkol: Vytvořkorálky pro princeznu

Pomůcky: Těstoviny, struna, nůžky

!!!

Děti navlékají pestrobarevné těstoviny obarvené rozpustnými mořidly ve

vodě na strunu. Pomocí nabarvených těstovin vytvářejí korálky pro prin

ceznu.

Pohádková píseň

Cíl: Rozvíjet hudební sluch a zájem o
zpěv

Úkol: Zazpívej pohádkovou píseň

!!!

Děti podle vlastního výběru zazpívají libovolnou pohádkovou píseň.

Tleskaná

!!!
Cíl: Rozvíjet smysl

pro
rytmus

Úkol: Vytleskej rytmus svojí oblíbené pohádkové písničky

Děti zpívají a zároveň tleskají rytmus vybrané písně.

Pohádka

Cíl: Rozvíjet vyjadřovací a komunikační dovednosti

Úkol: Zahraj si se svýmkamarádem krátkou pohádku, kterou si spo

lečně vymyslíte.

Pomůcky: Tužka, papír

!!!

Děti pracují ve dvojicích a vymýšlejí vlastní pohádku ve stanoveném čase.

Jakmile čas vyprší, jednotlivé dvojice prezentují svoje pohádky před ostat

ními. Děti reagují na jednotlivá vystoupení potleskem. Společně potom

provádějí závěrečné vyhodnocení, ocení snahu, nápaditost a píli všech.
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O panovačné princezně (příklad)

Byla jednou jedna princezna a jmenovala se Josefína. Bydlela se svými

rodiči v překrásném zámku a měla všechno, na co si jen vzpomněla. Když

byla malá, rodiče ji rozmazlovali a hýčkali. Jakmile vyrostla a dospěla, sta

la se půvabnou princeznou, která však byla panovačná, často se prohlížela

v zrcadle, všem poroučela. Rodiče tajně doufali, že jakmile jejich dcera

dospěje, změní se v milou a usměvavou slečnu. Žádné změny k lepšímu se

však nedočkali. Stále chtěla být velice bohatá a mít spoustu krásných věcí,

tak jak byla od dětství zvyklá a vůbec jí nevadilo, že je stále sama. Každý

den si přála něco nového, honosného, krásného. Dny ubíhaly a na zámku

se střídali obchodníci s nejrůznějším zbožím, ale rozmazlené princezně to

bylo stále málo. Jednoho dne si vzpomněla na chůvu, která jí v dětství čet

la pohádku o zlaté rybce. V ten moment princeznu napadlo, že pošle pro

rybáře. Když rybář přišel do zámku, princezna mu přikázala, aby vylovil

zlatou rybku. Rybář posmutněl, ale vypravil se k řece rozhodit sítě. Když o

sobě dlouho nedal vědět, princezna zavolala zahradníka a přála si kouzelný

proutek. Ani zahradník však její přání nedokázal splnit. Princezna se roz

zlobila a každý den nechávala vyhlásit po celém království svá přání a celé

dny čekala, kdo jí přání vyplní. Jednoho dne na brány zámku zabouchal

kouzelník, který se nechal u princezny ohlásit. S sebou měl knihu kouzel

a nabídl princezně Josefíně, že když jej nechá na zámku bydlet, pokusí se

splnit pomocí kouzel její tajná přání. Princezna souhlasila a celé dny vyse

dávala společně s kouzelníkemnad tajemnou knihou.A i když se jim kouz

la nedařila, stali se z nich velmi dobří přátelé. Princezna přestala být pano

vačná a v den svých dvacátých narozenin dostala od svého přítele dárek.

Byla to kniha, kde bylo spousta výbornýchnápadů. Princezna začala v kni

ze listovat a oči se jí rozzářily. Objevila rady, jak zhotovit překrásné korál

ky, jak namalovat obrázek na stěnu, jak vyrobit dárek pro přátele a spoustu

dalších věcí. Další dny měla princezna moc práce a celé dny byla pilná jako

včelička.Pracovala přesně podle pokynů, které našla v knize. Práce jí šla

od ruky a měla radost, že se jí všechno tak náramně daří. Brzy se po celém

království rozkřiklo, jakou mápan král šikovnou dceru ana zámek se zača

li sjíždět princové. Tak se stalo, že se zanedlouho konala na zámku veselá

svatba. Princezna si brala prince, měla překrásné šaty, mile se usmívala

a byla velmi šťastná. Pochopila, že dělat radost svým blízkým a mít někoho
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rád je pro život strašně moc a moc důležité. Uvědomila si, že není bohatý

ten, kdo má drahé šaty ve skříni, ale ten, kdo má přátele, na které se může

kdykoliv obrátit a když si neví rady, může je požádat o pomoc.

Pohádka o hadím princi (příklad)

V nedalekém království,

přihodilo se neštěstí.

Ježibaba zlá byla

a prince v hada zaklela.

Jedna princezna rozmilá,

však polibkem zakletí zrušila.

Bylo jednou jedno šťastné království av tom království se měli všichni lidé

rádi a velice dobře se jim žilo. Tomuto království vládl moudrý král, který

žil na zámku se svou ženou a třemi krásnými syny. Nedaleko království

však ve staré chatrči žila zlá ježibaba, která neměla ráda lidi a radovala se,

když se jí podařiloněkomu ublížit. Měla kouzelné sklíčko, kterým se mohla

podívat do všech míst v okolí a pokaždé, když nahlédla do nedalekého krá

lovství a viděla, jak si v něm lidé šťastně žijí, samou zlostí pokaždé kousek

sklíčka ulomila. Jednoho dne, když neměla co dělat, pozorovala kouzel

ným sklíčkem nejmladšího prince. Viděla, jak se právě projíždí lesem na

bílém koni s překrásnou princeznou ze sousedního království. Poté, co zlá

ježibaba spatřila, jak jsou oba dva spolu šťastní, dupla nohou na kouzelné

sklíčko a kus jej ulomila. Když už bylo sklíčko tak maličké, že přes něj nešlo

vůbec nic vidět, ježibaba se rozzlobila a rozhodla se, že se do království

osobně vypraví. Převlékla se do čistých šatů, na hlavu si dala hezký šátek a

vydala se na zámek. Stráže, které zámekhlídali, zlou čarodějnici nepoznali

a stejně jako jiného hosta ji pustili do zámku a mile přivítali. Babice byla

mazaná a pod záminkou, že přináší dar pro nejmladšího prince od prin

cezny z nedalekého království, se dostala přímo před královskou rodinu.

V přestrojení předala princi třpytící se prsten od princezny, se kterou se

princ nedávno seznámil, když projížděl blízkou krajinou. Princezna se

mu moc líbila, a tak byl velmi rád, že i on jí není lhostejný. Mladý princ nic

netuše, uchopil prsten do dlaně a ve chvíli, kdy si jej chtěl nasadit na prst,

se proměnil v dlouhého hada. Zlá ježibaba se hlasitě zasmála, sebrala prs
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ten ze země a v mžiku byla pryč. V království nastal velký zmatek a lidé se

báli vycházet na ulici. Král dal zlou ježibabu hledat, ale marně. Nejvíce se

však trápil tím, že z krásného prince se stal dlouhý had. Až jednoho dne se

stalo něco nečekaného.

Princezna, se kterou se princ setkal na projížďce krajinou, se rozhodla, že

spanilého prince poctí svou návštěvou. I dala zapřáhnout kočára vydala se

do nedalekého království. A jaké bylo její překvapení, když jí po příjezdu

dvořané oznámili, že zlá ježibaba princezaklela v ošklivého hada. Princez

na byla chytrá a pohádkách se vyznala. Slyšela, že prince může zachránit

svým polibkem. A protože se jí princ velice líbil, ani chvíli neváhala. Šťast

ný princ jí děkoval a na důkaz, že ji má opravdu rád, požádal princeznu

o ruku. Zanedlouho se konala veliká svatba a na zámku bylo opět veselo.

Šaty pro princeznu !!!

Cíl: Rozvíjet estetické cítění, správné ladění barev

Úkol: Nakresli šaty pro princeznu, ve kterých může tančit na bále

Pomůcky: Pastelky, barvy, štětce, výkres

Děti malují na výkres společenské šaty pro princeznu. Po dokončení práce

provedeme společně s dětmi vyhodnocení a hotové výkresy vystavíme ve

třídě či na chodbě školní budovy.

Pohádkové rýmování !!!

Cíl: Rozvíjet paměť a myšlení

Úkol: Nauč se recitovat jednoduchou pohádkovou báseň

Pomůcky:Texty básní

Děti si vyberou libovolnou báseň a naučí se ji zpaměti recitovat

Pohádkový drak

Byl jednou jeden drak

a ten princezny měl rád.

Samou láskou by je sněd,

napadlo jej naposled.
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Jedna princezna se nedala

a prince na draka poslala.

Princ nad drakem zvítězil,

potom se s princeznou oženil.

Žabí princezna

Královská dcera potkala zlou bábu,

která ji zaklela v zelenou žábu.

Princezna Žabička velmi smutná byla

a u rybníka se usadila.

Kvákala smutné písničky

a skákala jako ostatní žabičky.

Jednou jel na koni princ kolem rybníčka,

když z rákosí se ozývala smutná žabí písnička.

Líbezné tóny mu v uších zněly jen,

proto chodil naslouchat téměř každý den.

Zelenou žabičku si velmi oblíbil

a samou radostí ji jednoho dne políbil.

Polibkem princeznu vysvobodil

a potom domů ji doprovodil.

Zanedlouho spolu svatbu měli,

na které vesele dováděli.

Mluvící ryba

Venku už se smráká,

ale rybáře lovení láká.

Hodí sítě do vodičky

a těší se na rybičky.
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Když velké sítě vytahuje,

radostně si prozpěvuje.

V síti je jen jedna ryba,

a nešťastně se na něj dívá.

Rybářale smutný není,

pro rybku má pochopení.

Do vody ji zpátky vrací,

ve vlnách se rybka ztrácí.

Než rybička odplavala,

ploutví hbitě zamávala.

Když ve vlnách se vzdalovala,

tak rybáři děkovala.

Pohádkové hry a úkoly

Území pohádkových strašidel !!!

Cíl:
Využít volný

čas
efektivním způsobem

Úkol: Projdi území pohádkových strašidel

Děti se snaží projít v podřepu nenápadně dohodnutý úsek tak, aby je nik

do neviděl.

Tanec pohádkové vílyCíl: Rozvíjet pohybové schopnosti

Úkol: Předveďtaneclesní víly

Pomůcky: Magnetofon

!!!

Děti se snaží napodobit tanec lesní víly na louce.

Pohádka a zvířátka !!!

Cíl: Rozvíjet myšlení, vyjadřovací schopnosti, rozšiřovat slovní zásobu

Úkol: Vymysli nebopřevyprávěj pohádku, vekteré vystupují zvířátka
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Děti se posadí do kruhu na koberec a střídavě vymýšlejí pohádky o zvířátkách.

Pohádkových bytostí !!!

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Jmenujvlastnosti pohádkových postav

Pohádkové bytosti,

mají spoustu starostí.

Celý den až do setmění,

chystají různá překvapení.

Jsou milé, přívětivé, krásné,

někdy nad tím člověk žasne.

Princezna – milá, hodná, krásná

Princ – pečlivý, statečný

Král – bystrý, starostlivý, panovačný

Víla – milá, hezká, kouzelná, okouzlující

Čaroděj – mocný, usměvavý, tajemný

Slovní popis

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost

Úkol: Vymysli a popiš svoji pohádkovou postavičku

Děti si vyberou jednu pohádkovou postavičku a snaží se ji co nejvýstižněji

popsat. Postavičku si mohou i na základě vlastní představivosti vymyslet.

Hodnotíme originalitu nápadů.

Pohádkový les !!!

!!!

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Nakresli a popiš pohádkový les

Pomůcky: Tužka, pero, výkres, pastelky

60
Klíč k odemykání pohádkového moudra



Děti pastelkami nakreslí, jak si na základě vlastní fantazie představují

pohádkový les a slovně jej popíší.

Pohádkové hádanky !!!

Cíl: Podporovat myšlení v návaznosti na čtení literárního textu

Úkol: Odpovídejna otázky související s textem

Pomůcky: Pohádkové knihy

Dětem čteme úryvky z pohádkových knížek a jejich úkolem je určit správ

ný název pohádky.

Soutěž „O nejhezčí strašidlo“

!!!
Cíl: Rozvíjet fantazii a nápaditost

Úkol: Vytvoř si masku a zapoj se do soutěže „O nejhezčí strašidlo“

Pomůcky: Výkres, barvy, nůžky, gumička

Děti namalují na výkres obrys svého obličeje a vystřihnou v něm nůžkami

oči. Masku zajímavýmzpůsobem pomalují.Na obě strany připevnítenkou

gumičku, aby maska držela na obličeji.

Pohádkový dráček !!!

Cíl: Rozvíjet estetické cítění,

Úkol: Dokonči obrázek

Pomůcky: Pracovní list

Na podzim když větřík fouká,

z výšky na nás dráček kouká.

Pohádkový dráček,

létá jako ptáček.

Žlutá, červená, zelená,

ocásek on pestrý má.

Létá si mezi oblaky,

společně s ptačími zpěváky.
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Podívej se do obrázku a odpověz mi na otázku.

Obrázek se ti moc líbí anebo v něm něco chybí?

Když vezmeš pestré barvičky, rozzáříš obrázek celičký.

Pohádkové otazníky !!!

Cíl: Rozvíjet myšlení a paměť

Úkol: Odpovídej na pohádkové hádanky

Pomůcky: Pohádkové hádanky

Děti mají rády pohádky, ve kterých dobro vítězí nad zlem a také rády sou

těží. Na základě pohádek, které děti dobře znají, můžeme vymyslet zají

mavou soutěž plnou pohádkových otazníků. Vedoucí hry vymyslí hádanky

vztahující se k pohádkám, které děti četly.

Hádanky

Jak se jmenovala princezna se zlatými vlasy?

Jak se jmenovala princezna, která usnula na sto let?

Jak se jmenují králíci, kteří bydlí v klobouku?
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Pohádkové úkoly !!!

Cíl: Podporovat aktivitu

Úkol: Zapoj se do plnění připravených úkolů

Pomůcky: Výkres, tužka, pastelky

Činnostní aktivity

Vymysli a napiš přání pro zlatou rybku

Najdi ve svém okolí pískoviště a vytvořhrad z písku

Vymysli a zarecituj báseň o princezně.

Zapoj se do soutěže „Moje oblíbená pohádka“

Jmenuj zvířátka, která vystupují v pohádkách

Napiš vymyšlenou pohádku

Nakresli lesní zvířátko v klobouku

Nakresli pejska v plavkách

Na vodníka !!!

Cíl:Rozvíjetpohybovéschopnosti,využítvolnýčasefektivnímzpůsobem

Úkol: Zahraj si se svými kamarády hru

Děti škádlívodníka v rybníku tím, že přeskakují jeho doupě. Doupě vod

níka tvoří vyznačený prostor. Vodník se snaží stáhnout děti do rybníka.

Jestliže se mu to podaří, chycené děti se stávají vodníky.

Hra na páry !!!

Cíl: Rozvíjet myšlení a paměť

Úkol: Doplň vhodné pohádkové dvojice

Pomůcky: Tužka, papír

Děti si připraví tužku a papír a rozdělí jej na dvě poloviny. Vedoucí hry

jmenuje osoby, pohádkové bytosti, zvířátka a děti k nim tvoří vhodné páry.

Například: princ–princezna, kočka – kocour, Mach – Šebestová…

Nakonec provedeme vyhodnocení.
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Balonková slova

!!!
Cíl: Rozvíjet logické myšlení

Úkol: Rozlušti slova v baloncích

Čaroděj si jen tak hrál

a v baloncích slova uschoval.

Písmenka různě přeházel,

když pestré balonky v rukou měl.
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Ježibaba,Karkulka,královna,Sněhurka,trpaslík,vodník,šašek,rarášek,čaroděj,

skřítek, loupežník, mlynářka, hastrman, kouzelník, černokněžník
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Pohádkové kreslení

!!!

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Nakresli obrázek dle vlastní fantazie

Pomůcky: Výkres, pastelky

Nakresli své přání

Nakresli veselý obrázek

a) Mravenec na výletě

b) Mravenec v zimním oblečení

c) Mravenec na lyžích

Využijeme metod instruktáže, rozhovoru. Po ukončení tvůrčí činnosti prove

deme závěrečné hodnocení. Základním smyslem hodnocení je probouzení

aktivity, proto pochválíme děti za projevenou tvůrčí aktivitu a píli. Výrob

ky vystavíme na viditelném místě.

Na královnu

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti

Úkol: Zahraj si společně s ostatními dětmi zajímavou hru

Pomůcky: Židle

Na židli stojíkrálovna nebo král. Ostatní hráči se k ní blíží, poskakují a kři

čí: „Už jsem na hradě, paní královno, na hradě, na hradě...“

Královna je pozoruje, ale zůstává klidně stát, aby je přilákala k sobě co

nejblíže. Ve vhodném okamžiku seskočí ze židle a vyrazí kupředu. Děti se

otočí a utíkají zpět. Koho královna chytí dříve, než doběhne do bezpečí za

vyznačenou čáru, převezme v nové hře její úlohu.

Pohádkové postavičky

Cíl: Rozvíjet postřeh a myšlení

Úkol: Uhodni pohádkovou bytost

!!!

!!!

Pomůcky: Cedule, špendlíky
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Hru hrají minimálně dva hráči. Jeden má přišpendlenou na zádech ceduli

se jménem postavy, kterou představuje a druhý hráč hádá. Ten, kdo má

uhodnout skrytou postavu, klade otázky a neustále se přibližuje k ukryté

mu názvu. Dítě, které představuje ukrytou postavu, si kryje záda a záro

veň musí odpovídat na otázky, které jsou mu kladeny. Jakmile druhý hráč

uhodne, koho první hráč představuje, vymění si role.

Vyjádření pohybem !!!

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Vyjádři pohybem jednotlivé pohádkové bytosti

Pohybem děti napodobují pohádkové postavičky – ježibabu, princeznu,

loupežníka, zvířátka…

Jídelníček princezny !!!

Cíl: Rozvíjet fantazii a myšlení

Úkol: Sestav vhodný a chutný jídelníček pro princeznu

Pomůcky: Lepidlo, výkres, nůžky, letáky, pastelky

Pomocí reklamních potravinových letáků sestav obrázkový jídelníček pro

princeznu.

Kreslíme pohádku !!!

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Nakresli obrázek spojený s literárním textem

Pomůcky: Pastelky, výkres

Vedoucí hry vypráví dětem krátkou pohádku a děti k ní podle své fantazie

nakreslí obrázek.
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Změněná kresba

Cíl: Rozvíjet postřeh

Úkol: Poznej změnu v obrázku

Pomůcky: Obrázek, tužka

Vedoucí hry ukáže dětem na okamžik pohádkový obrázek. Potom si děti

zakryjí oči a vedoucíhry provede na obrázku nepatrnou změnu. Kdo z dětí

vytvořenou změnu v obrázku najde jako první, vyhrává.

Pohádkové město

!!!

!!!

Cíl: Rozvíjet představivost a vyjadřovací schopnosti

Úkol: Popiš, jak si představuješ pohádkové město

Děti na základě v vlastních představ popíší, jak vypadá pohádkové město.

Seznámení

Cíl: Rozvíjet fantazii, představivost, myšlení

Úkol: Předveď, co bys dělal, kdybys potkal pohádkového dědečka

!!!

Děti se snaží vlastními slovy popsat vlastní představy o pohádkovém

dědečkovi, který plní tajná přání.

Skládání obrázku !!!

Cíl: Sestavit rozstříhaný obrázek

Úkol: Slož obrázek z jednotlivých částí

Pomůcky: Obrázek, nůžky

Dětempřipravímerozstříhanýpohádkovýobrázek aúkolem dětí je posklá

dat jej podle jednotlivých částí dohromady.
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Doplň pohádkové dvojice !!!

Cíl: Využít znalostí pohádek

Úkol: Doplň správně vhodné pohádkové dvojice

Pomůcky: Pracovní list

Pohádkové dvojice

Fíka ………………..

Štaflíka……………..

Rumcajs a ……………..

Hurvínek a……………

Boba ………………..

Jeníček a……………

Pejsek a ……………..

Kohoutek a …………..

Křemílek a …………..

Pohádkové čtení

Čaroděj s čarodějkou se dohodli, že vymyslí a napíší pohádky pro děti.

A tak několik týdnů vytvářeli hezké pohádky, které prostřednictvím této

knihy posílají dětem.

Pohádkový týden

Od pondělí do pátku,vytváříme pohádku.Malujeme, hrajemea stále se smějeme.Pohádkové úkoly,nosíme si ze školy.Kdo by se do školy bál,když vládne nám pohádkový král. Napíšu, napíšu pohádku,

pro všechny milé děti.

Bude to pohádka senzační

a už k vám, děti, letí.

Vymyslím, vymyslím pohádku,

aby se všem líbila.

Když ji děti uslyší,

aby nudná nebyla.
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Mlsné prasátko

Prasátko velmi mlsné bylo,

a hádejte, co se mu přihodilo?

Stala se mu nehoda

a nebyla to náhoda.

Bylo jednou jedno mlsné prasátko a mělo rádo samé dobroty. Každý den

bylo venku ve výběhu a čumáčkem rozrývalo půdu a těšilo se, že něcodob

rého objeví. Největší radost mělo, když nalezlo zahrabané lískové oříšky,

bukvice a žaludy. Vařené brambory a nasekaná jablíčka, která jedla ostatní

prasátka,munebylydostdobré.Mlsnýčuníkodránapřerývalcelépoleblíz

ko lesa a těšil se, že něco dobrého najde. Ostatní prasátka, která pobývala

v jeho blízkosti, se na nějzlobila, protože půda pod nohama se začala bořit

a v období dešťů bylo všude kolem spoustu bláta. A tak unavená prasátka,

která si chtěla odpočinout, neměla kde ulehnout, protože malý Mlsounek

si nenechal poradit. Mimo jiné mu ostatní vysvětlovali, co se stane, když si

splete oříšek s kamínkem, jak chutná hořká pampeliška, jaké to je, když se

mu zapíchne střepina do pusy. Jenže čuník dělal, že se mu to nemůže

stát a rozrýval všechno kolem a těšil se, až vyhrabe nějakou laskominu.

Jednou odpoledne opět přerýval půdu a místo nalezené dobroty se mu

zabodla špičatá větvička do čumáčku. Prasátko kvičelo bolestí a celý týden

nemělo najídloanipomyšlení.Po týdnu, když semučumáček zahojil, všem

oznámilo, žena dobroty už nemá chuť a hledat už je nebude. Také přiznalo,

že hledání ho ale neopustilo. Rozhodlo se totiž, že si najde raději kamaráda.

O zvědavé berušce

Beruška zvědavá na kytkách sedává,

každý den po ránu rosou se omývá.

Když nad kytkami letěla,

tak zvláštní zvuky slyšela.

Na louce plné rozkvetlých kvítků si vesele poletovala malá červená beruš

ka s černými tečkami. Protože byla hrozně zvědavá, létala z kytky na kyt

ku a dlouho nevydržela na jednom místě. A když si tak létala, uslyšela vel
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mi zvláštní zvuk. Zdálky se ozývalo slabé přerušované bzučení. I vydala se

tím směrem a objevila vyčerpaného malého čmeláka, jak se nemůže dostat

zuzavřeného kalichu fialového zvonečku. Čmelák ráno letěl na snídani a

když se nasytil, usnul. Probudil se až odpoledne a zvoneček se mezitím uza

vřel. Beruška se pokoušela svými tykadly kalich otevřít, ale neměla dost sil.

Když se přesvědčila, že samotnámu nemůže pomoci, letěla se podívat mezi

ostatní rozkvetlé kytičky, kterých byla na louce spousta. Unavená beruška

létala sem a tam, ale cestou vůbec nikoho nepotkala. Bylo jí to divné, a tak

ji napadlo, že když poletí znovu, možná bude mít víc štěstí. A když na louce

nikoho nenajde, bude se muset rozletět mezi vysoké slunečnice, kde zcela

jistě nalezne spoustu kamarádů.

I letěla znovu nadloukou a ani tentokrát nikoho nepotkala. Nechtěla už déle

čekat, a proto se vydala na pole rozkvetlých slunečnic. Hned na kraji pole

na obrovském květu si pochutnávala tlustá vosa Boubelka. Beruška se k ní

přiblížila a už z dálky na ni volala: „Poleť se mnou, milá zlatá, poletíme pro

čmeláka. Zvoneček se uzavřel, než čmeláček odletěl.“ Jenže vosa mlsala, že

neslyší, dělala. Beruška z tohosmutná byla a kousek dál se vypravila. Pilnou

včelku střetla a všechno jí řekla. Včelka hned sníletěla, protože otevřít zvo

neček uměla. A tak pilná včelička a zvědavá beruška zachránily čmeláčka.

Čmeláček byl velmi ráda stal se jejich kamarád.

Myška s očima jako korálky

Myška se kocoura bála,

ale nakonec se smála.

Na kocoura vyzrála,

když se před ním schovala.

V jedné chaloupce bydlela myší rodinka. Myška Kousalka, malá myška

Šibalka, myšák Zoubek a jeho synek myšáček Šedáček. Žili spokojeně až

do chvíle, kdy se na dvorku objevil velký černý kocour. Malé myši nesměli

chodit ven a velký myšák, když se vydal hledat něco dobrého na zub, se

musel pečlivě ukrývat, aby jej kocour nevyčmuchal. Myška Kousalka ale

jednoho dne řekla, že takhle to dál nejde, že přeci kvůli kocourovi nebu

dou celé dny doma a rozhodla se, že se půjde na kocoura podívat. Sebrala

všechnu odvahua vyběhla na dvorek, kde se dříve se starým myšákemkaž
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dý den proháněli. Když opatrně vykoukla, kocour seděl na zídce a vyhříval

se na sluníčku. Vypadalo to, že spí. Myška v tu chvíli nelenila a rozběhla se

k jeho misce, podívat se, jestli v ní něco dobrého nezbylo. Jakmile se při

blížila, kocour se probudil a začal myšku honit. Myška Kousalka dostala

veliký strach a rychle utíkala. Nevěděla, kde se má ukrýt, protože do své

chaloupky se nemohla navrátit. Kdyby kocourovi ukázala, kde bydlí její

rodina, zcela jistě by se ho nezbavili. Proto utíkala do trávy a myslela si, že

její stébla budou pro ni dostatečným úkrytem. Jenže kocour byl chytřejší.

Běžel stále za ní a nakonec ji dohonil. Velkou tlapou ji přimáčkl k zemi a

nechtěl ji pustit. Rozhodl se, že si s myškou chvíli pohraje. Myška souhla

sila a začala hrát s kocourem na honěnou. Běhala po dvorku sem a tam

před velikým kocourem a skrytě doufala, že objeví vhodnou skrýš. Když

běžela kolem veliké hromady dříví, vběhla mezi naštípaná polena a zmize

la. Rozzuřený kocour stál u hromady a prskal a vrčel. Myška se však neza

lekla. Vydržela v úkrytu a zlého kocoura pozorovala krásnýma očima jako

korálky. Když dostal kocour misku mléka, odešel a myška se vrátila do své

chaloupky.

O
pomalé

ovečce

Malá ovečka zabloudila

a nemohla najít cestu zpět.

Jak to všechno dopadlo,

to dozvíte se právě teď.

Byla jednou jedna malá ovečka, která nerada spěchala. Celé dny se pásla

na louce s ostatními ovečkami a jakmile se večer setmělo, ovečky se vra

cely do ohrady, kde zůstávaly přes noc. Jednoho dne byly stejně jako jiné

dny na pastvinách a pomalu se blížil večer. A malá ovečka objevila místo,

kde rostla měkká a sladká tráva. Ovečka, zabraná do jídla, si vychutnávala

každé stéblo trávy a úplně zapomněla, že už je venku tma. Když se najedla

do sytosti, zjistila, že je na louce úplně sama. Velice se polekala a začala se

rozhlížet po okolí. Najednou zjistila, že se dostala na úplně neznámé mís

to a nemohla si vzpomenout, kterým směrem se dostane zpět. Vyděšená

ovečka zůstala úplně sama a ve tměji vyděsilo z dálky hlasité houkání.

Dlouho stála na jednom místě, protože si nebyla vůbec jistá, zda-li jí nehro
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zí nějaké nebezpečí. Zanedlouho se rozhodla pokračovat v cestě. Tichými

krůčky našlapovala, aby ji nikdo neslyšel. Po chvíli zjistila, že došla až do

míst, kde začínal les a to bylo pro ovečku zlé znamení. V lese žije spousta

zvířat, která by ovečce mohla ublížit. Když se otočila zády klesu, vyletěl

z lesa dravý ptáka křídly ovečce zamával. Ovečka pochopila, že jí ukazuje

směr, kterým by se mohla navrátit zpět, odkud přišla. Hvězdy jí svítily na

cestu a ovečka běžela, co jí síly stačily, aby neztratila z dohledu ptáka s veli

kými křídly a těšila se, až se objeví mezi ostatními ovečkami. Zanedlouho

poznala louku, na které se každý den společně s ostatními pásla. Samou

radostí si poskočila, když uviděla v dálce ovčí ohradu. Představte si děti, že

některé ovečky vůbec nešly spát, protože přemýšlely, kam malou ovečku

půjdou hledat.

Kočičkám vstup zakázán

Chlapec našel kočičku

a nechal ji na pejskově dvorečku.

Kočička se nebála

a kamaráda v pejskovi hledala.

Pejsek ji však neměl rád

a vůbec si s ní nechtěl hrát.

V nedaleké vesnici žili tatínek, maminka a jejich synek Petřík. Petřík měl

rád zvířata a přál si dostat pejska. Jeho tajné přání mu rodiče splnili

a v den svých pátých narozenin dostal roztomilé, huňaté štěňátko.

Štěňátko bydlelo na dvorku v psí boudě a velmi rychle rostlo. Za něko

lik měsíců z něj vyrostl překrásně urostlý pes, který sice nebyl zlý, ale na

všechny kolem vrčela štěkal. Jednoho dne byl Petřík dlouho do večera ven

ku a když se vracel domů, připletla semu do cesty malá, chlupatá kočička.

A protože se chlapci velmi líbila, odnesl ji s sebou domů a nechal ji na dvor

ku, kde bydlel jejich pes.

Pejsek byl velice nazlobený a celou noc štěkal, protože na jeho území, kte

ré každodenně hlídal, se objevil někdo jiný. Kočička se na něj chvíli díva

la a myslela si, že se z nich stanou velmi dobří kamarádi. Ale ráno, když

se rozednilo, byla nemile překvapená. Na psí boudě totiž visela cedule:

„Kočičkám vstup zakázán.“
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O tlustém medvídkovi

Malý medvídek velmi rád jí,

do úlu na med se vydává potají.

To se mu však vymstilo

a z medu vůbec nic nebylo.

Koho by to napadlo,

že do jazyka zapíchne mu včelička své žihadlo.

V hustém lese žil malý medvídek Mlsounek. Mlsounek byl sice malý, ale

velmi silný. Myslel si, že čím bude silnější, tím bude mocnější. A tak se celý

den bavil tím, že chodil po lese a hledal něco dobrého k snědku. Největší

radost měl, když objevil včelí úl, kde si mohl pochutnat na čerstvém medu.

Jednoho dne se vypravil na své oblíbené místo, kde stál včelí úl.

Silnou tlapu zabouchal na střechu úlu a čekal, že všechny včely vyletí ven

a těšil se, že bude mít dostatek času, aby si pochutnal na medu. Jenže ten

tokrát se přepočítal. Zabouchal totiž tak silně, že některé včely se poleka

ly a zůstaly uvnitř. Jenže medvídek se těšil na med a nevšiml si, že úl je

plný včeliček. Jakmile malým otvorem protáhl svoji tlustou tlapku, nabral

sladký med a pokoušel se jej dát do pusy. V tom okamžiku mu malá včel

ka zapíchla žihadlo do mlsného jazýčku. Medvídek kňučel bolestí a pelášil

rychle zpátky do lesa.

Od té doby už chuť na sladké nemá a na med také nechodí. Nemůže totiž

zapomenout na bolest, kterou mu způsobila malá včelka svým žihadlem.

Tajenka

!!!
Cíl:

Rozvíjet logické myšlení

Úkol: Doplň nedokončenou tajenku

Motivace

Ptám se, ptám se, milé děti.

Kdopak létá na koštěti?

Kdo podle kouzel čaruje

a v představách si libuje?
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Kdo vaří čaje z léčivek,

jenž mají velký účinek?

Doplň vhodná slovíčka,

ať je věta celičká.

Vyřešíš tak hádanku

a vyluštíš tajenku.

Pečivo peče ……….................................…. (pekař).

U dveří je na otvírání ……….......................(klika).

Starší název pro pohádku je………….........(báchorka).

Partner slepiceje ……………......................(kohout).

Pruhovaný lichokopytník je ………............ (zebra).

Večer na obloze vycházejí………................(hvězdy).

Každé ráno mi maminka vaří teplý………..(čaj).

Když si chci ráno osladit čaj, vezmu si…… (cukr).

Do stromu ťuká …………........................... (datel).

Slepice snáší………................................…(vejce).

Na jaře ptáci stavějí ……............................(hnízda).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

p e k a ř

č a j

b á ch o r k a

k o h o u t

d a t e l

h v ě z d y

v e j c e

h n í z d a

k l i k a

c u k r

z e b r a
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Klíč k odemykání výjimečných schopností

Děti mají starosti, jak účelně využít své výjimečné schopnosti.

Jeden umí malovat,

druhý hezky zazpívat.

Třetí vtipně vypráví,

čtvrtý zase všechno ví.

Pátý umí fotbal hrát,

šestý kytky rozpoznat.

Sedmý na počítači pracuje,

osmý dobře lyžuje.

Nuda děti nezajímá,

vzdělávání to je príma.

Hry s čísly a geometrickými tvary

Čaroděje bavilo vymýšlet hry, u kterých děti musejí přemýšlet. Zaměřil se

na hry s čísly a geometrickými tvary.

Vlastní příklady !!!

Cíl: Procvičovat matematiku zábavnou formou

Úkol: Sestava vypočítej matematické příklady

Pomůcky: Tužka, papír

Děti si připraví tužku a papír a vychovatel jim nadiktuje pět libovolných čí

sel. Děti mají za úkol ze všech čísel sestavit matematický příklad a správně

jej vypočítat.Kdoúkolzvládnejakoprvní, získává bod.Počet číselmůžeme

měnit. Příklad čísel: 10, 2, 4, 3

Řešení: 10:2+4+ 3 = 12 10 + 2 : 4 + 3 = 6 10 + 2 + 4 + 3 = 19
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Odhady

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Srovnávejvěci kolem sebe

Pomůcky: Tužka

!!!

Děti srovnávají věci kolem sebe s dohodnutým předmětem. Zvolí si napří

klad obyčejnou tužku a odhadem tipují, kolikrát se tužka vejde na šířku

tabule. Všichni vyjádří svůj vlastní odhad. Poté provedeme porovnání

– kontrolu. Komu se podaří uhodnout nejpřesněji, vyhrává.

Hra s čísly !!!

Cíl: Zvládnout jednoduchou
hru

s čísly

Úkol: Najdi svoji kartu s čísly

Pomůcky: Kartičky s čísly

Dětem připravíme lístečky, na kterých jsou napsaná různá čísla. Každý

hráč dostane jeden lísteček stejného formátu, ale s různými čísly. Vedou

cí hry si před zahájením hry na papír pro kontrolu poznačí, komu lísteček

předal. Na daný povel si všichni své lístečky třikrát libovolně se svými

kamarády vymění. Jakmile vedoucí zapíská, všichni musí lístečky posklá

dat doprostřed herny, kruhu. Na druhé písknutí mají všichni hráči podle

čísel najít svůj vlastní lísteček. Komu se úkol nepovede, vypadá ze hry.

10 1 23 3 51 310 10 2 23 3 110 35 1 10 1 23 3 51 23 10 2 2

3 1 1

10

5 3

10 1 23 3 51 310 10 2 23 3 110 35 1 10 1 23 3 51 23 10 2 2

3 1 1

10

5 3

10 2 2

3 1 1

10

5 310 1 23 3 51 2310 2 23 3 110 35 110 1 23 3 51 310
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Veselá násobilka

!!!
Cíl: Zvládnout jednoduché početní operace

Pomůcky: Pracovní listy s čísly

Úkol 1: Čísla, která nejsou násobky dvou, tužkou přeškrtni

Úkol 2: Násobky dvou vybarvi pastelkou

2 5 107 11 2914 18 20 4 13 1043 22 236 8 12 16 15 17

19 21 24

3 9 0

Obrázkové počítání

!!!

Cíl: Rozvíjet matematické dovednosti zábavnou formou

Úkol: Vybarvi a počítej

Pomůcky: Pracovní list, pastelky, tužka

Děti si připraví tři barvy pastelek – například červenou, žlutou, zelenou.

Po dobu 3 minut mají za úkol vybarvovat obrázkové černobílé kytičky libo

volnými barvami. Jakmile časový limit vyprší, po dobu dalších 3 minut

vytvářejí matematické příklady, které souvisejí s vybarvenými kytičkami.

Příklad: 21 – 2 – 5 = 14 2 + 5 + 7 + 7 = 21
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Sbírání čísel

Cíl: Počítat pomůcky v prostoru

Úkol: Najdi čísla ve vymezeném prostoru

Pomůcky: Kartičky s čísly

Vedoucíhry připraví kartičky s číslyod1do 7.Počet čísel souhlasís počtem

dětí, které hru hrají. Lístečky rozhodí mezi stromy. Jakmile zahájí hru, děti

mají za úkol čísla od 1 do 7 co nejrychleji najít a přinést.

!!!

1
2
3

4
5

67

78
Klíč k odemykání výjimečných schopností



Barevné počítání

Cíl: Procvičovat matematiku zábavnou formou

Úkol:Vybarvistejnoubarvouvýsledky,kterémajístejnoučíselnouhodnotu.

!!!

1 + 6 =

11 - 6 =

12 - 9 =

11 - 9 =

4 + 11 =

8 + 7 =

2 + 7 =

5 + 7 =

1 + 11 =

4 + 6 =

10 + 6 =

7 + 7 =

3 + 6 = 9

5 + 4 = 9

15 - 6 = 97 + 6 =

2 + 6 =

13 - 6 =

6 + 6 =

1 + 6 =

4 + 6 =

8 + 6 =

16 - 6 =

17 - 7 =

12 + 6 =

5 + 6 =

18 + 6 =

18 - 6 =

18 - 9 =

13 + 6 =

3 + 4 =

3 + 11 =

3 + 7 =

6 + 7 =

13 + 3 =

0 + 6 =

10 + 6 =

9 + 6 =

8 + 6 =
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Hry s čísly !!!

Cíl: Procvičovat matematiku zábavnou formou

Úkol: Vytvořmatematické příklady pomocí čtyřlibovolných čísel tak,

aby se jejich součet rovnal číslu uprostřed.

Pomůcky: Pracovní list

4

17 24

10

19

5

6

6

27

11

21

1

16

8

1217

8 7

2 6

7

22

23

6

6

12

5

12

1
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Mlsná housenka

Jedna malá housenka, neměla ráda písmenka.

Ale chutnaly jí velice, matematické číslice.

Když se ráno probudila, hledat číslice se vypravila.

Vydala se do školy, tam kde děti každý den řeší matematické úkoly.

Cíl: Zvládnout jednoduché hry s čísly

Úkol: Sečti všechna čísla která najdeš ukryta v obrázku

Děti sčítají všechna čísla, která vidí v obrázku a součet napíší do posled

ního článku. Podobným způsobem lze vytvořit obrázek na různé početní

operace.

+2

+2

+1

+3

+2

+1

+5

+4 +1

+3

+2

+3

=

!!!
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Malované příklady !!!

Cíl: Zvládnout jednoduché početní operace

Úkol: Napiš do kroužků 4 čísla, aby byla všechna stejná a jejich sou

čet se rovnal číslu uprostřed. (Podobným způsobem můžete vytvářet

další příklady.)

3

3

33 12 8 20

Čtverce ve čtverciCíl: Rozvíjet myšlení a paměť, představivost a zobrazovací schopnosti

Úkol 1: Znázorni uspořádání čtverců ve čtverci

Pomůcky: Kartička s obrazci, stopky

!!!

Děti pozorují obrázky jednu minutu a potom mají za úkol na papír znázor

nit uspořádání čtverců ve čtverci.
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Úkol 2: Nakresli pastelkami čtverce ve čtverci podle obrázku

Děti pozorují čtverce 1 minutu, potom obrázek zakryjeme a všichni mají

za úkol obrázky nakreslit pastelkami na papír tak, jak si je zapamatovali.

Mozaika

Cíl: Rozvíjet individuální schopnosti, utvářet a prohlubovat výtvar

né zobrazovací schopnosti

Úkol: Pomocí geometrických tvarů vytvoř na papíře zajímavou

mozaiku

!!!
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Číselné úkoly

!!!

Cíl: Procvičovat zábavnou formou sčítání a odčítání

Úkol: Najdi v obrázcích nejnižší součet čísel

Pomůcky: Pracovní listy s obrázkovými příklady

Geometrické tvary

!!!
Cíl: Procvičovat znalosti geometrických tvarů

Úkol: Zahraj si se svými kamarády hru „Geometrické tvary“

Pomůcky: Geometrické tvary

Děti si namalují na čtvrtku výkresu libovolný geometrický tvar. Jakmile

mají všichni kartičky připravené, posadí se na židlích do kruhu. Jedno dítě

stojí ve středu kruhu a určuje, které geometrické tvary si vymění místa.

Jakmile určí výměnu, snaží se obsadit volnou židli. Dítě, které se nestihne

usadit, určuje nový geometrický tvar. (Ke hře lze využít tvary ze zakoupe

ných stavebnic a her.)

84
1+2+12 6+6+8 12+1+1 20+3+6 7+7+9

1+4+11 6+7+3 12+4+2 20+1+6 7+5+9
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Malované příklady !!!

Cíl: Procvičovat matematiku zábavnou formou

Úkol: Najdi v obrázcích nejvyšší součet čísel

Pomůcky: Pracovní list

23+15 2+3+1 10+12 16+17

23+10 2+3+2 10+7 16+13

23+17 2+9+7 12+12 11+23

Skřítkova matematika

Skřítkové kamínky poskládali,

ani chvíli neváhali.

Pak napsali na ně číslice,

jež líbily se jim velice.

V momentě vytvořili příklady,

při nich využili vlastní nápady.

Potom je všechny spočítali

a pod výsledky se podepsali.

85
Klíč k odemykání výjimečných schopností



Cíl: Procvičovat matematické příklady hravou formou

Úkol: Sečti všechna čísla podle směru šipek

Pomůcka: Pracovní list

Děti počítají příklady na sčítání a odčítání podle šipek. Při počítání je

povzbuzuje usměvavý skřítek Čísílko a skřítek Matulka. Začínají od růžo

vého obličeje a končí u obličeje oranžového.

Sčítání

Cíl:
Procvičit

sčítání

Úkol: Zahraj si hru s čísly

Pomůcky: Kartičky s čísly

Děti si losují libovolně kartičky s čísly a čísla, která si vylosují, přičítají

k předešlému součtu.

Obměna: Lichá čísla přičítají, sudá odečítají.

Hrátky s trojúhelníky

Cíl: Zvládnout sestavit libovolné obrazce pomocí trojúhelníků

Pomůcky: Tužka, pastelky, papír

Úkol: Sestav pomocí trojúhelníků libovolné obrazce

!!!

!!!

!!!
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Děti mají za úkol sestavit s využitím vlastní fantazie různé obrazce pomocí

libovolného počtu trojúhelníků.

Matematika a kreslení

Cíl: Vytvářet soubory s daným počtem prvků

Úkol: Využijrůzné tvary k zapsání výsledků

Pomůcky: Pastelky

!!!

V rámečcích jsou zapsané matematické příklady,

když je správně vypočítáš, využij vlastní nápady.

K zapsání výsledků nezapisuj čísla,

nakresli různé tvary, podle čísel, která ti vyšla.

20 - 12 =

3 + 7 =

12 : 3 =

15 - 10 =
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Postřeh

!!!

Cíl: Procvičovat orientaci v číselné řadě

Úkol: Najdi co nejrychleji mezi ostatními čísly číslice od 1 –Pomůcky: Stopky, tužka, papír

20

28 23

3 5 6 22

13

8 12 10 11 18

1

14

27 7 17 4

19 20

21 16 2 24

25 26

15 9 29 30

Počítání s korálky

Cíl: Zvládnout jednoduché početní operace

Úkol: Počítej správně příklady na sčítání a odčítání

Pomůcky: Tužka, papír nebo nepotřebné korálky

Děti soutěží v družstvech a řeší jednoduché příklady na sčítání a odčítání.

Pokud odpoví správně, získávají pro družstvo 1 korálek. Pokud nemáme

korálky k dispozici, kreslíme jejich symboly na papír. Pokud odpoví někte

rý ze členů družstva špatně, korálek vrátí zpět.

!!!
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!!!

Menší, většíCíl: Procvičovat porovnávání čísel

Úkol: Porovnejčísla podle velikosti

Pomůcky: Karty s čísly

Úkolem dětí je porovnávat čísla, která jsou v řadě vedle sebe, a porov

nat o kolik je číslo větší nebo menší. Připravit si můžeme další kartičky

s různými čísly.

1 12 22 7 15 30 13 9

Korálkové počítání !!!

Cíl:
Procvičovat matematiku zábavnou formou

Úkol: Domaluj pastelkami chybějící korálky

Pomůcky: Pastelky, pracovní list

Čarodějka sbírala korálky a ukládala si je po desíti do krabičky. Ale ne

v každé krabičce měla korálků deset. Proto si vezmi pastelky a tam, kde

korálky chybí, je domaluj. Tam, kde korálky přebývají, je tenkou čarou

škrtni.
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Barevné knoflíky !!!

Cíl: Rozvíjet myšlení, zobrazovací schopnosti

Úkol: Vytvoř a spočítej jednoduché matematické příklady podle

vlastní kresby

Pomůcky: Tužka, pastelky

Motivace

Maluji, maluji barevné knoflíky,

pestrými barvami, na papír veliký.

Dětem připravíme kancelářský papír – na jedné straně bílý, na druhé stra

ně s připravenou tabulkou. Děti si připraví tužku a pastelky. Všichni si svůj

list podepíší jménem.

Využijeme metod instruktáže, rozhovoru, hry, kresby.

Každé dítě v časovém rozmezí 10 minut nakreslí na bílý papír alespoň

20 knoflíků – vybarvených koleček. Potom malované knoflíky využijeme

k vytváření jednoduchých matematických příkladů a her.

Činnostní aktivity

Každý žák spočítá, kolik nakreslil červených, modrých, žlutých …

knoflíků.

Každý žák sečte, kolik má celkem modrých a červených nakresle

ných knoflíků dohromady.

Vlavici si spolužáci nebokamarádi ve dvojici společně sečtou počet

nakreslených zelených knoflíků…

Všichni si spočítají, jakou mají barvu knoflíky, kterých mají na

obrázku nejvíce.

Každý žák spočítá, kterých knoflíků má nejméně.
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Shodné obrázky !!!

Cíl: Procvičovat postřeh

Úkol: Najdi stejné dvojice obrázků

Čaroděj si jen tak hrál

a hezké domečky maloval.

Když obrázky dokončil,

úkol pro děti připravil.

Najděte shodné obrázky,

pomohou vám pestré pastelky.

Dvojice obrázků stejnou barvou vybarvěte,

aťod mocného čaroděje velikou pochvalu dostanete.

Co zmizelo?

!!!

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Napiš rozdíly v obrázcích

Pomůcky: Pracovní list s obrázky
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Děti sledují nejprve 30 sekund obrázek jedna a potom stejnou dobu obrá

zek dva. Jakmile čas vyprší, vedoucí obrázek otočí a děti mají za úkol na

psat rozdíly v obrázcích.

Klíč k odemykání nevšedních vědomostí

Věty a slova !!!

Cíl: Orientovat se v textu

Úkol: Rozděl slova a přečtivěty

Přepiš věty správně psacím písmem na papír

Pomůcky: Připravený text
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Text

ČarodějBlažejčarujeavymýšlízajímavéúkoly,soutěžěahryproděti.Čarodějnice

bydlív dřevěnéchaloupceblízkolesa.

Děti se snaží rozdělit slova a přepsat větu na papír bez chyby.

Vypravěč !!!

Cíl: Rozvíjet pozornost a paměť

Úkol: Vymysli a vyprávěj pohádku či příběh, podle první věty.

Příklad: Bylo – nebylo jedno ukryté tajemství…

Děti se snaží vymyslet dle vlastní fantazie pohádku. Záleží na každém jed

notlivci, zda pohádku bude pouze vyprávět nebo psát. Hodnotíme origina

litu a nápaditost. Psané pohádky můžeme vystavit ve třídě.

Obrázky a slova !!!

!!!

Cíl: Spojit texts ilustrací

Úkol: Nakresli slova, která jsou napsaná na kartičkách

Pomůcky: Kartičky, pastelky

Dětem připravíme kartičky, na kterých jsou napsaná slova. Každý žák si

vylosuje tři libovolné kartičky a slova na nich uvedenámá za úkol nakreslit

pastelkami na papír (míč, květina, princezna, domeček…)

Abeceda

Poslouchejte milé děti,

písmenko, jež k vám teď letí.

Ten, kdo míček první chytne,

vymyšlené slovo vyřkne.

Cíl: Rozvíjet myšlení, postřeh a pohybové dovednosti

Úkol: Vymysli slovo a chyť míč
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Hru hrajeme s míčem, který vyhodíme do vzduchu. Dítě, které jej zachy

tí, má za úkol vymyslet slovo, které začíná písmenkem, které vedoucí hry

před vyhozením míče do vzduchu oznámil.

Barevné rýmování

Cíl: Vytvářet vhodné rýmy, rozvíjet myšlení

Úkol:Vybarvi stejnými pastelkami čepice, které tvoří rýmy

Pomůcky: Pracovní list

Děti si zahrají na básníky a využijí vymyšlená slova k vytváření rýmů.

!!!

květina kůň

křepelka pastelka

pohádka

pes

setina

účtenka

koťátko

zvířátko

zahrádka

tůň

nitka

kytka sněženka

les
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Rýmování

Cíl: Rozvíjet myšlení, vyjadřovací schopnosti

Úkol: Doplň vhodná slova a dokonči věty

Pomůcky: Pracovní list

!!!

Příklady vět

Šel jsem kolem rybníka, viděl jsem tam…

Koťátko si venku hrálo, sluníčko se na něj…

Pestrý míček mám, komu já ho…

S kamarádem chci si hrát, skotačit a…

Hance spadl míček, rovnou do…

Stejně dlouhá slova

!!!

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Vymysli slova se stejným počtem písmen

Pomůcky: Tužka, papír

Děti mají za úkol vytvořit slova, která mají stejný počet písmen.

Vymysli conejvíce slov, která mají3písmena– míč, rýč, kýč, sýr, výr,med…

Protiklady

Cíl: Rozšiřovat slovní zásobu

Úkol: Vytvoř protiklady k uvedeným přídavným jménům

Děti samostatně vytvářejí protiklady k uvedeným přídavným jménům.

!!!

Černý – bílý, tenký – tlustý, malý – velký, teplý – studený, hubený – tlustý,

úzký – široký, lehký – těžký…
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Rýmy !!!

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Najdi dvojice, jež vytvářejí rýmy

Pomůcky: Kartičky se slovy

Na připravené kartičky napíšeme dvojice slov, které se rýmují například:

čepice–krabice, křída – slída, šiška – myška. Připravené kartičky otočíme

tak, aby nebylo vidět, co je na nich napsáno. Úkolem dětí je odkrýt pokaž

dé dvě kartičky a hledat dvojice, které se rýmují.

Písmenková hádanka

!!!
Cíl: Opakovat a procvičovat písmena abecedy netradičním způsobem

Úkol: Uhodni písmenko

Jedno dítě se postaví do tvaru písmenka a druhé dítě se snaží písmenko

uhodnout.

Uhodni písmenko !!!

Cíl: Opakovat a procvičovat písmena abecedy netradičním způsobem

Úkol: Pověz, jaké písmeno abecedy tvůj kamarád nakreslil

Jedno dítě kreslí rukou ve vzduchu písmenko a druhé dítě má uhodnout,

jaké písmenko napsalo.

Věty naruby !!!

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost a nápaditost v návaznosti na

čtení a psaní

Úkol: Dle vlastního nápadu pozměňuvedené věty

Pomůcky: Věty

Dětem vymyslíme libovolné věty a jejich úkolem je věty změnit. Při této

hře využijeme dětskou fantazii a nápaditost. Například: Malé děti se hlasi

tě smály. Věta naruby: Velké děti byly úplně vážné.
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Dohodnutá slabika !!!

Cíl: Rozvíjet pozornost a soustředění

Úkol: Poslouchej slova a najdi dohodnutou slabiku

Pomůcky: Seznam slov

Děti položí ruce na lavici a poslouchají slova, která vyslovuje vedoucí hry.

Pokud slyší ve slově předem dohodnutou slabiku, zvednou ruce nad hlavu.

Pohádkové veršování

Cíl: Rozvíjet paměť a myšlení

Úkol: Zapamatuj si kratičkou báseň

Pomůcky: Verše

!!!

Dítě musí zvládnout proběhnout vyznačené úseky a zapamatovat si kratič

kou báseň. Jakmile doběhne k první kontrole, musí zarecitovat verše, které

si zapamatovalo. Pokud verše poplete, nebo změní, nemůže pokračovat dál

v cestě a vracísezpět. Vítězí ten,kdozvládlproběhnoutdohodnutý úsekv co

nejkratším čase a u páté kontroly zvládl zarecitovat správně všechny verše.

kontrola

V pohádkovém lese, ptačí zpěv se nese.

1.

kontrola

Skřítkové zde dovádějí, celý den se stále smějí.

2.

kontrola

Dnes koná se zde velký závod, každý dostal přesný návod.

3.

kontrola

Skřítkové se netají, že na vítěze čekají.

4.

kontrola

Kdo všechny verše přednese, ten odměnu si odnese.

5.
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Psaní slov pozpátku

!!!

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Napiš slova pozpátku

Dětem připravíme papíry, na kterých jsou uvedená stejná slova. Úkolem

dětí je co nejrychleji a bezchybně napsat slova pozpátku.

Zapamatovák

!!!

Cíl: Rozvíjet paměť

Úkol: Najdi a zapamatuj si všechna slova rozmístěná mezi stromy

Pomůcky: Kartičky se slovy, fábory

Na stromech rozmístíme, připevníme a vyznačíme fáborky různá slova.

Úkolem soutěžících je dohodnutou trať proběhnout a zapamatovat si co

nejpřesněji všechna slova. Po návratu do cíle musí soutěžící zapsat všech

na slova na papír. Za každé správné slovo získává 1 bod.

Věci kolem nás

!!!

Cíl: Opakovat a procvičovat písmena abecedy netradičním způsobem

Úkol: Pozoruj věci kolem sebe

Pomůcky: Písmena abecedy

Dětem připravíme na lístečky písmenka abecedy a vynecháme písmenka,

která se málokdy vyskytují na začátku slov. Každé dítě si vylosuje jedno

písmenko. Potom se společně s dětmi vydáme na vycházku a děti pozorují

věci kolem sebe. Jestliže uvidí věc, která začíná stejným písmenkem, jaké

si vylosovali, věc si zapíší nebo zapamatují.

Kdopo cestě objeví nejvíce věcí, předmětů, rostlin…, které začínají daným

písmenem, vyhrává.
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Hrátky se jmény !!!

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Spojujjména, která začínají stejnými písmeny

Pomůcky: Pracovní list

Na obrázku před tebou jsou kroužky se jmény.

Vezmi tužku a spojujjména, která začínají stejnými písmeny.
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Soutěž se slovy

Cíl: Rozvíjet myšlení a vyjadřovací schopnosti

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených činností

!!!

Činnostní aktivity

Vymysli nejdelší slovo

Vymysli nejdelší slovo, ve kterém se neopakuje žádné písmenko

Vymysli slovo, které má určený počet písmen (7,5, 4…)

Hrátky se slovy

Cíl: Opakovat písmena abecedy, rozvíjet myšlení

Úkol: Zapoj se plnění nabízených činností

Pomůcky: Tužka, papír

!!!

Děti si připraví tužku a papír a plní jednoduché úkoly na přemýšlení.

Činnostní aktivity

Napiš co nejvíce podstatných jmen, která začínají stejnýmpísmenem.

Napiš co nejvíce slov, která začínají a končí stejným písmenem.

Napiš co nejvíce slov, která mají stejný počet písmen.

Napiš co nejvíce slov, která jsou dvojslabičná.

Vymysli slovo, které osahuje nejvíce slabik.

Vymysli a napiš co nejdelší slovo.

Zakázané písmenko

!!!

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Zahraj si s námi hru a zapoj se plnění nabízených činností

Pomůcky: Papír, tužka
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Činnostní aktivity

Vymysli co nejvíce jmen, ve kterých není písmenko „a“

(Petr, Robert…)

Vymysli co nejvíce názvů květin, ve kterých není písmenko „e“

(narcis, tulipán …)

Vymysli co nejvíce názvů ptáků, ve kterých chybí písmenko „u“

(kos, vlaštovka …)

Dohodnutá slabika !!!

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Zahraj si se svými kamarády zajímavou hru

Děti položí ruce na lavici a poslouchají slova, která vyslovuje vedoucí hry.

Pokud slyší ve slově předem dohodnutou slabiku, zvednou ruce nad hlavu.

Písmenka z kamínků !!!

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Sestav písmenko z kamínků

Pomůcky: Kamínky

Děti si nasbírají při vycházce stejné množství kamenů menší velikosti a na

daný povel se z nich snaží sestavit písmenko, které vysloví vedoucí hry.

Slova !!!

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Vymysli co nejvíce slov podle daných kritérií

Pomůcky: Tužka, papír

Děti vymýšlejí slova podle požadovaných kritérií.
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Kritéria

Slova, která začínají stejným písmenem

Slova, která začínající stejnou slabikou

Slova se stejným počet písmen

Slova, která končí stejnou slabikou

Barevná slova

!!!
Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Vymysli ve stanoveném čase co nejvíce věcí stejné barvy

Pomůcky: Tužka, papír

Děti si připraví tužku a papír a za 1 minutu se snaží vymyslet a napsat na

papír co nejvíce věcí dohodnuté barvy.

Příklad: červená – jahoda, malina, střecha, auto, cihla…

Za každé vymyšlené slovo získává soutěžící 1 bod. Kdo nasbírá nejvíce

bodů, vyhrává.

Písmenková slova

!!!

Cíl: Rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet myšlení

Úkol: Napišvevymezeném časeconejvíce slov začínajícíchnadohod

nuté písmenko

Pomůcky: Tužka, papír

Děti si připraví tužku a papír a za 1 minutu se snaží vymyslet a napsat co

nejvíce slov začínající na dohodnuté písmenko.

Například: „P“ – pastelka, papír, propiska, pouzdro, papuče, peníze…

Papoušek !!!

Cíl: Procvičovat přesné a rychlé vnímání

Úkol: Opakujkrátké věty

Pomůcky: Text
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Vedoucí hry čte krátké věty z pohádek a děti se snaží doslova je opakovat.

Postupně se přechází na delší věty. Děti v průběhu hry procvičují přes

né a rychlé vnímání neznámého textu.

Chybějící slova !!!

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Doplňvětya odpovědi vepiš do připravenédoplňovačkys tajenkou

Pomůcky: Doplňovačka stajenkou

Jídlo vaří…………....……………....... (kuchař).

Rybyloví…………….......………..…. (rybář).

U rybníka kváká……...................... (žába).

Mládě kočky je……………........…… (kotě).

Po zimě přijde………….........…...…. (jaro).

Malý míčje ……………….....……...... (míček).

Slepice snáší……………......…….…. (vejce).

Petrmáluka ……………..........……. (šíp).

Mezi očimaje …………….........….... (nos).

Řada stromů je …………......…..…...(alej).

Ránopadá………………......………..(rosa).

V lese houká …………......………….. (sova).

Nejhorší školní známka je……….... (pětka).

K U CH A Ř

R Y B Á Ř

Ž Á B A

K O T Ě

J A R O

M Í Č E K

V E J C E

Ě

Š Í P

N O S

A L E J

R O S A

S O V A

T K AP
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!!!
Rýmování

Cíl: Rozvíjet myšlení a

postřeh

rýmy

Úkol: Vymyslivhodné

Děti sedí v kruhu a první řekne nějaké slovo, na které druhý hráč musí

vymyslet rým. Když jej nevymyslí, než ostatní napočítají do desíti, vypadá

ze hry. Jestliže odpoví správně, vymyslí další slovo pro následujícího hráče.

Vyhrává ten, kdo zůstane.

!!!
Barvy, písmena a slova

Cíl: Rozvíjet soutěživost a postřeh

Úkol: Spojujpestrými barvami slova, která začínají stejným písmenem.

Pomůcky: Pracovní list

Děti vybarví shodnou pastelkou slova, která začínají stejným písmenem.

kaktus

svetr
světlo kočka ananas

myš

slunce seno jahoda sud mýdlo

jitrnice
kocour aktovka malina metr

svačina maminka
kalhoty

medvěd sova

svíčka
jelito kámen

auto

klokan
jetel sukně malba slova

104 Klíč k odemykání nevšedních vědomostí



Hrátky s textem

!!!

Cíl: Rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti

Úkol: Zapoj se do nabízených činností

Pomůcky: Papír s textem

Dětem připravíme papíry s krátkým a stejným textem. Všichni dostanou

shodné úkoly. Kdo je zvládne splnit bezchybně a nejrychleji, vyhrává.

Činnostní aktivity

Zakroužkujte v celém textu písmenko „A“

Udělejte tečku nad písmenem „P“

Vybarvěte červeně písmeno „O“

Chybné věty !!!

Cíl: Opravit chybný text, rozvíjet myšlení

Úkol: Přečti věty správně

Pomůcky: Text

Děti dostanou papír s textem, který je chybně napsaný. Jejich úkolem je

text opravit a přepsat správně. Text níže uvedený je pouze ukázka. Každý

si jej může libovolně změnit, upravit a rozšířit.

Jaaak se máááte děti? Myjsme skřííítkové z pohádkového lesaachceme vás

všechnypozdravit.

Záhada dvou krabiček !!!

Cíl: Podněcovat děti k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet komunikač

ní schopnosti

Úkol: Dovyprávěj příběh podle vlastní fantazie

Pomůcky: Text

Jednou poštovní auto přivezlo na zámek dvě záhadné krabičky. Čaroděj

a čarodějka vůbec netušili, odkud přišly a kdo je poslal. Když se otevřela
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první krabička, byla v ní napsaná básnička. Ve druhé bylo několik smota

ných listů papíru.Obě dvě krabičky byly na pohled stejné, ale lišily se obsa

hem uvnitř. Čaroděj a čarodějka velikou radost měli, že poštovní zásilku

obdrželi.

Jednoho dne zvonil pošťák a měl úsměv na líci

a povídal, že přináší nám zabalenou krabici.

Opět druhý den ráno zazvonil a hluboce se uklonil.

V rukách měl druhou krabici a na hlavě modrou čepici.

Přišly nám poštou dvě krabice, líbily se nám velice.

Hned když jsem je otevřeli, úžasem jsme oněměli.

V jedné byla básnička, ve druhé papírová rolička.

V těch slovech je moudré poučení,

které se dozvíš po přečtení.

V krabičce slůvka ukryla se,

když přečteš je, celý den hezký zdá se.

V krabičce ukryla se moudrá slova,

která čtu dokola stále znova.

Moudrá slova

!!!

Cíl: Rozvíjet myšlení a fantazii

Úkol: Vymysli a napiš moudrá slova, která mohla být ukryta v krabici

Pomůcky: Text, tužka, papír

Děti podle své fantazie vymyslí a napíší, jaká moudrá slova mohla být

ukryta v krabicích.
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Klíč k odemykání her, soutěží a dobrodružství

Jednou jsem našel na cestě provázek,

nebyl však vidět konec ani začátek.

Vydal jsem se podle provázku,

hledat správnou odpověď na prapodivnou otázku.

Cestičkou podle provázku,

vyšel jsem si na velmi hezkou procházku.

Náhle jsem došel před tajemnou bránu,

a uslyšel hlasitou ránu.

Na chvíli jsem se vylekal,

potom jsem na bránu zabouchal

Byla to brána do světa her,

každý zahrát by si je strašně chtěl.

Pravidla her jsem si zapsal,

abych si je s vámi zahrál.

Klíčem jednou otočím a nejedno tajemství objevím.

Otočím-li ještě jednou, úžasem kolem všichni zblednou.

Když otočím doprava, rozluští se tajemná záhada.

Otočím-li doleva, vím, že mě nikdo nehledá.

Když klíčem zlehka zacinkám, vidím přátele, jež dobře znám.

Když klíče na chvíli odložím, další tajemství objevím.

Jakmile klíče do kapsy dám, zjistím, že tu nejsem sám.

Zamykám, odmykám, tajemné zámky vyhledám.

Čaroděj Blažej nahlédl do své skleněné koule a zjistil, že v lese bydlí les

ní skřítkové. Když měl volnou chvíli, nerušeně je pozoroval a přitom se

náramně bavil. Poznal, že skřítkové jsou velice pohodoví malí mužíčkové,

kteří se starají o to, aby v lese bylo všechno, jak má být. Sledoval, jak pilně

sbírají šišky, jak barvílesní jahody, jak v trávě skotačí mezi dlouhými stébly

trávy, jak si hezky povídají, jak si mezi sebou měří síly, jak si společně hrají

a závodí.
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Dobrodružství Pohádkového lesa

Motivace

V Pohádkovém lese, v blízkosti, kde bydlí čaroděj a čarodějka, žijí malí

skřítkové Rarášek a Šikulka. Oba dva jsou skvělí kamarádi, rádi si hrají a

každý den vymýšlejí spoustu her a činností, kterých se účastní i skřítkové

z vysokých skal. Pokaždé, když zpozorují, že se někdoneznámý vypraví do

lesa, ukryjí se ve vysoké trávě a počkají, až jsou si jistí, že v jejich blízkosti

nikdo není. Proto čaroděj a čarodějka sledují jejich hry a soutěže skleněnou

kouzelnou koulí, aby se jich skřítkové nezalekli. Čas od času pozorují, že

skřítkové plní spoustu zajímavých úkolů a jednohodne je napadlo, žedrob

ní mužíčkové se velice podobají dětem, které se staly jejich velkými kama

rády. Věřili, že možná prostřednictvím dětí by se mohli s lesními skřítky

přátelit a naučit se od nich mnoho zábavných her a soutěží, dozvědět se

cenné informace o životě v lese.

Cíl

Rozvíjet ekologického cítění

Vnímat krásy přírody všemi smysly

Prohlubovat lásku k přírodě a ke všemu krásnému

Dodržovat pravidla při soutěžích

Získávat informace pozorováním a vnímáním okolí

Vyhledávat a využívat přírodní materiály

Poznávat různé druhy stromů, rostlin a živočichů

Čarodějačarodějka se rozhodli, že společně s dětmi napíší skřítkům hezký

dopis, nakreslí skřítkům obrázek a poprosí je, zda mohou vyzkoušet jejich

soutěže a hry, kterých znají malí mužíčkové veliké množství.

Činnostní aktivity

Nakresli skřítkyŠikulku a Raráška

Napiš lesním skřítkům dopis

Zúčastni se her a soutěží, které pro tebe skřítkové připravili

Předveď se svým kamarádem rozhovor mezi skřítky na libovolné

téma

108
Klíč k odemykání her, soutěží a dobrodružství



Vymysli pohádku o skřítcích

Popiš, jaké znáš zásady chování v přírodě

Rady moudrých skřítků

1. Uč se přírodě rozumět a staň se jejím přítelem a ochráncem.

2. Raduj se z přírodní krásy a nenič ji nešetrným zásahem.

3. V přírodě se chovej tiše a nenápadně.

4. Buď přítelem všech živočichů.

5. Chraň čistotu vody, starej se o studánky a prameny.

6. Pomáhejtěm, kteří se starají o ochranu přírody.

Skřítkové žijí uprostřed lesa, v malé chaloupce z přírodního materiálu.

Každý den společně posnídají a než se vydají na každodenní dopolední

procházku lesem, společně si povídají a když si přestanou povídat, začnou

si společně hrát.

Odhad času !!!

Cíl: Sledovat jednoduché závislosti na
čase

Úkol: Odhadni co nejpřesněji časový limit

Pomůcky: Hodinky

Na povel se všichni rozprchnou do okolí vedoucího hry a mají se vrátit za

minutu. Na hodinkách sledujeme, komu se to povede nejpřesněji.

Na lesníka !!!

Cíl: Orientovat se ve vymezeném prostoru

Úkol: Zahraj si s námi hru „Na lesníka“

Pomůcky: Fábory

Děti rozpočítáme na smrky, jedle, borovice a modříny a každý hráč se

postaví do volného prostoru na svoji značku (v přírodě stojíme na kame

ni, místo označíme klackem s fáborkem). Hráč, který nestojí na značce, se

stává lesníkem. Chodí mezi ostatními a říká: „ Šel jsem do lesa a pokácel

jsem všechny smrky.“ Všechny smrky si musí vyměnit svá místa. Lesník se
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snaží dostat na místo, které se během hry uvolní. Pokud se lesník dostane

na značku, vystřídá jej hráč, který zůstal. Nemůže-li se lesník delší dobu

dostat na značku, může pokácet celý les.

Přenášená

Cíl: Plnit zodpovědně zadaný úkol

Úkol: Zúčastni se soutěžev družstvu a přenášejpředmětyco nejrychleji

Pomůcky: Košík, drobné předměty

Děti vytvoří soutěžní družstva, která se snaží co nejrychleji přenášet

v košíku (aktovce, batohu) hromádku různých věcí. Jeden hráč vyběhne,

vloží věci do košíku, běží zpět ke druhému hráči, předámu košík. Ten vybí

há na určené místo, vysype všechny věci, vrací se zpět a předává prázdný

košík. Stejným způsobem hra pokračuje, až se vystřídají všichni členové

družstva.

Plížení za píšťalkou

Cíl: Dodržovat zásady bezpečného chování, chovat se ostražitě

Úkol: Dokaž, zda zvládneš přesun z jedné strany na druhou

!!!

!!!

Pomůcky: Píšťalka

Děti vytvoří zástupy a jejich úkolem je dostat se plížením z jedné strany na

druhou. Pohybují se pouze tehdy, jestliže píská píšťalka.

Hledání dvojčíslí

Cíl: Rozvíjet postřeh

Úkol: Prohledej trať a zapiš všechna dvojčíslí

Pomůcky: Tužka, papír

V lese vyznačíme fáborky místo, kde připevníme na stromy libovolná čísel

ná dvojčíslí. Úkolem dětí je trať co nejpečlivěji prohledat a zapsat všechna

dvojčíslí, která na stromech uvidí.

!!!
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Hod šiškou !!!

Cíl: Rozvíjet přesnost

Úkol:Hoď šiškou do kmene stromu

Pomůcky: Šišky

Děti se trefují připravenými smrkovými šiškami do kmene stromu. Každý

soutěžící si připraví deset šišek, postaví se na vyznačenou čáru a snaží se

zasáhnout kmen stromu. Zásahem kmene získává 1 bod.

Hledání lístečků !!!

Cíl: Orientovat se ve vymezeném prostoru

Úkol: Najdi a posbírejpestrobarevné lístečky

Pomůcky: Lístečky

Ve vymezeném prostoru volně rozhodíme pestrobarevné lístečky. Úkolem

dětí je lístečky najít a posbírat. Za každý nalezený lísteček získávají 1 bod.

Zvláštní body získávají za lístečky s čísly 1 – 5, které mohou objevit mezi

ostatními.

Najdi a přines list

Cíl: Plnit zodpovědně zadaný úkol

Úkol: Najdi a přineslist

Pomůcky: Lístečky

!!!

Připravíme si lístečky a na ně napíšeme názvy stromů a keřů, které se

vyskytují v blízkém okolí. Úkolem je vylosovaný strom najít a přinést jeho

list v co nejkratším čase.

Lesní hra mezi stromy !!!

Cíl: Orientovat se ve vymezeném prostoru a plnit úkol dle pokynů

Úkol: Oběhni a najdi stromy s čísly

Pomůcky: Stopky, připínáčky, kartičky s čísly psací potřeby
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V lese připevníme na stromy kartičky s čísly 1–7. Čísla na stromech urču

jí, kolikrát máme strom oběhnout. Kdo má nejlepší čas, vyhrává.

Obrázky z přírodního materiálu

!!!
Cíl: Využít přírodní materiál k vytváření

Úkol: Vytvoř zajímavý obrázek

Pomůcky: Lepidlo, karton, kamínky, šišky, větvičky…

Děti si nasbírají v přírodě různé druhy přírodního materiálu a rozloží je na

kartonu. Přilepením lepidlem vytvoří zajímavý obrázek.

Jak skřítkové soutěžili

Skřítkové serozhodli, že uspořádají soutěžeproděti a společněs nimiúčel

ně využijí volný čas. Nabídli jim, aby se stali alespoň na okamžik básníky,

spisovateli, malíři, sportovci.

Míč

Míč vesele skáče,

skáče mezi hráče.

Hráči jej hbitě chytají,

pokoj míči nedají.
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Veselé hry s míčem !!!

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

míčPomůcky: Tužka, papír, pastelky,

Úkoly pro pobavení

a) Vytvoř rýmy ke slovům

míč – klíč, kýč, dříč, rýč

míček – klíček, sýček, košíček, Pepíček…

b) Slož krátkou báseň o míči

c) Nakresli návrh na míč, který by sis přál mít v obchodě

d) Jmenuj vlastnosti míče – malý, velký, kulatý, těžký, lehký, pestrý,

barevný, nový, starý,nafukovací…

e) Vymyslipohádkuomíči(Ozatoulanémmíči,Omíči, který seztratil…)

f) Jmenujdruhy míčů, které znáš– fotbalový, volejbalový, tenisový, ping

pongový…

g) Jmenujmíčové hry

h) Vymysli a nakresli návrh na obrázkový míč

i) Zahraj si s ostatními alespoň jednu hru s míčem

Přírodovědné úkoly

!!!
Cíl: Rozvíjet fantazii a tvořivost

Úkol: Vymysli úkoly s přírodovědným zaměřením

Pomůcky: Plastelína, kamínky…

Tvořivé činnosti

Vymodeluj kytičku z plastelíny

Vytvoř kytičku z nasbíraných kamínků

Vytvoř domeček z nasbíraných plastových vršků
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Sladké hledání

Cíl: Rozvíjet smysl pro orientaci a zodpovědnost za plnění úkolů

Úkol: Vydej se vyznačenou cestou a zapoj se do plnění úkolů

Pomůcky: Fábory, připínáčky, kartičky

!!!

!!!

Děti mají vyznačenou cestu fáborky a po cestě plní úkoly. Na cestě jsou na

stromech připínáčky připevněné vzkazy a úkoly. Mimo jiné šipky na stro

mě ukazují, kterým směrem mají děti hledat dopis. Dopisy obsahují nejen

úkoly, které mají děti splnit, ale také sladké překvapení pro ty, kteří dopis

naleznou jako první.

Činnostní aktivity

Zazpívejte píseň o lese

Udělejte deset dřepů

Předveďte lesního mravence

Najděte 10 kamínků

Obejměte strom

Co do přírody nepatří

Cíl: Orientovat se ve vymezeném prostoru a plnit úkol dle pokynů

Úkol: Sledujvěci, které do přírody nepatří

Pomůcky: Tužka, papír

Děti se vydají na vycházku a prostě sledují věci, které do přírody nepatří.

Hledači lízátek !!!

Cíl: Využít volný čas zábavnou formou

Úkol: Vyhledej překvapení na louce

Pomůcky: Lízátka

Na louce zapícháme do půdy kulatá lízátka. Dohodneme se sdětmi, že se staly hle

dačilízátek, která rostou na louce. Každý hledač však může sesbírat pouze dvělízát

ka. Jakmile svůj úkol splní, vrací se zpět k vedoucímu hry a sleduje ostatní hledače.
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Skřítek z přírodního materiálu

Cíl: Vytvářetzpřírodníhomateriálu,rozvíjettvůrčíschopnostiadovednosti

Úkol: Vytvořskřítka z přírodního materiálu

Pomůcky: Listí, kamínky, větvičky…

!!!

Děti vytvářejí z přírodního materiálu lesního skřítka.

Tvořivé činnosti

Skřítek z listí

Skřítek z kůry stromů, žaludů, bukvic

Skřítek z kamínků

Skřítek ze šišek a větviček

Malované kamínky !!!

Cíl: Rozvíjet tvůrčí schopnosti a dovednosti

Úkol: Namaluj kameny zajímavým způsobem

Pomůcky: Kameny, temperové barvy, bezbarvý lak

Děti najdou v přírodě libovolný kamínek a pomocí pestrých barev se jej

snaží pomocí fantazie dotvořit. Jakmile barvy zaschnou, zafixujeme barvy

bezbarvým lakem ve spreji.

Lávka přes vodu !!!

Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti

Úkol: Přejdi při omezeném vidění rovnou čáru

Pomůcky: Šátek, lano nebo křída

Na zemi rozložíme lano nebo nakreslíme rovnou čáru, dlouhou asi 3 met

ry. Soutěžícímu zavážeme oči a necháme ho přejít po čáře. Jakmile všech

ny děti přejdou, vyhodnotíme nejlepší výkony.
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!!!
Vlastnosti zvířátek

Cíl: Rozvíjet znalosti o přírodě

Úkol: Přiřaď ke každé vlastnosti jedno zvířátko

Pomůcky: Pracovní list

Děti přiřazují ke každé vlastnosti jedno zvířátko a výrazy, které k sobě pat

ří, vybarvují stejnou barvou – viz vzorový příklad.

Nápověda: pomalý – šnek, pilná – včela, silný – lev, věrný – pes,

moudrá – sova, pyšný – páv, chytrá –liška, tlustý – medvěd

levšnek

medvěd

liška

pes
sova

moudrá pilná

včela silný pomalý

páv chytrá

pyšný

tlustý věrný

Hra mezi stromy

Cíl: Rozvíjet znalosti opřírodě, rozvíjet orientaci vevymezenémprostoru

Úkol: Najdi strom podle názvu

!!!

Děti se rozestoupí mezi stromy a vedoucí hry zvolá název stromu, který

ve vymezeném prostoru roste. Hráči se snaží co nejrychleji přiběhnout ke

stromu, jehož název vedoucíhry vyslovil (buk, dub, smrk, bříza…).
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Chybné názvy !!!

školeveCíl: Využít znalostí a informací získaných

Úkol: Zakroužkuj správné názvy

Pomůcky: Kartičky s názvy stromů

Smrk ztepilý – smrk zelený

Bříza bradavičnatá – bříza bílá

Borovice černá – borovice šišková

Borovice lesní – borovice letní

Modřín opadavý – modřín přepadavý

Jedle bělokorá – jedle zelenokorá

Topol osika – topol alika

Trnovník akát – trnovník plakát

Zvířátka

Cíl: Využít získané informace o přírodě

Úkol: Doplň vhodná písmenka a vytvořsprávné názvy zvířátek

Pomůcky: Pracovní list

!!!

Doplň vhodná písmenka do prázdného okénka.

Vytvoř názvy zvířátek, využij všech písmenek.

Děti doplněním naznačeného počtu písmenek vytvoří správné názvy zví

řátek.

p-s k---a č----k č-p k-----a h-------a v-k

s--a z---e j------a z---a p---e h-----ď

s-----e v-----a r--a k---a

Hod klackem do dálky !!!

Cíl: Podporovatsoutěživostaaktivitudětí,využítvolnýčasefektivnímzpůsobem

Úkol: Změř si síly s ostatními v hodu klackem do dálky

Pomůcky: Klacek, kamínky
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Děti se postaví na start a snaží se házet stejným klackem co nejdál. Na

místo, kam klackem dohodí, položí svůj kamínek a klacek předá dalšímu

soutěžícímu. Kdo dohodil nejdál, vyhrává.

Mocný čaroděj

!!!

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Ukryj se v přírodě tak, aby tě nespatřil mocný čaroděj

Děti se pohybují v přírodě tak, aby je mocný kouzelník nespatřil. Koho

kouzelník uvidí, promění jej v kámen.

Hledači kamenů

!!!

Cíl: Podporovat soutěživost dětí

Úkol: Přines na určené místo kámen podle daných kritérií

Pomůcky: Kameny

Na dohodnuté znamení se děti snaží najít kámen a přinést jej na určené

místo.

Činnostní aktivity

Najdi a přines největší kámen.

Najdi a přines nejtěžší kámen.

Najdi a přines nejmenší kámen.

Najdi a přines tvarově nebo barevně nejzajímavější kámen.

Úkoly lesního skřítka

!!!

Cíl: Rozvíjet dětské tvůrčí dovednosti

Úkol: Vytvoř z přírodního materiálu domeček pro broučky a berušky

Pomůcky: Přírodní materiál – kamínky, větvičky, šišky…

V pohádkovém lesebyl naneznámémmístě uložen tajný úkol.Kdo jej obje

vil, dozvěděl se, žemápřinést co nejrychleji jednu šišku, kámena stéblo trávy.
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Další úkol vyhlásil pohádkový skřítek po té, co všechny děti splnily úkol

první. Děti vytvoří dvojice a postaví domeček pro broučky a berušky z pří

rodního materiálu.

Barevný les !!!

Cíl:
Rozvíjet smysl pro orientaci v přírodě

Úkol: Najdi a přines pestrobarevné fábory

Pomůcky: Fábory

Na stromy rozvěsíme spoustu delších pestrobarevných fáborků z kre

pového papíru. Na dohodnuté znamení se děti rozběhnou do lesa a snaží

se pestrobarevné fáborky posbírat. Po návratu z lesa, vedoucí hry oznámí

počet získaných bodů za jednotlivé barvy a společně s dětmi provedou

sčítání bodů. Příklad: červená – 1 bod, žlutá – 2 body, modrá – 3 body…

Hledání zvířátek !!!

Cíl: Procvičovat orientaci a postřeh

Úkol: Najdi a posbírej co nejvíce obrázkových zvířátek

Pomůcky: Razítka s motivy zvířátek, papírové kartičky

V lese rozhodíme lístečky s natištěnými zvířátky. Úkolem dětí je zvířátka

najít a posbírat. Kdo nasbírá nejvíce, vyhrává.

Hra na barvy !!!

Cíl: Rozvíjet pozornosta myšlení

Úkol: Sleduj věci kolem sebe

Děti si zvolí jednu barvu a při vycházce se snaží pozorovat a zapamatovat

si věci, které mají uvedenou barvu. Komu se podaří vyjmenovat nejvíce

předmětů jmenované barvy, vyhrává.
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Obrázkoví motýli

Úkol: Najdi mezi obrázky několik rozdílů

Pomůcky: Pracovní list

Cíl: Rozvíjet postřeh a pohotové vnímání

Děti hledají rozdíly mezi jednotlivými obrázky motýlů.

!!!
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Písmenka z kamínků

!!!

Cíl: Vytvářet písmena netradičním způsobem

Úkol: Využij přírodního materiálu k sestavení písmen abecedy

Pomůcky: Kamínky

Děti si nasbírají při vycházce stejné množství kamenů menší velikosti a na

daný povel se z nich snaží sestavit písmenko, které vysloví vedoucíhry.

Šňůra plná vitamínů

!!!

Cíl: Rozvíjet výtvarné a pracovní dovednosti

Úkol: Vytvořšňůru plnou ovoce

Pomůcky: Papír, pastelky, nůžky, provázek, lepidlo

Děti namalují a vystřihnou z papíru různé druhy vitamínů.

Pohádkový les !!!

Cíl: Procvičovat smyslové vnímání, pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Najdi a posbírej pestrobarevné fábory

Pomůcky: Fábory

Na stromy rozvěsíme spoustu delších pestrobarevných fáborků z krepové

ho papíru.Nadohodnutéznamení se děti rozběhnou do lesa a snaží se pes

trobarevné fáborky posbírat. Po návratu z lesa vedoucí hry oznámí počet

získaných bodů za jednotlivé barvy a všichni společně provedou sčítání

bodů. Příklad: červená – 1 bod, žlutá – 2 body, modrá – 3 body
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Zvířátka

Cíl: Rozšiřovat vědomosti

Úkol: Doplň chybějící slova

Pomůcky: Pracovní list

Pruhovaný kůň v ZOO ……………..... (zebra).

Houkávlese………………………........ (sova).

Zpěvavý pták …………………….......… (slavík).

Mládě kvočny ……………………......… (kuře).

Dává mléko a maso ………………....…(kráva).

Létá nad kytkami, mává křídly …….. (motýl).

Chytá myši…………………………....... (kočka).

Plave ve vodě, dýchá žábrami ………. (ryba).

!!!

a) z e b r a

b) s o v a

c) s l a v í k

d) k u ř e

e) k r á v a

f) m o t ý l

g) k o č k a

h) r y b a

Kamínky !!!

Cíl: Využití volného času efektivním způsobem

Úkol: Zahraj si hru se svým kamarádem

Pomůcky: Kamínky

Dvahráči sepostavíčelemproti sobě.Prvnípředpaží avytočídlanědovnitř

a mezi dlaněmi má asi 10 cm mezeru. Druhý hráč má v ruce deset kamín

ků, které postupně pouští protihráči mezi dlaněmi a ten se snaží všechny

kamínky zachytit tak, že dá pohotově dlaně k sobě.

Potom si úkoly vymění. Kdo zachytí větší množství kamínků, vyhrává.
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!!!
Překvapení pohádkového skřítka

Cíl: Rozvíjet orientaci v prostoru, postřeh, myšlení

Úkol: Rozlušti tajemnou šifru

Pomůcky: Pracovní list

Skřítek ukryl v lese na neznámém stromě pytlík s dukáty. A aby se k pokla

du hned tak někdo nedostal, vymyslel pro hledače pokladu tajemnou šifru.

Kdo tajemnou šifru zvládne rozluštit, dozví se informace, které mu pomo

hou ukrytý poklad najít.

Pohádková šifra

S N K N D

A O P V I Ě

Í L T M R
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Poklad visí na stromě

Roční období

Jaro, léto, podzim, zima,

to jsou roční období.

Co se v které době děje,

nám krátké verše napoví.

Cíl: Rozvíjet myšlení, vyjadřovací schopnosti, rozšiřovat slovní zásobu

Úkol: Přečti si několik veršů a postupuj podle uvedených pokynů

Pomůcky:Verše, pastelky, papír, tužka

!!!

Činnostní aktivity

Vyber si jednu báseň a nakresli k ní hezký obrázek

Báseň, kterou sis vybral, se nauč recitovat zpaměti
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Podzimní časPodzimní čas už je tu zas,

barevná příroda okouzlí nás.

Žlutá, oranžová, červená,

všichni asi tuší, copak to znamená.

Příroda chystá se ke spánku

a učí nás podzimní říkanku.

Příroda jde spát a je to na ní znát.

Spousta barev ožije, když podzimní čas tady je.

Dráčci vesele létají a z výšky na děti mávají.

Vítr fouká, sova houká, usíná i lesní louka.

Veverky ukládají do svého pelíšku,

veliké množství nasbíraných oříšků.

Ježek a žížala

Jedna malá žížala,

velmi hezky zpívala

Uměla pěkné písničky

a učila je všechny dětičky

V trávě v noci potichoučku,

odpočívala na paloučku.

Zimní veršování

Je zima a velmi často hustě sněží. Příroda se uložila k zimnímu spánku.

Celá krajina je přikryta bílou peřinou, zvířátka se schovala ve svých pelíš

cích a venku se brzy stmívá. Děti stavějí sněhuláky a zkouší své dovednosti

při zimních sportech.

Letí z výšky bílý sníh,

vločky se usadí na kopcích.

Za okny všichni pozorují,

jak vločky lehce poletují.
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Vločky

Vločka bílá jiskřívá,

kam padá, se nedívá.

Letí z výšky, míří k nám,

velkou radost přitom mám.

Když na komíně přistane,

velmi rychle se rozplyne.

Zimní závody

Vločky mají závody

a letí rovnou do vody.

Letí velkou rychlostí,

všude je plno radosti.

Děti je do dlaní chytají

a sledují, jak rychle roztají.

Veršování o zimě

Zima

Zajíček se ve sněhu,

boří v zimě při běhu.

Čmelácia včeličky, ukryli se před zimou

a nemohou se dočkat, až se ledy rozplynou.

Venku mrzne, všude sníh,

zvířátka brodí se v závějích.

Všude už je plno sněhu,

jeho množství popsat nedovedu.

O sněhulácích

Dva sněhuláci malí,

blízko trati stáli.

Jeden chlapec vláčkem jel,

přes okýnko je uviděl.
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Vláček na chvíli zastavil,

aby sněhuláky pozdravil.

Chvíli si s nimi povídal,

když odcházel, tak jim zamával.

Obědy sněhuláků

Sněhuláci ve středu,

dali si sníh k obědu.

Velice si pochutnali,

když bílý sníh pojídali.

Ve čtvrtek si rampouch dali,

ty nejdelší vybírali.

V pátek slupli kousek ledu,

pochopit je nedovedu.

V sobotu tři vločky jen,

stačily na celý den.

V neděli sněhové knedlíky

určené pro mlsné strávníky

V pondělí byli bez oběda,

vždyť starý sníh sejíst už nedá.

V úterý opět nasněžilo

a všude bylo krásně bílo.

Sněhuláci opět vločky chytali

a strašně moc jim chutnali.

Sněhuláci a vrána

Sněhuláci velcí, bílí,

na vránu se rozzlobili.

Stále kolem létala,

celou dobu krákala.

Pokoj vůbec nedala,

křídly průvan dělala.

Až z výšky padal bílý sníh,

vrána se ukryla ve větvích.
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Sněhulák

Jeden sněhulák rýmu měla co má dělat nevěděl.

Druhý sněhulák mu poradil, aby se k lékaři vypravil.

Pan doktor mu předepsal, ledový obklad aby si dal.

Že by se pan doktor splet? Přece teplo léčí rýmu hned!

U sněhuláka je to jiné, neboť teplem se celý brzo rozplyne.

Je to ale divná zpráva, vždyť horký čaj se nemocným podává.

Jenže tohle sdělení, pouze sněhuláci ocení.

Tajné přání sněhuláků

Sněhuláci stáli ve sněhu a povídali si, že by se jim líbilo, kdybymístosněho

vých vloček padaly barevné kytičky. Celou dobu byli v blízkosti zasněžené

ho kopce a při mluvení pozorovali, jak děti lyžují.

Přáli si alespoň na chvíli stát na kopci plném pestrých květin a vdechovat

jejich překrásnou vůni. Jeden malý kluk neuměl zatím příliš lyžovat, proto

jezdil s kopce v těsné blízkosti sněhuláků. Když jel s kopce dolů, neudržel

rovnováhu a upadl. Mrzutý zůstal na chvíli sedět a nechtěně vyslechl, o

čem si sněhuláci povídali. Když se vrátil domů, rozhodl se, že připraví pro

sněhuláky překvapení. Na výkres namaloval sněhuláky a místo sněhových

vloček nakreslil padající kytičky. Druhý den vyrazil na kopec zkoušet opět

své lyžařské umění a kromě lyží nesl v ruce i obrázek pro sněhuláky. Když

jim obrázek předal, oba dva měli obrovskou radost. A celou dobu co

chlapec jezdil s kopce dolů, sněhuláci na něj radostně mávali.
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Jarní veršování

Jaro

Jaro přišlo, hurá, sláva!

Příroda už opět vstává.

Žádný sníh už tady není,

přišlo jarní probuzení.

Pryč je zima studená,

travička se zelená.

Včelky se daly do práce

v jarní rozkvetlé zahrádce.

Vůně květů rozléhá se celou krajinou,

všichni jistě ocení, že pryč už ledy jsou.

Čmeláci a cvrčci v trávě začali hrát,

každý den však musí pilně trénovat.

Jarní pohádka

Teplý větřík lehce fouká,

v lese moudrá sova houká.

Ptáci křídly mávají

a ptačí písně zpívají.

Zvířátka se probudila,

když vůni trávy ucítila.

S chutí si na ní pochutnala

i když byla ještě malá.

Potom se vyhřívala na sluníčku

a paprsky je šimraly do kožíšku.

Po kratičké přestávce

pustila se do práce.
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Uklidila si pelíšek

a načechrala svůj kožíšek.

Potom radostně skákala

a jarní píseň zpívala.

Myslela si, že je to sen,

když přišel první jarní den.

Ve stejný den se otevřela také lesní studánka,

aby měla vodu k pití všechna lesní zvířátka.

Vítáme tě, jaro! Zvolala všechna zvířátka.

A v ten moment začala se v lese jarní pohádka.

Příroda v létě

Léto

Červené jsou jahody a děti skáčou do vody.

Sluníčko se z výšky směje a sleduje, co se kde děje.

Ptáci hbitě létají a zvýšky na nás mávají.

Všude plno barviček září z letních kytiček.

Mravenečci

Mravenečci maličcí, pilní jsou jako včeličky.

Každý den si zacvičí, když přenášejí jehličí.

Všichni společně pracují a mraveniště budují.

Každý má své pracoviště, po obvodu mraveniště.

Hlemýždí závody

Hlemýždi uspořádali závody

v měkké trávě u vody.

Trasa vedla do kopečka,

zvládnout měli dvě kolečka.

Potom ale pršelo,

130
Klíč k odemykání her, soutěží a dobrodružství



proto běhat se jim nechtělo.

Schovali se do domečku

a zůstali na kopečku.

Voda dolů stékala,

vhodnou cestičku si hledala.

Sluníčko

Sluníčko se usmívá,

mnoho kouzel v sobě má.

Z výšky všechno sleduje,

každý den pilně pracuje.

Přes den barví ovoce

a ohřívá vodu v potoce.

Kvetoucím kytičkám půvaby rozdává,

z dalekých výšin pak na každou zamává.

Se zvířátky rozmlouvá, kolik práce přes den má.

Dnes ještě musí pohladit jahody,

co rostou v trávě blízko u vody.

Potom se podívá na maliny

a než večer zapadne, nabarví i ostružiny.

Klíč k odemykání čar a kouzel

V čarovném lese bydlí skřítek Štístko, který vymýšlí kouzelné úkoly pro

děti a má radost, když se jeho úkoly dětem líbí.

Skřítek Štístko milýje,

každý den se raduje.

Rád se směje, nerad se mračí,

smutný je, když děti pláčí.

Vymýšlí skvělé úkoly,

pro všechny děti ze školy.

Všichni o něm říkají, že je skvělý kamarád.

Když blíže se s ním seznámíš, tak budeš jej mít rád.
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Pohádkový les

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Hledej v lese pohádkový strom

Pomůcky: Lízátka, drobné odměny pro děti

Skřítkové pro děti připravili vycházku do pohádkového lesa, kde roste vel

mi zvláštní strom. Je výjimečný tím, že na něm rostou lízátka. Každý, kdo

jej nalezne, si smí vzít však jen jedno, aby se dostalo na všechny, kdo se do

pohádkového lesa přijdou podívat.

Na strom uprostřed parku, lesa zavěsíme lízátka, bonbony a děti se vydá

vají mezi stromy pohádkový strom hledat. Kdo ho objeví, musí mít neustá

le na paměti, že si smí vzít jen jednu dobrotu z ozdobeného stromu.

Strom se zlatými šiškami !!!

Cíl: Rozvíjet postřeh, smyslové vnímání

Úkol: Najdi mezi stromy strom se zlatými šiškami

Pomůcky: Šišky

!!!
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V lese roste velmi vzácný strom a rostou na něm zlaté šišky. Kdo jej

v pohádkovém lese objeví a zlatou šišku nalezne, může si jej vyměnit

u kouzelníka, který zlaté šišky sbírá. Zlaté šišky vytvoříme nabarvením

dřevěných šišek nebo zakoupíme vánoční čokoládovou kolekci, kterou

použijeme k realizaci hry. Kouzelník má na výměnu pro děti připrave

no spoustu dobrot a drobných předmětů. Ovšem pro toho, kdo přinese

zlatou šišku jako poslední, je výběr značně omezen.

Barevné kameny !!!

Cíl: Rozvíjet postřeh

Úkol: Hledej vzácné kameny

Pomůcky: Výkres, pastelky

V pohádkovém lese mimo jiné můžeš objevit pestrobarevné kameny. Tyto

kameny jsou velmi vzácné a lesní víla tyto vzácné kameny vkládá do prs

tenů, které jí pomáhá vytvářet skalní skřítek. Nabarvené drobné kamínky

pohodíme v trávě na louce. Úkolem dětí je kameny vyhledat a přinést. Kdo

najde nejvíce kamenů, vyhrává.

Závod stonožek !!!

Cíl: Naučit děti dodržovat jednoduchá herní pravidla

Úkol: Zapoj se do soutěže družstev

Děti se rozdělí do dvou družstev, která se postaví do zástupu za startovní

čáru, čelemkmetám.Naznamenívedoucíhovybíháprvníz každéhozástupu,

oběhne metu, za startovní čárou přibere druhého, oběhnou metu společně,

běží za startovní čáru, přiberou třetího atd. Vítězí družstvo, které se neroz

trhlo, nepřerušilo spojení a stojí jako první po oběhnutí mety ve vyrovna

ném zástupu za startovací čárou.

Na loupežníky !!!

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Připrav si sportovní oblečeníazapojsedoplnění soutěžní disciplíny

Pomůcky: Papírové koule
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Hřiště rozdělíme na poloviny a do každé rozhodíme stejný počet papíro

vých koulí. Do každé poloviny vybereme stejný počet hráčů – loupežníků.

Na povel vedoucího se snaží hráči posbírat v soupeřově poli co největší

množství papírových koulí a odnést je na svoji polovinu. Vítězí družstvo,

které v dohodnutém časovém limitu získá větší počet papírových koulí.

Bačkorový závod

Motivace

Skřítek si celou dobu přál mít létající boty. Ale protože v obchodě sehnal

jen ty, co nelétají, vymyslel alespoň hry a soutěže s přezůvkami.

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Změř si síly s ostatními

!!!

Pomůcky: Výkres, pastelky

Děti se rozdělí do družstev a všichni si vyzují přezůvky a odnesou je na

dohodnuté místo. Potom se postaví na vyznačenou čáru a na daný povel

vybíhají po jednom k hromadě a co nejrychleji vyhledají a nazují své pře

zůvky. Pak se vracejí zpět ke svému družstvu a zařadí se na konec řady.

Družstvo, které je jako první obuto, vyhrává.

Šněrování bot

!!!

Cíl: Rozvíjet příležitost pro spolupráci

Úkol: Vyzkoušej si svoji šikovnost a změř si síly s ostatními

Pomůcky: Botasky, tenisky s tkaničkami

Doprostřed tělocvičny postavíme dvě židle a na ně položíme boty bez tka

niček. Děti se rozdělí do dvou družstev se stejným počtem hráčů a postaví

se na vyznačenou čáru. Jakmile zahájíme hru, jednotlivý soutěžící doběh

nou k připravené židli a střídavě jeden šněruje a zaváže tkaničku a druhý

rozvazuje a vyšněruje. Hra končí, jakmile se vystřídají všichni členové

družstva. Vítězí družstvo, které bylo rychlejší.
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Kouzelný stromeček

!!!

Cíl: Rozvíjení individuálních schopností

Úkol: Namaluj a podle své fantazie zajímavým způsobem ozdobkou

zelný stromeček

Pomůcky: Výkres, barvy, knoflíky, zbytky látek, lepidlo

Děti namalují navýkresvodovýminebotemperovými barvami, jak si před

stavují kouzelný stromeček a zajímavým způsobem jej dotvoří. Na kouzel

ném stromě nemusí růst jenom jablíčka, ale mohou na něm růst třeba pís

menka nebo knoflíky.

Předávaná v kruhu

!!!

Cíl: Dodržovat pravidla hry

Úkol: Předávej míč po obvodu kruhu

Pomůcky: Magnetofon, míč

Děti sedí v kruhu a předávají si dokola míč a po celou dobu hraje hudba.

Jakmile hudba přestane hrát, hráč, který má v tom okamžiku v ruce míč,

vypadá ze hry nebo dokonce hry sedí s rukama za zády.
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Honička v čepici s kšiltem

Cíl: Uplatnit pohybové dovednosti

Úkol: Získejkšiltovku a staň se honičem

Pomůcky: Kšiltovka

!!!

Děti se rozmístí ve vyznačeném prostoru a honičem se stane ten, kdo má

na hlavě kšiltovku. Jakmile kšiltovka spadne z hlavy dříve, něž honič něko

ho chytí, honičem se stává dítě, které získá kšiltovku co nejrychleji a posa

dí si ji na hlavu. Kdo je chycen, je vyřazen ze hry.

Hra s balonkem

!!!

Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti

Úkol: Přemísti se k vyznačené metě a pinkej do balonku

Pomůcky: Balonek

Děti vytvoří družstva a každé družstvo dostane nafouknutý balonek. Úko

lem soutěžících je doběhnout k metě a po celou dobu nepřerušit pinkání do

balonku. Komu balonek spadne, vrací se zpět na start a plní úkol znovu.

Nejrychlejší družstvo vyhrává.

Klíč k odemykání neobyčejných dovedností

Úkoly v této kapitole jsou orientovány na seznamování s různými výtvar

nými technikami, které si děti mohou zvolit dle svého uvážení.

Pokud se obávají konkrétní techniky, nabídneme jim techniku jinou. Nabí

zené úkoly mohou být pro některé děti náročné a pro jiné příliš jednodu

ché. V žádném případě bychom je však neměli do výtvarných aktivit nutit.

Všechny děti nemají zájem o výtvarné aktivity, protože se obávají výsled

ku. Mohou mít pocit strachu, protože nebudou stejně šikovné jako jejich

kamarádi. Někdy stačí pouze slovní povzbuzení a dítě se do činností zapojí.

Aby strach z nezdařilého výrobku překonaly, potřebují nějaký čas.

Pro rozvoj zájmu k činnostem je důležitá motivace. Proto volíme téma

ta dětem velmi blízká a nabízené techniky odpovídající jejich vývojovým

možnostem. Dopomáháme jim vyprávěním příběhu či pohádkou. Vhod
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ná motivace je i ukázka zhotoveného výrobku. Zájem můžeme vzbudit i

tematickou nebo tvořivou hrou před jednotlivou výtvarnou technikou. U

jednotlivce, který si příliš nevěří a obává se horšího výsledku, je nutná rada

a pomoc dospělého. Zpočátku můžeme použít i šablony.

Kreslení

Kreslení je závislé na vývojové úrovni všech funkcí k tomu potřebných –

motoriky, představivosti, paměti, zrakového vnímání, myšlení a na jejich

souhře. Dětskou kresbu můžeme propojit s četbou, písničkou nebo říka

dlem. Rozvoj představivosti může být spojen i s vyprávěním, popisem

toho, co bude na obrázku znázorněno.

Malování

Malování je náročná technika a zpočátku to vypadá jako kreslení barva

mi. Děti nejprve vytvářejí barevné obrysy, které později vyplňují barvou.

Zdařilý výkres je závislý na metodickém vedení. Před danou činností je

důležité vysvětlit, jak správně míchat barvy, držet štětec, správně táhnout

štětcem. Důležité při práci s barvami je umožnit dětem s nimi experimen

tovat, vyzkoušet dovednost míchání barev.

Ke zpestření výtvarných činností je dobré nabídnout malování houbičkou,

prstové malování, vytváření kouskem molitanu nebo smotkem měkkého

hadříku, připevněného na špejli.

Byla jedna čarovná víla a byla prý velmi milá.

Uměla tančit, čarovat, z maličkostí se radovat.

Celý den tančila na louce, na nohou nosila kouzelné střevíce.

Měla hodnou kamarádku, malou vílu Katku.

Bydlely spolu u lesa na louce, v pěkné a útulné dřevěné chaloupce.

Často si spolu povídaly, vytvářely a rády si hrály.

137
Klíč k odemykání neobyčejných dobrodružství



Barevné listy

!!!

Cíl: Utvářet pracovní návyky

Úkol: Uplatni své tvůrčí dovednosti a namaluj pestrobarevný list

Pomůcky: Výkresy, vodové barvy, štětce, kelímky na vodu, nůžky

Děti si na výkres tužkou namalují veliký list, který po celé ploše navlhčí

vodou. Pak do něj zapouštějí různé odstíny pestrých barev. Jakmile barva

uschne, list vystřihneme.

Listy v listu

!!!

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Vytvoř obrázek pomocí listů

Pomůcky: Listy, výkres, barvy, lepidlo, pastelky, nůžky

Děti namalují na výkres velký list a do něj nalepí vystřižené listy menších

tvarů.

Listy v barvách podzimu !!!

Cíl: Rozvíjet vlastní tvůrčí uměleckou činnost

Úkol: Vytvoř zapouštěním barev pestrobarevné listy

Pomůcky: Vodové barvy, klovatina, štětec, výkres

Děti nakreslí a vystřihnou obryslistu, potřou jehocelou plochu klovatinou.

Potom štětcem namočeným do barvy vytvářejí pestrobarevné skvrny.

Ozdobná rolička !!!

Cíl: Rozvíjet představivost a tvořivost, vytvářet zajímavé výrobky

z vyřazených materiálů, vytvářet u žáků pracovní návyky

Úkol: Vytvořknoflíkovou ozdobnou roličku

Pomůcky: Rolička, pestrobarevný papír, knoflíky, lepidlo

Děti si na základě vlastní tvořivosti zhotoví jednoduchý výrobek, kterým

ozdobí prostory třídy, chodby. Výrobek mohou využít jako dárek pro svo
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ji maminku, babičku. Než začneme vytvářet, všichni si připraví potřebné

pomůcky a materiál. Než začnou tvořit, vysvětlíme jim pracovní postup,

upozorníme je na bezpečnost při práci s nůžkami a lepidlem a předvedeme

pracovní postup.

Pracují jednotlivě s vlastními pomůckami podle daných instrukcí. Nejprve

si položíme roličku na pestrobarevný papír a naznačíme tužkou její přib

ližnou velikost. V místě vyznačených bodů pravítkem narýsujeme pomoc

né čáry, podle kterých nůžkami vystřihneme pruh papíru. Papír potřeme

lepidlem a přilepíme na roličku. Roličku potom ozdobíme připravenými

knoflíky. Knoflíky skládáme do libovolných tvarů. Některé děti mohou

tvořit knoflíkové řady, jiní například knoflíkové kytky. Vše záleží na fanta

zii každého jednotlivce. Závěrem jednotlivě hodnotí vlastní tvůrčí činnost,

nápaditost a originalitu.

Moje město bez aut

!!!

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Nakresli, jak si představuješ město, kde nejezdí auta

Pomůcky: Barvy, štětce

Děti vymyslí a nakreslí jiný dopravní prostředek, který by si představovali

k vlastní přepravě. Mohou například létat na koštěti.

Papírové korálky !!!

Cíl: Zvládnout jednoduché pracovní postupy

Úkol: Nakresli a vystřihni oboustranné papírové kroužky

Pomůcky: Nůžky, výkres, pastelky, lepidlo, provázek

Děti pomocí kružítka vytvoří z barevného papíru oboustranné kroužky,

které spojí provázkem a slepí je k sobě.

Květináč zdobený ubrousky !!!

Cíl: Utvářet pracovní návyky, rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Ozdob květináč ubrouskovou technikou

Pomůcky: Květináč, ubrousky, lepidlo
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Děti si vystřihnou z ubrousků obrázkový motiv, potřou květináč lepidlem

a ubrousek na něj přilepí.

Knoflíkový domeček

!!!
Cíl: Vést žáky k trpělivosti, rozvíjet tvořivé myšlení a dovednosti, pro

hlubovat schopnost žáků vhodně kombinovat barvy

Úkol: Navrhniasestavpomocíknoflíkůrůznýchtvarůabarev knoflíkový

domeček

Pomůcky: Knoflíky, karton, lepidlo, vodové barvy, pastelky

S dětmi před zahájením tvůrčí činnosti nejprve rozvineme diskuzi o tom,

zda by se jim líbilo bydlet v domečku, který by byl zdobenýpestrými knoflí

ky. Potom všichni společně navrhují, jak by měl domeček vypadata z jaké

ho materiálu by se dal zhotovit. Ti, se kterými již byla činnost realizována,

měli nápadů několik – vytvářeli domeček slepováním z připravených kra

biček od léků, lentileka sýrů, malovali domečky barvami na výkres, malo

vali domečky mořidly na plátno a zdobili je přišívanými knoflíky a někteří

využili jednoduchý způsob skládání tvarů a lepení pestrobarevných knof

líků. Všichni dostali možnost realizovat vlastní nápad a získat obdiv spo

lužáků a kamarádů.

Děti si na základě vlastní představivosti a fantazie malují nebo lepením

vytvářejí domeček. Zhotovený domeček po zaschnutí barvy mohou ozdo

bit pestrobarevnými knoflíky. Při tvůrčí činnosti je upozorníme na vlast

nosti materiálu, na opatrnost při práci s lepidlem, nasprávné držení štětce,

na správnou hustotu míchání barev, na bezpečnost při práci s materiálem

a pomůckami. Podle zvoleného námětu doporučuji činnost realizovat ve

dvou vyučovacích hodinách výtvarné výchovy nebo v pracovních činnos

tech volnočasových aktivit.

Při hodnocení vyzdvihneme snahu a píli všech dětí.

Návrh na pestrobarevný kapesník !!!

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Vytvoř návrh na pestrobarevný kapesník

Pomůcky: Výkres, pastelky
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Nakresli návrh na látku s pestrobarevnými vzory, ze které by se mohly

vyrábět kapesníky.

Vzorovaný ubrus !!!

Cíl: Získávat zkušenosti při práci s různými technikami a materiály

Úkol: Navrhnivzory na pestrobarevný ubrus

Pomůcky: Výkres, barvy, voskovky

Děti si na výkres nakreslí voskovkami libovolné vzory a překryjí je vodo

vými barvami.

Zdobené kamínky !!!

Cíl: Rozvíjet individuální schopnosti

Úkol: Ozdob kamínky pomocí nasbíraného přírodního materiálu

Pomůcky: Kameny, přírodní materiál, lepidlo Herkules, lak

Děti při vycházce přírodou nasbírají oblázkové kamínky a další přírod

ní materiál, který potom lepidlem připevňují na kameny. Jakmile lepidlo

zaschne, kameny přelakujeme bezbarvým lakem ve spreji.

Hra s korálky !!!

Cíl: Rozvíjet jemnou motoriku

Úkol: Navlékej korálky na strunu pomocí jehly

Pomůcky: Rybářský vlasec (struna), jehla, nůžky

Děti si připraví rybářský vlasec navlečený do jehly a navlékají a svazují

korálky do různých obrazců. Rybářský vlasec lze nahradit drátkem.

Kreslené korálky

Cíl: Rozvíjet výtvarné zobrazovací schopnosti

Pomůcky: Tužka, pastelky, výkres

Úkol: Nakresli a poskládejkorálky

!!!
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a) Obrázek 1. - 5 modrých, 3 červené, 7 žlutých korálků

b) Obrázek 2. - 4 fialové, 6 červených, 3 oranžové korálky

Ubrus z látky !!!

Cíl: Rozvíjet estetické cítění, smysl
pro vkus

a krásu

Úkol: Vytvoř podle svých představ návrh na pestrobarevný ubrus

Pomůcky: Barevný papír, nůžky, lepidlo, zbytky látek

Děti si připraví zbytky látek, na kterých jsou pestrobarevné kytičky.Látko

vé kytičky vystřihnou nůžkami a lepidlem je přilepují na barevný papír.

Savová technika !!!

!!!

Cíl: Rozvíjet a upevňovat výtvarné a zobrazovací schopnosti

Úkol: Vytvoř zajímavé vzory savovou technikou

Pomůcky: Savo, rozprašovač,jednobarevnou látku, samolepící tapeta

Ze samolepící tapety si vystřihneme zajímavý obrázek – list, spirálu, kvě

tinu a přilepíme ji na látku. Rozprašovačem stříkáme na místo, kde jsme

připevnili vystřižený motiv. Vznikne tak zajímavý obrázek.

Barevné knoflíky

Maluji, maluji barevné knoflíky,

pestrými barvami, na papír veliký.

Cíl: Rozvíjet tvořivost a fantazii

Úkol: Namaluj pestrobarevné knoflíky a vymysli jejich využití

Pomůcky: Výkres, barvy, pastelky, nůžky

Na bílý výkres namalujeme velké množství různých knoflíků a pestrými

barvami vybarvíme. Potom malované knoflíky využijeme k různým hrám.

Můžeme pomocí knoflíků tvořit jednoduché matematické příklady na sčí

tání a odčítání. Děti mohou tvary využít jako jednotlivci iv kolektivu.
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Knoflíková abeceda

Cíl: Rozvíjetindividuálníschopnostipřivlastnítvůrčíuměleckéčinnosti

(tvořivost, představivost, fantazii)

Úkol: Vytvoř z připravených knoflíků různá písmenka abecedy

Pomůcky: Knoflíky, výkres, lepidlo

!!!

Děti pomocí knoflíků sestavují a nalepují různá písmena abecedy.

Hra na barvy !!!

Cíl: Motivovatkpestré,námětově bohatéčinnosti,rozvíjetpaměťamyšlení

Úkol: Sleduj dění kolem sebe

Děti si zvolí jednu barvu a při vycházce se snaží pozorovat a zapamatovat

si věci, které uvedenou barvu mají. Komu se podaří vyjmenovat nejvíce

předmětů jedné barvy, vyhrává.

Stavba z krabiček !!!

Cíl: Rozvíjet představivost a tvořivost, vytvářet zajímavé výrobky

z vyřazených materiálů

Úkol: Vytvoř pomocí krabiček zajímavou stavbu

Pomůcky: Krabičky, lepidlo, nůžky, pestrobarevný papír, fixy

Nasbírej krabičky od zubní pasty, lentilek, léků a pomocí vlastní fantazie

vytvořhrad, zámek, či jinou zajímavou stavbu.

Malujeme pohádku !!!

Cíl: Seznámit s vlastnostmi barev, rozvíjet výtvarné schopnosti

a dovednosti

Úkol: Namaluj podle svých představ a zážitků pohádku

Pomůcky: Štětce, barvy

Děti si v daném okamžiku hrají na malíře, kteří dostali za úkol namalovat

ilustrace k pohádkám. Každý malíř dostal příležitost vybrat si vhodnou

143
Klíč k odemykání neobyčejných dobrodružství



techniku a příležitost vyzkoušet si ji při výtvarných činnostech. Někte

ří malovali klasickým způsobem a použili štětce. Jiní vytvářeli obrázek

pomocí špejle, houbičkou, dřívkem.

Kresba voskovým pastelem a vodovými barvami

Cíl: Využít při práci různé pomůcky a materiály

Úkol: Vytvoř pestrý obrázek

Pomůcky: Voskovky, barvy, výkres, štětce

Děti nakreslí libovolnou pohádkovou bytost, postavičku nejprve vosko

vým pastelem a mezery vyplní vodovými barvami.

Odkrývací vosková technika

Cíl: Prohlubovat zkušenosti žáků při práci s dostupným materiálem

Úkol: Využijodkrývací techniku k vytvoření obrázku

Pomůcky: Vosk (bílá svíčka), tuš, rydlo

!!!

Výkres natřeme voskem a pak přetřeme několika vrstvami černé tuše.

Nátěry necháme dobře zaschnout. K dokončení použijeme rydlo, kterým

odškrabujeme voskovou vrstvu a vytváříme černobílou kresbu.

Kresba tuší do vlhkého podkladu !!!

Cíl: Rozvíjet výtvarné schopnosti a dovednosti

Úkol: Vytvoř zajímavý obrázek

Pomůcky: Tuš, výkres, voda, barvy

Výkresnavlhčímevodouapotékreslímeperem,štětcem.Obrázekmůžeme

dokončit vodovými barvami nebo barevnou tuší.

!!!

144
Klíč k odemykání neobyčejných dobrodružství



Kresba klovatinou

!!!

Cíl: Rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti

Úkol: Vytvořhezký obrázek na základě svých dovedností

Pomůcky: Klovatina, výkres, barvy

Výkres potřeme tenkou vrstvou klovatiny a do vlhkého podkladu zapouš

tíme různé barvy.

Malba na krupici

Cíl: Seznámit s různými materiály při výtvarné činnosti

Úkol: Vytvoř plastický obrázek

Pomůcky: Krupice, lepidlo, barvy, štětce, výkres

!!!

Na výkres nakreslíme tužkou námět kresby. Výkres potřeme lepidlem tak,

aby byla celá plocha stejnoměrně pokryta. Lepidlo musí být rozetřeno tak,

aby nevytvořilo hrubý povrch. Potom na výkres nasypeme hrst kru

pice a papírem pohybujeme tak dlouho, dokud se neutvoří stejnoměrná

vrstva. Zbytek krupice setřepeme. Na takto připravený výkres malujeme

opatrně přímo štětcem. Pracujeme rychle, protože krupice snadno bobtná.

Kresba křídou !!!

Cíl: Rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti

Úkol: Zúčastni se malování na chodníku

Pomůcky: Křída
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Děti kreslí na chodník svoji oblíbenou pohádkovou bytost.

Pohádkové bytosti

Vyženeme každodenní starosti,

protože se proměníme v pohádkové bytosti.

Všechno za nás vyřeší pohádková kouzla,

která do všech dětí nečekaně vklouzla.

Proto zkuste podle instrukcí prožít skvělý den

a možná se vám vyplní pohádkový sen.

Když zkusíte to celý týden, tak zbývá jenom krok,

jak prožít podle téhle knížky, pohádkový rok.

Úkoly ježibaby Filomény

V Pohádkovém světě žije mnoho osobností,

mají velké trápení, když nenají se do sytosti.

V pohádkách se vyskytuje velmi mnoho osobností,

jež zvládnou všechny nesnáze a radují se z maličkostí.

Ježibaba Filoména, zapisuje všechna jména.

Potom tvoří úkoly a posílá je do školy.

Kouzelné úkoly lesní víly

V pohádkovém lese všechno se tam třese.

Krásná víla Pavlína to však vůbec nevnímá.

Učí se totiž tancovat a nechce se jí vůbec spát.

Ráda zpívá, tancuje, v myšlenkách si libuje.

Při tančení přemýšlí a úkoly pro nás vymýšlí.
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Jméno a příjmení

!!!

Cíl: Rozvíjet hudební dovednosti

Úkol: Zazpívej své jméno a příjmení

Děti vymyslí libovolnou melodii a zazpívají své jméno a příjmení

Zajímavé úkoly

!!!
Cíl: Rozvíjet tvořivost a fantazii

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených činností

Pomůcky: Výkres, pastelky, nit,jehla, bonbony

Činnostní aktivity

Nakresli šperk, který je tvořen trojúhelníky

Nakresli obdélníkovou číslici

Pomocí geometrických tvarů vymysli nový vzor na látku

Vytvoř náhrdelník šitý z bonbonů

Taneční soutěž

!!!
Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených činností

Pomůcky: Magnetofon

Činnostní aktivity

Předveďtaneclesní víly

Předveďtanec tlustého medvěda

Předveď veverku na diskotéce
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Komín

!!!

Cíl: Vytvářet z dostupného materiálu, motivovat k pestré a námětově

bohaté činnosti

Úkol: Postav komín pomocí knoflíků

Pomůcky: Knoflíky

Dětem vysvětlíme požadovanou činnost, předvedeme jim skládání knoflí

ků na sebe. Dohodneme časový limit 1 minuta pro každého. Hru hrajeme

tak dlouho, dokud se všichni přihlášení nevystřídají.

Soutěžící se snaží položit na sebe co největší množství připravených knof

líků v dohodnutém čase.

Po vypršení limitu sesečtou všechny knoflíky, pomocíkterých děti vytvoři

lykomín. Stane-li se, že dojde k rozpadu sestaveného komínu před vyprše

ním časového limitu, soutěžící dostane novou šanci, postavit komín nový.

Vítězí ten, kdo má komín sestavený z největšího počtu knoflíků.

Moudré rady pohádkového krále

Když budete číst dále, dozvíte se moudré rady pohádkového krále.

V pohádkovém království vládne moudrý král,

milýje a přívětivý, kdo by se jej bál.

Každý den má plno práce, vždyťudílí moudré rady.

Když se cítí unavený, zajde se podívat do zahrady.

Rozhlíží se po zahradě a opět rozjímá,

co čeká ho zas příští den, v knize zapsáno prý má.

Rady

1. Pohádkové bytosti, vyžeňte všechny starosti.

2. Mějte se stále rádi a buďte kamarádi.

3. Radujte se z maličkostí, vždyť radosti není dosti.

4. Na paměti stále mějte, přátelům svým pomáhejte.
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Taneční hry !!!

Cíl: Rozvíjet taneční a pohybové dovednosti

Úkol: Vymysli a předveď vlastní tanec

Pomůcky: Magnetofon

Činnostní aktivity

Tanec s plyšovým medvědem

Tanec s vařečkou

Tanec a zpěv

Tanec s deštníkem

Tanec s balonkem

Tanec podle hudby

Závodivé hry !!!

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Zapoj se do plnění soutěžních disciplín

Pomůcky: Plastové boty, batoh, provázek, krabice, ploutve

Pohádkové bytosti,

mají spoustu starostí.

Jak prožít všichni společně,

„dny zábavy a radosti“.

Činnostní aktivity

a) Běh v plastových botách

b) Běh s ploutvemi na nohou

c) Běh s plným batohem

d) Běh podle provázku

e) Běh s krabicí
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Klíč k odemykání vlastních nápadů a myšlenek

Čarodějnahlédl doskleněné koule a vtom vidí, jak se lesní skřítkové radují.

Čaroděj je s údivem nepřestával sledovat, až pochopil, že skřítkové vymýš

lejí závody, úkoly a hry pro děti.

Skřítkové se poradili,

dali hlavy dohromady.

Sestavili skvělý plán,

uvedou nás do nálady.

Naučí nás soustu her,

budeme i soutěžit.

Prožijeme skvělý den,

takový, jaký má být.

Hry s míčem

!!!
Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených činností

Pomůcky: Korálky, miska, tenisový míček, pingpongový míček

Činnostní aktivity

Koulení tenisového míčku kupředu

Hodkorálkem do misky

Přehazování pingpongového míčku ve dvojici

Hod pingpongovým míčkem do dálky

Hry se švihadlem !!!

Cíl: Rozvíjet soutěživost, pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených činností

Pomůcky: Švihadlo
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Činnostní aktivity

10 přeskoků snožmo s meziskokem

10 přeskoků

10 přeskoků střídavě po levé a pravé noze

5 přeskoků na pravé noze

5 přeskoků na levé noze

5 přeskoků s otáčením švihadla dozadu

Napodobovaná !!!

Cíl: Rozvíjet schopnosti pohybového vyjadřování

úkolÚkol: Pokus se splnit co nejlépe zadaný

Vedoucí hry vymýšlí různé úkoly pro děti.

Činnostní aktivity

Předveď, jak leze pavouk.

Předveď, jak dupe slon.

Předveďžížalu, která se opaluje na sluníčku.

Předveď mravence v cukru.

Předveďvosu, která objevila sklenici marmelády.

Hry s korálky

!!!
Cíl: Podporovat soutěživost a aktivitu dětí

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených disciplín

Pomůcky: Výkres, pastelky

Činnostní aktivity

Třídění korálků podle barev na čas

Navlékání korálků na čas

Hodkorálkem do misky

Hodkorálkem ze židle do hrdla láhve

Hodkorálkem do krabice
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Hra: Cha, cha, cha

Cíl: Rozvíjet myšlení a soustředěné pozorování

Úkol: Zahraj si se svými kamarády hru

!!!

Prvý hráč řekne „cha“, druhý 2x „cha, cha“, třetí 3x „cha, cha, cha“. Kdo

počet poplete, vypadne ze hry.

Svíčka, ucho, nos

!!!

Cíl: Rozvíjet postřeh a pohotovou reakci

Úkol: Zahraj si se svými kamarády zajímavou hru

Děti sedí v kruhu a vedoucí hry střídavě říká uvedená slova a přitom se

pohyby snaží ostatní zmást. Na slovo svíčka musí děti dvakrát tlesknout.

Kdo udělá chybu, dá zástavu, nebo vypadává ze hry.

TleskanáCíl: Rozvíjet postřeh a pohotovou reakci

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

!!!

Dva hráči stojí čelem proti sobě a tleskají. Nejdříve tlesknou každý svýma

rukama, pak tlesknou pravou dlaní do pravé dlaně protějšího hráče

a potom levou dlaní do levé dlaně. Opakovaně tleskají stejným způsobem

a hra se opakuje.

Skládání obrázku

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Sestavobrázek z rozstříhaných částí

Pomůcky: Obrázky

!!!

Děti vytvoří soutěžní družstva a každé družstvo dostane stejně rozstříha

ný obrázek. Úkolem soutěžících je obrázek co nejrychleji složit. Vyhrává

rychlejší družstvo.
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Vyvolávaná

Cíl: Rozvíjet postřeh, pohotovou reakci, rychlost

Úkol: Zachyť smeták, než se dotkne země

Pomůcky: Smeták

!!!

Děti sedí v kruhu. Vedoucí hry postaví do středu kruhu smeták a v oka

mžiku, kdy jej pustí, zvolá něčí jméno. Vyvolaný hráč musí rychle vyskočit

ze židle a smeták zachytit, než se dotkne země. Komu se to nepodaří, dá

zástavu.

Lístečky s čísly !!!

Cíl: Podporovat soutěživost

Úkol: Najdi lístečky s čísly a sečti všechna čísla

Pomůcky: Lístečky s čísly

Připravíme si čtverečky s různými čísly a ukryjeme je v místnosti. Děti

mají za úkol uschované lístečky najít a sečíst. Kdo najde lístečky a po sečte

ní všech hodnot mu vyjde nejvyšší výsledek, vyhrává.
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Pohádkové vzdělávání - hodnotící tabulka

Jméno a příjmení
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uděluje

VYSVĚDČENÍ

Třída:

Jméno a příjmení:

Chování velmi dobré (ale mohlo by být i lepší)

Vyniká v těchto činnostech:

Vlastnosti:

V Prostějově dne:
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Formování osobnosti dítěte ve školní družině

Vychovávat znamená působit, utvářet a rozvíjet jedince, nebo-li formovat

jeho osobnost. Důležité přitom je využívat vhodných metod a prostředků,

které působí na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti.

Proto jsme společně s dětmi připravili a uspořádali soubor her, úko

lů a činností, které byly motivovány pohádkami, vymyšlenými příběhy,

říkankami. Úkoly a hry, které si můžete podle našich instrukcí vyzkou

šet, byly sestaveny za spolupráce dětí tak, aby pro ně byly srozumitelné,

tvořivé, zvládnutelné, hravé. Hry, úkoly a soutěže vyvolaly u všech velký

zájem a snahu s chutí si hrát, přemýšlet, tvořit, ale také naučit se hledat

řešení při různých situacích, napravovat své případné chyby, dokázat

svá jednání a rozhodování dětským způsobem zdůvodnit. Prostřednic

tvím nabízených činností děti prošly spoustou aktivit, naučily se zdravě

soutěžit, vzájemně si pomáhat, spolupracovat, získaly mnoho praktických

dovedností, vědomostí a zkušeností. Hry, úkoly a činnosti byly připravo

vány za spolupráce dětí a byly sestaveny tak, aby vycházely z jejich potřeb,

přání, zájmů a schopností. Byly vybírány pouze činnosti, které se jim líbily,

vzbudily zájem, soustředění jejich pozornosti a děti při nich prožívaly

radost a uspokojení.

Závěr:

Vychovatelsehrává v životě dětívelmi důležitou úlohu.Vedejekosvojování

návyků, udržování pořádku a kázně.V průběhu roku na ně působí, vycho

vává je, hraje si s nimi, poskytuje jim příležitost, aby samy dávaly podněty

k různým činnostem, samy realizovaly a řídily vlastní nápady. Vede děti

k tomu, aby se samostatně dokázaly orientovat v určitých situacích, aby

se naučily samostatně myslet. Vychovatel v nich probouzí odpovědnost

za sebe i druhé, vede je k samostatnosti, ohleduplnosti, houževnatosti,

rozvíjí charakterové vlastnosti. V průběhu roku ovlivňuje jejich povahové

rysy, rozvíjí kladné vlastnosti a vhodnými metodami přetváří vlastnosti

nežádoucí.

V průběhu roku poskytuje dětem příležitost k různým činnostem, sou

těžím a hrám. Při sestavování soutěží, her a činností s nimi spolupracu

je, vychází z jejich potřeb, přání, zájmů a schopností. Při činnostech,
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hrách a soutěžích je učí spolupracovat s ostatními, vzájemně si pomáhat,

správně komunikovat, porovnávat výsledky své práce, nenásilnou formou

je vede k získávání vědomostí, dovedností a návyků.

V průběhu her a činností pozoruje způsoby a reakce dětí, rozvíjí jejich

představivost, aktivitu, potřebu vlastního tvůrčího projevu, akceptuje

dětské nápady a fantazii, pomáhá, radí vysvětluje, rozvíjí mezi nimi pocit

přátelství, lásky a důvěry, cílevědomě ovlivňuje celý kolektiv. Jeho úkolem

je naučit děti, aby nemyslely jen na sebe, našly hodnotu v hezkých vztazích

mezi sebou a aby takové vztahy uměly samy vytvářet.
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Cílem knihy je zaujmout, pobavit, získat hravou formou spoustu vědo

mostí a dovedností.

Kniha nabízí nejpestřejší dětské hry motivované pohádkami i příběhy, roz

víjející dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost, pobízí k malová

ní a soutěžení. Prostřednictvím nabízených činností, které v této publikaci

naleznete, se děti učí porozumět sobě i svým kamarádům, lépe komuniko

vat mezi sebou, citlivěji chápat a ovlivňovat mezilidské vztahy.

Dítě se vyvíjí všemi činnostmi, které vykonává během dne. Činnosti, které

v této knize nabízím, napomáhají k prohloubení školních vědomostí

a dovedností a přispívají k obnově tělesných a duševních sil. Mají oddecho

vý a rekreační charakter, při kterém se uplatňují vlastní zájmy dětí.

Nabízené náměty jsou velmi pestré a vyzkoušené v praxi. Nejsou jedno

tvárné, děti pobaví a zaujmou.

Kniha a náměty v ní jsou určeny pro práci s dětmi mladšího školní

ho věku – ve školní družině, v zájmovém kroužku, na škole v příro

dě, na táboře …
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