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Pohádkové vzdělávání

1. Anotace

Tato kniha slouží k široké zájmové orientaci dětí, které prostřed

nictvím tvořivých her budeme postupně seznamovat s nejrůznější

mi druhy činností.

Cílem této knihy je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplat

nění vlastní fantazie a tvořivosti. Všechny náměty, které jsou zde

uvedeny, mají charakter tvořivého hraní a většina z nich navazuje

zábavnou formou na praktické využití již získaných znalostí a do

vednosti z vyučování. Mají oddychový a rekreační charakter.

Náměty zde uvedené jsou vyzkoušené s dětmi ve školní druži

ně, a proto je nabízím pro inspiraci všem, kteří chtějí připravit dě

tem rozmanitou náplň volnočasových aktivit.

Kniha a náměty jsou určeny pro práci s dětmi mladšího školní

ho věku.

Hry a soutěže lze na základě fantazie, možností či podmínek da

ného školského zařízení libovolně kombinovat a upravovat. Knihu

mohou využít učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí

v zájmových kroužcích, ve školní družině, na táborech či školách

v přírodě.

Úvod

Podporovat sebedůvěru je jeden z nejdůležitějších momentů vý

voje dítěte. Možnost, jak dítěti poskytnout zkušenost, že v určité

oblasti něco umí a dokáže, nám dává tvořivá hra.

Dětem je nejvíce blízká hra motivovaná pohádkou, která vybí

zí k nejrůznějším činnostem, rozvíjí fantazii, obohacuje děti nejrůz

nějšími poznatky, rozvíjí myšlení, řeč, schopnosti souvislého vyja

dřování, podněcuje dětskou aktivitu a snažení, zvyšuje představi

vost, ovlivňuje city a nápady dítěte, přispívá k obnově tělesných a

duševních sil.
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Velký význam má čtení nejrůznějších pohádkových textů, kte

ré napomáhá rozvoji slovní fantazie, je dobrým prostředkem pro

ti nudě a jednotvárnosti. Děti se na základě pohádkových příbě

hů a ilustrací ocitnou ve světě fantazie, kde mohou plnit nejrůzněj

ší úkoly, které souvisejí s textem, využít svých nápadů a myšlenek,

obohatit konkrétní aktivity vlastními úpravami.

K nejrůznějším aktivitám motivujeme jednoduchými pohád

kovými příběhy, které si děti vymýšlejí samy. Na základě fanta

zie můžeme společně vyzkoušet například improvizaci daného

příběhu, základy dramatizace, proměny hlasu, zachycení hlav

ního děje příběhu...

Pohádkové příběhy vybízejí děti k úvahám, jak nejlépe řešit

vyskytující se problémy, jak správně komunikovat mezi sebou,

se svými kamarády, ale i s dospělými, kde hledat případná řeše

ní různých situací, vzniklých konfliktů. Vždyť právě pohádko

vé bytosti, které žijí v pohádkovém světě, zvládnou každou situ

aci vyřešit správným způsobem, aby zlo bylo potrestáno a dob

ro zvítězilo.

A právě proto jsem nejrůznější pohádkové příběhy i tentokrát

využila k motivaci zajímavých činností, které si mohou děti ve

svém volném čase vyzkoušet.

2. Metodický přehled

2.1 Zaměření příspěvku

Příspěvek je souborem her a činností, které se dají využít bě

hem dopoledního vyučování, v hodinách matematiky, českého

jazyka, pracovního vyučování, výtvarné či tělesné výchově, ale

můžeme je také nabídnout dětem odpoledne ve školní družině

v rámci přípravy na vyučování, zájmových činností nebo čin

ností rekreačních.
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2.2 Výchovně-vzdělávací cíl

• Získávat nové poznatky a zkušenosti

• Rozvíjet nápaditost, myšlení, fantazii a tvůrčí schopnosti

• Vyzkoušet si netradiční formy a metody při činnosti

• Podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti -

intelektové, osobnostní, pohybové atd.

• Motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení,

zábavy a hry

• Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřova

cích schopností

• Motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti

• Zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem

• Osvojit si pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupi

nové činnosti

• Rozvíjet barevnou citlivost a vnímavost, 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 prostřednictvím výkladu, pracovních listů a názorných

ukázek. Velký důraz klademe na praktické zvládnutí jednotlivých

činností.

2.3 Metody a formy práce

Samostatná i skupinová práce, výtvarná tvorba, prezentace vý

sledků, hra, soutěž, řízená diskuze, literární hra s textem, vyprá

vění, dramatizace, luštění, pracovně-technické vytváření brainstor

mingu (myšlenková bouře – napiš, řekni, co tě napadne).
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2.4 Klíčové kompetence

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

k utváření těchto klíčových kompetencí:

Kompetence

k učení

Podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, po

znává jeho smysl a cíl; využívá získané poznatky; posuzuje vý

sledky své práce, oceňuje vlastní pokrok; rozvrhne si čas na sa

motnou práci

Kompetence

komunikativní

Formuluje své myšlenky a názory, vyjadřuje se kultivovaně; ro

zumí různým typům textů, záznamů a jiným informačním a ko

munikačním prostředkům; vyjadřuje vlastní pocity při jednotli

vých prožitcích, účastní se diskuzí; zkouší a vyhodnocuje, kte

ré způsoby práce mu vyhovují; vhodně reaguje a vyjadřuje vlast

ní názor; zpracovává jednoduché texty k danému tématu, využí

vá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřeb

ných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci se svými

spolužáky; naslouchá promluvám druhých, rozumí jim, průběž

ně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivněji používá k dokonalej

ší komunikaci s okolím

Kompetence

sociální

a personální

Dodržuje stanovená pravidla; podílí se na utváření příjemné at

mosféry mezi kamarády a spolužáky; přispívá k upevňování přá

telských vztahů; probere vlastními slovy zadaný úkol; přijímá a

plní odpovědně svěřené úkoly; podílí se na utváření příjemné at

mosféry v týmu; vytváří si pozitivní představu o sobě samém,

která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; oceňuje

zkušenosti druhých, pod vedením pedagoga navrhuje, co by se

dalo zlepšit; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosá

hl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence

k řešení

problému

Rozpozná a pochopí problém; přemýšlí o nesrovnalostech a je

jich příčinách; promyslí a naplánuje jejich způsob řešení, uvážli

vě rozhoduje, kriticky myslí

Kompetence

pracovní

Dodržuje vymezená pravidla, zásady bezpečnosti při hře;

pracuje samostatně po zadání práce, má smysl pro povinnost při

hře; k povinnostem přistupuje odpovědně, spoluvytváří pravidla

společného soužití mezi vrstevníky; rozumí jejich smyslu a chá

pe potřebuje zachovávat, dokáže si zorganizovat pracovní pro

stor a postup práce; práci dokončí, samostatně a tvořivě přemýš

lí; prezentuje výsledky práce

Kompetence

k naplnění vol

ného času

Rozvíjí své zájmy, záliby a nadání; účelně využívá, organizuje

a řídí vlastní volný čas
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2.5 Očekávané výstupy

Dítě:

• 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 v zájmu

• Organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává potřebné informace,

které potom využívá v procesu učení

• Účastní se diskuzí a vyjadřuje vlastní názor, dojmy a prožitky

• Obhajuje své názory, poukazuje na možné vyskytující se problémy

• Navazuje na myšlenky druhých, vnímá citlivě okolní skutečnos

ti, dává věci do souvislosti

• Pozoruje, popisuje, porovnává nejrůznější předměty, osoby, ži

vočichy

• Řeší úkoly, při kterých využije znalosti z více předmětů

• Prokazuje základní tvořivé dovednosti - je tvořivý, nápaditý,

originální

• Prezentuje své myšlenky a názory

• Obhajuje svou práci a práci své skupiny

• Nese za svou práci zodpovědnost, uvědomuje si svou vlastní dů

ležitost, získává zdravé sebevědomí

• Sleduje prezentace ostatních žáků

• Pracuje podle slovního návodu a předlohy

• Přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly, v případě potřeby vy

hledává informace

• Prakticky zvládá nové tvůrčí postupy, osvojuje si základy dob

rého vkusu

• Realizuje přiměřené praktické činnosti s materiálem, samostatně

zkouší vlastní postupy

• Uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním

výtvarném projevu

• Prezentuje výsledky své práce sám nebo ve skupině podle krité

rií, které pomáhal vytvářet a kterým rozumí
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• Organizuje vlastní výtvarnou práci, zdůvodňuje použití nezvyk

lé barevné kombinace

• Provádí činnosti vyžadující jemnou motoriku rukou, jednodu

chými postupy vytváří různé předměty

• 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

• Dodržuje zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany při činnostech

a hrách

• Dává věci do souvislostí

• Pracuje tvořivě s literárním textem, vytváří vlastní literární text

• Spolupracuje ve skupině se svými kamarády

• Zvládne a dodržuje určená pravidla při všech uvedených činnostech

• Využívá při činnostech vlastní pohybové dovednosti

• Chápe, že hra přináší radost a příjemné zážitky

• Uplatňuje zásady bezpečnosti pro konkrétní prostor při práci

i pohybových činnostech

2.6 Průřezová témata

Environmentální výchova: vytváření vztahů člověka k životní

mu prostředí, pochopení vlastní odpovědnosti ve vztazích k pro

středí, zaměření na hodnotovou orientaci žáků

Mediální výchova: utváření podob a hodnot moderní doby, vní

mání mluveného i psaného projevu, osvojení pravidel veřejné ko

munikace, dialogu, rozvíjení komunikačních schopností při veřej

ném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu

Osobnostní a sociální výchova: rozvíjení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění, dovedností pro kooperaci, učení, cvičení,

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilid

ských vztazích.
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4. Materiály a pomůcky

• Portfolio (desky, sešit pro ukládání prací, hodnocení)

• Konkrétní přehledu jednotlivých částí příspěvku

Země pohádek

a fantazie

Září Království řemesel Tvořivé náměty a činnosti

Říjen Skřítkova lesní říše Přírodovědné hry a činnosti

Listopad Území okaté víly Katky Hudební hry

Prosinec Království prozíravých mudrců Hry s čísly a geometrickými tvary

Leden Území krále fantasty Hry rozvíjející myšlení a fantazii

Únor Království kouzelníka Rozumbrady Hry s písmenky a se slovy

Březen Území popletené čarodějnice Literárně dramatické činnosti

Duben Území trpaslíka Smíška Výtvarné hry a činnosti

Květen Království sporťáka Emila Pohybové hry, náměty a činnosti

Červen Říše kašpárka Neposedy Hry prozábavua uvolnění
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Pohádkové vzdělávání

Jméno a příjmení

1.

Království

řemesel 2.

Skřítkova

lesní říše

10.Území trpaslíkaSmíška

3.

Území okaté
Říše kašpárka9.

víly KatkyNeposedy

4.

Království

sporťáka Emila

6.Území králeFantasty

5.

Království

kouzelníka

Rozumbrady

7.Královstvíprozíravýchmudrců8.Územípopletenéčarodějnice Země

pohádek

a fantazie

Počet získaných bodů

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec
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Popis a charakteristika:

Tato kniha je komplexem motivovaných her a činností. Jejím

cílem je zkvalitnit obsahovou náplň, poskytnout dětem příležitost

porozumět sobě i kamarádům, naučit se komunikovat, citlivěji chá

pat a ovlivňovat mezilidské vztahy.

Nabízí mnoho úkolů, činností a her, které jsou určeny pro děti

ve věku 6 – 8 let.

Nabízené aktivity jsou vymyšlené a sestavené tak, aby byly pro

děti srozumitelné a zvládnutelné.

Plnění jednotlivých úkolů si mohou každý měsíc děti zna

čit do přiložené tabulky a na konci celoročního snažení zjistit

množství splněných úkolů a počet získaných bodů.

Cílem je nenucené získání dětí pro aktivní účast při nej

různějších činnostech, hravou formou vytvářet spoustu mož

ností, jak získávat nové poznatky, využít nabytých vědomos

tí, rozšiřovat dovednosti, uplatnit vlastní fantazii a tvůrčí ini

ciativu .

O princezně, která velmi ráda četla

Byla jednou jedna princezna a byla moc krásná a chytrá. Každý

den ležela v knížkách a četla. K jejím nejoblíbenějším patřily kníž

ky pohádkové, ve kterých jsou popsané nejrůznější pohádkové pří

běhy. Najednou se ocitla v Říši pohádek a fantazie a prožívala spo

lečně s hlavními hrdiny neobvyklá dobrodružství. Za velmi krát

kou dobu se seznámila s mnoha pohádkovými bytostmi. Věděla,

že vodník nosí zelený fráček, že šašek tropí hlouposti a čarodějni

ce neumí čarovat…..

Ovšem co se nestalo? Jednoho dne se za dveřmi jejího poko

je našla knížka v malovaných složkách. Když ji otevřela, začaly

se dít neuvěřitelné věci. Listy se samy otáčely, pohádkové bytos

ti na ni mávaly z obrázků, hlasitě se smály, až princeznu vyděsi

ly. Princezna stála bez hnutí, ale po chvíli se rozhodla, že na ob

rázkové postavičky také zamává. Jakmile zvedla ruku, rázem
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všechno ustalo, ale knížka zůstala otevřená asi uprostřed a když

se princezna nad její listy nesměle nahnula, byl tam velkým hr

batým písmem vepsaný vzkaz a pod ním malý obrázek nevy

barveného zvonečku. Po přečtení princezna věděla, že musí na

jít modrou pastelku a zvoneček vybarvit. Jakmile úkol splni

la, uslyšela prapodivné zvuky, zavrzaly dveře a do pokoje vešel

malý, rozcuchaný skřítek. Hezky se na ni usmíval a milým hla

sem povídal:

„Já jsem skřítek pohádkový, milý, hodný, pohodový, prochá

zím se pohádkovým světem, každý den mávám neposedným dě

tem. Ty jsi se mi tuze líbila, proto jsem tě navštívil, má milá.

Chci pozvat tě na procházku, uvidíš, abych ti ukázal, jakou mám

zahrádku. Pěstuji zázračné kytičky, rád mlsám pečené perníčky.

Chodím na ně k ježibabě, půjčuji si na ně hrábě. Kdyby zrovna

venku byla, to aby mě nechytila. Perníčky tahám hráběmi dolů,

k tomu si dávám chlazenou kolu.“

Princezna na skřítka udiveně civí, kroutí hlavou, všemu se

diví. Je to celé podivné, ale potom si řekne: „Pročpak ne?“ A tak

se vydala cestičkou do pohádky a zatím ještě nenašla kudy se má

vrátit zpátky. Proto vydejme se milé děti za princeznou společně,

vždyť pohádkové vzdělávání to je prostě báječné!

Země pohádek a fantazie

Jedna princezna velmi milá byla

a pohádkové knížky si oblíbila.

V jedné knize bylo dosti všelijakých vědomostí.

Ve druhé knize stálo, že princezen na bále bylo letos málo.

V další knížce pohádkové našla pohádky nové.

Takové, co děti neznají, protože takovou knížku doma nemají.

Každý den dostala se do pohádky,

ale nemohla najít cestu zpátky.

Při čtení se dostala

do míst, která neznala.
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Čarodějnice, skřítek, loupežník či král,

kdo by se jich děti bál?

Princezna všechny bytosti osobně navštívila,

aby pohádkový život vám přiblížila.

Poznala partu správných lidí,

co si štěstí nezávidí.

Vzájemně si pomáhají,

protože se rádi mají.

Jednoho dne časně ráno si princezna přivstala,

aby zajímavý vzkaz na ozdobný papír napsala.

Vydejme se společně pohádkovým světem,

tento vzkaz rozeslala princezna všem dětem.

Když děti dopis dostaly, do pohádky se vydaly.
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Království řemesel

Pracovně-technické činnosti

Člověk a svět práce

K velmi oblíbeným činnostem dětí patří činnosti výtvarné a pra

covně – technické. Těmito činnostmi vedeme děti k rozvíjení tvůr

čích a zobrazovacích schopností a dovedností, napomáháme osvo

jování návyků, vytváříme prostor ke spolupráci, zodpovědnos

ti a udržování pořádku. Během činnosti děti motivujeme, rozvíjí

me jejich aktivitu, podněcujeme dětskou obrazotvornost, vynaléza

vost, schopnost přemýšlet, podporujeme dětskou fantazii, vedeme je

k samostatné tvořivé práci. V průběhu činností děti prakticky sezna

mujeme s vlastnostmi materiálů, pomůckami a nářadím. Před kaž

dou činností seznamujeme děti s pravidly bezpečnosti při používá

ní materiálů a pomůcek. Zde uvedené pracovně - výtvarné činnosti

jsou vždy vyzkoušené v praxi s dětmi mladšího školního věku a jsou

zvoleny tak, aby byly pro děti zvládnutelné a děti z nich měly radost.

Každý z nás, kdo pracuje s dětmi, zcela jistě přemýšlí nad

tím, jak je zaujmout a jak dětem připravit zajímavou činnost

rozvíjející dětské tvůrčí schopnosti. Zkoušíme různé výtvarné

techniky a postupy, využíváme zajímavé a neobvyklé materi

ály, které různě kombinujeme a přetváříme. Děti při námětově

bohatých tvůrčích činnostech realizují mnoho svých nápadů,

kreativity, využívají vlastní nápady, shánějí nejrůznější mate

riály k vytváření .

Čaroděj Šikulka

Hlavu mám děravou, ponožku taky,

nade mnou plují bouřkové mraky.

Chci užít si trošku zábavy,

čarování už mě příliš nebaví.
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Radost chci dělat všem,

o to se snažím každý den.

Vyrábím z papíru, čaruji z listí,

zvládnu vše bezvadně, buďte si jistí.

Přijďte se podívat do mého království,

každému odhalím nejedno tajemství.

Ten, kdo mě navštíví, může začít hned,

podle mých instrukcí tvořit a vyrábět.

Prostorové vytváření

Dostatek materiálu, chuť vytvářet a smysl pro tvořivou práci je

zárukou úspěchu.

Výsledek dětské práce závisí na motivaci pedagoga, na vztahu

dítěte k námětu a na tvůrčích schopnostech dítěte. Experimentová

ním a rozvíjením tvořivého i logického myšlení v průběhu tvořivé

činnosti dítě dokáže vytvořit zajímavé prostorové modely (autíčko

z krabiček, papírového robota, papírové letadlo, raketu…)

Panáček z krabiček

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost, nápaditost

Úkol: Využij vlastní nápady a vytvoř originální výrobek

Pomůcky: krabičky, barevný papír, lepidlo, nůžky

Připravíme si různé druhy nepotřebných papírových krabiček

menšího formátu (kulaté od sýrů, hranaté od léků…), barevné papí

ry, lepidlo, nůžky, fixy a vlnu. Začneme tím, že si nejprve promys

líme, na které části těla jednotlivé krabičky použijeme a části krabi

ček, které nebudou slepené k sobě, potáhneme pestrobarevným pa

pírem. Poté začínáme slepovat jednotlivé části dohromady v jeden

celek. Jako první vytvoříme spodní část těla. Připravíme si nožič

ky, trup, ruce a potom připevníme hlavu. Na závěr vezmeme fixy a

dokreslíme to, co ještě chybí.
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Náhrdelník

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Vyrob si zajímavý přívěšek na krk

Pomůcky: vlasec, korálky

Děti si připraví rybářský vlasec navlečený do jehly a navlékají

a svazují korálky do různých obrazců. Rybářský vlasec lze nahra

dit drátkem.

Prstový obrázek

Cíl: Prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti, rozvíjet

barevnou citlivost a vnímavost barev

Úkol: Využij vlastní fantazii k vytváření zajímavého obrázku

Pomůcky: výkres, vodové barvy, hadřík

Děti si připraví výkres. Potom si vezmou štětec a svoji dlaň

i prsty si celou potřou libovolně zvolenou barvičkou. Obrys své

ruky si otisknou na výkres a pomocí štětce a barev vytvoří vlastní

ho prstového panáčka.
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Veselý hrníček

Cíl: Rozvíjet dětské tvůrčí dovednosti

Úkol: Využij při tvůrčí činnosti nápaditost a fantazii

Pomůcky: barvy na porcelán, hrníček

V obchodě zakoupíme porcelánový bílý hrníček, který si svým

vlastním způsobem barvami na porcelán nazdobíme. Můžeme jej

pomalovat různobarevnými pruhy, nebo na něj namalovat beruš

ky, kolečka, kytičky… Jak bude hrníček skutečně vypadat záleží

na naší fantazii a šikovnosti. Podobným způsobem můžeme využít

i keramický květináč.

Navlékaná kukuřice

Cíl: Vést k tvořivému přístupu, využít přírodní materiál k vy

tváření

Úkol: Vyrob z přírodního materiálu náhrdelník a náramek

Pomůcky: jehla, nit, kukuřice

Kukuřici předem namočíme do vody, aby změkla a potom ji

společně s malými dětmi navlékáme pomocí jehly na nit a vytvoří

me jednoduchým způsobem náramek a náhrdelník.

Rostlinné obrázky

Cíl: Vytvářet z dostupného materiálu

Úkol: Využij přírodního materiálu k vytváření

Pomůcky: vylisované rostliny, tvrdý výkres, sklo, lepidlo,

provázek, lepící páska, nůžky

Připravené vylisované rostliny úhledně srovnáme, zastřihneme a

uspořádáme tak, aby vznikl pěkný obrázek. Nalepíme jej na výkres,

který musí být stejně velký jako připravená tabulka skla. Sklem pak
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obrázek přikryjeme, lepící páskou potom slepíme okraje skla s vý

kresem.

Obrázek můžeme postavit do poličky nebo z obou stran připev

níme provázek a můžeme jej zavěsit.

Dárková krabička

Cíl: Upevňovat poznatky a dovednosti se zaměřením na prak

tické využití

Úkol: Využij vlastní fantazii a zhotov praktický dárek

Pomůcky: ubrousky, krabička, Balakryl, nůžky, štětce, lepidlo

Ubrouskovými motivy můžeme vytvořit velmi pěknou krabici,

která zaujme každého. V papírnictví si zakoupíme ubrousky s vy

branými motivy, lepidlo na ubrousky a lepidlo určené pro povrcho

vou úpravu. Krabičku natřeme Balakrylem nebo ji celou polepíme

bílým kancelářským papírem. Na takto připravený povrch nalepu

jeme lepidlem na ubrousky vystřižené obrázky z ubrousků a lepí

me je libovolným způsobem. A to těsně vedle sebe stejné obrázky

nebo nestejnoměrně způsobem různé obrázky. Vše záleží na tvůr

čích schopnostech dětí.

Stejným způsobem můžeme ozdobit i ploché kamínky, které po

tom uložíme do připravené krabičky.

Ozdobný šperk

Cíl: Rozvíjet vlastní uměleckou činnost

Úkol: Využij přírodní materiál k vytváření

Pomůcky: kamínek, zbytky kůže, lepidlo

Vydáme se na vycházku do přírody a vyhledáme barevně a

tvarově zajímavý kamínek. Pokud má zajímavou strukturu, mů

žeme ho ponechat v původním stavu a pouze přelakovat bez
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barvým lakem. Při využití tvůrčích schopností jej můžeme za

jímavým způsobem dle vlastní fantazie pomalovat temperový

mi barvami a poté barvu fixovat bezbarvým lakem. Abychom

malovaný kamínek lépe využili, z kůže opatrně vystřihneme do

spirály proužek kůže. Jakmile řádně zaschne, boční stěny do

kola potřeme lepidlem Herkules. Vystřižený proužek kůže pře

hneme na polovinu a přesně doprostřed vložíme kamínek s lepi

dlem, opatrně řemínek přitlačíme a spojením řemínků uzavře

me celý obvod.

Kreslení zmizíkem

Cíl: Rozvíjet výtvarné zobrazovací schopnosti a dovednosti

Úkol: Nakresli zajímavý obrázek

Pomůcky: výkres, štětec, inkoust, zmizík

Děti si vezmou čtvrtku výkresu a celou plochu potřou inkoustem

a počkají, až barva zaschne. Potom si vezmou zmizík a na obrázek

namalují obrázek – kytičky, medvídka, berušku ...

Krajkovaný obrázek

Cíl: Upevňovat dovednosti se zaměřením na praktické využití

Úkol: Vyzkoušej svoji šikovnost při jednoduchém vytváření

Pomůcky: papír, fixy, ubrousek

V papírnictví koupíme ozdobný ubrousek, který se používá na

podkládání dortů.

Ten potom položíme na bílý papír a foukacími fixy různých ba

rev vytvoříme zajímavý obrázek. Z pestrého papíru s krajkovým

vzorem můžeme vytvořit přáníčko k různým příležitostem – po

zvánku na narozeniny, přání k svátku, ozdobný dopisní papír ...
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Papírové talíře

Cíl: Rozšiřovat smyslové vnímání

Úkol: Namaluj obrázky symbolizující nejrůznější roční období

Pomůcky: papírové talíře, vodové barvy

Papírové talíře zakoupíme v papírnictví a namalujeme do nich

obrázky, které symbolizují různá roční období.

Zdobené květináče

Cíl: Zvyšovat emocionální a estetické cítění

Úkol: Získej zkušenosti při práci s nejrůznějšími materiály

Pomůcky: květináč, Balakryl, štětec, krajka, nůžky

Keramický květináč natřeme Balakrylem a okraj polepíme bí

lou krajkou, kterou zakoupíme v obchodě pro švadlenky. Nahradit

ji můžeme také pestrobarevnou zdobenou lepící páskou, kterou lze

zakoupit v papírnictví.

Obrázkový jídelníček

Cíl: Motivovat k pestré, námětově bohaté činnosti

Úkol: Vytvoř si vlastní pestrobarevný jídelníček s využitím

nepotřebných letáků

Pomůcky: letáky, nůžky, výkres, lepidlo

K sestavení jídelníčku použijeme reklamní letáky s potravinami.

Děti si vystřihnou a nalepí na výkres své oblíbené jídlo.
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Novinový strom

Cíl: Rozvíjet individuální výtvarné dovednosti

Úkol: Využij odpadní materiál k vytvoření zajímavého obrázku

Pomůcky: noviny, výkres, barvy, lepidlo

Nastříháme proužky z novin – krátké, dlouhé, úzké, široké.

Proužky využijeme k nalepování novinového stromu.

Novinové kroužky

Cíl: Podněcovat k tvořivé aktivitě

Úkol: Využij spojování papírových kroužků k vytváření netra

dičních tvarů

Pomůcky: noviny, nůžky, lepidlo

Z časopisů s barevnými obrázky můžeme pomocí nastří

haných proužků vytvořit pestrý řetěz, kterým můžeme vy

zdobit místnost třeba při karnevalu. Proužky spojujeme sle

pováním.

Barevný ubrus

Cíl: Formovat odpovědnost za kvalitu vlastní práce

Úkol: Vymysli návrh látky na kostkovaný ubrus

Pomůcky: výkres, štětce, pastelky, fixy

Děti vymyslí a nakreslí na papír návrh na kostkovaný ubrus.

Hodnotí se pravidelnost tvarů a vkusné ladění barev.
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Látkové vzory

Cíl: Rozvíjet představivost, myšlení, fantazii, tvůrčí schopnosti

Úkol: Navrhni zajímavý vzor na látku

Pomůcky: velký výkres, látka, vodové a temperové barvy,

brambory

Na jednobarevnou látku nebo na výkres otiskujeme v barvě na

močené předměty, tiskátka z brambor. Bramboru překrojíme na po

lovinu a vykrojíme do ní libovolný tvar – kolečko, proužky, obdél

ník... Tímto způsobem připravené tiskátko natřeme barvou a tisk

neme na papír nebo na plátno a opakovanými vzory vytváříme za

jímavý obrázek.

Sledujeme barevnou skladbu, rytmus tvarů, hustotu potisku,

strukturu látky i otisknutých předmětů. Použijeme-li vodové nebo

temperové barvy, nebude tisk odolný proti vodě. Chceme-li, aby

vzory na látce byly trvalé, použijeme barvy na textil, které zakou

píme ve výtvarných potřebách.

Děti hodnotily tuto činnost jako velmi zábavnou. Jejich práce

hýřily skvělými nápady i pestrými barvami. Zdařilými obrázky se

s nadšením chlubily ostatním spolužákům z jiných tříd.

Obrázky ve větě

Cíl: Rozvíjet představivost, prohlubovat výtvarné a zobrazo

vací schopnosti

Úkol: Zvýrazněná slova ve větách nahraď kreslenými obrázky

Pomůcky: kancelářský papír, pastelky

Děti dostanou papír a na něm napsané různé věty se slovy. Slo

vo, které je ve větě podtržené, musí nahradit obrázkem jenž slovo

vyjadřuje.
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Příklady vět:

a) V lese rostou houby.

b) Na obloze svítí sluníčko.

c) Kočička si hraje na dvorku.

d) Na louce kvetou květiny.

rostouV

a)

Dekorativní rolička

Cíl: Rozvíjet představivost a tvořivost, vytvářet zajímavé vý

robky z vyřazených materiálů, vytvářet u žáků pracovní návyky

Úkol: Děti si ozdobí roličku barevným papírem a potom do

tvoří pestrobarevnými knoflíky.

Pomůcky: rolička, pestrobarevný papír, knoflíky, lepidlo, papír

S dětmi si nejprve povídáme o nejrůznějších způsobech vytvá

ření a zdobení, seznamujeme je s možnostmi využití nejrůznějších

materiálů, upozorníme na vlastnosti materiálu, na opatrnost při prá

ci s lepidlem a nůžkami. Po vzájemné dohodě, na základě vlastní

představivosti a fantazie děti jednoduchým způsobem ozdobí rolič

ku pomocí pestrobarevného papíru a knoflíků.

Hodnocení zaměříme na výsledek práce, na pracovní kázeň, na

projevený zájem při činnosti. Společně s dětmi posoudíme mož

nosti využití prací – výzdoba tělocvičny, chodby, třídy, družiny ...
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Lepená kytka

Cíl: Rozvíjet představivost a tvořivost, vytvářet zajímavé vý

robky z vyřazených materiálů

Úkol: Děti pomocí pestrobarevných knoflíků vytvářejí zajíma

vé tvary knoflíkových kytiček a lepidlem je nalepují na karton

Pomůcky: karton, pestrobarevný papír, knoflíky, lepidlo

S dětmi si nejprve povídáme o využití nejrůznějších materiálů

k vytváření a poté se dohodneme, že vyzkoušíme využít k zajíma

vému vytváření nepotřebné knoflíky.

Než začneme tvořit, upozorníme na vlastnosti materiálu, na opa

trnost při práci s lepidlem.

Po úvodním povídání na základě vlastní představivosti a fanta

zie děti skládají knoflíky do tvaru kytičky a potom připravené tva

ry lepidlem nalepují.

Hodnocení zaměříme na výsledek práce, na pracovní ká

zeň, na projevený zájem při činnosti. Společně s dětmi posou

díme možnosti využití prací – výzdoba tělocvičny, chodby, tří

dy, družiny ...

Papírové korálky s písmenky

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, na které nakreslí pestrobarevná libovolná písmena abece

dy. Po dokončení je spojí provázkem a slepí je k sobě.
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Veselý dráček

Cíl: Rozvíjet představivost, myšlení, fantazii, tvůrčí schopnosti

Úkol: Vytvoř dráčka, který létá mezi oblaky

Pomůcky: velký výkres, tužku, vodové barvy, štětce, nůžky,

lepidlo, provázek, jehlu s velkým ouškem, pestrobarevné listy

Děti seznámíme s úkolem, vysvětlíme postup práce a předvede

me, jak správně pracovat s nástroji a materiály.

Při vytváření obrázku draka děti na výkres nejprve nakreslí ob

rysy tužkou tak, aby pokryly celou plochu. Při výtvarném ztvárně

ní se soustředí na vnímání tvarů. Na výkres nakreslí tvar hlavy, po

tom namalují barvami oči, pusu, nos, tváře.

V průběhu činnosti se zaměříme na směr vybarvování, přítlak tuž

ky, vkusné ladění barev a kontrastů a tvůrčí fantazii. Jakmile je obrázek

hotový, necháme ho řádně uschnout a obrysy vystřihneme nůžkami.

Ocásek draka vytvoříme tak, že navlečeme provázek do jehly a

na něj navlékáme pestře zbarvené listy stromů. Jakmile je ocásek

dostatečně dlouhý, připojíme jej k hlavě draka. Z barevného papí

ru potom nastříháme třásně ze kterých vytvoříme dráčkovi vlasy.

Tímto způsobem vytvořený dráček je vhodný jako dekorační prvek

určený k výzdobě chodby či jiné místnosti.

Podobným způsobem mohou vytvářet dráčka i děti z nižších

tříd. Těm práci ulehčíme tím, že upustíme od navlékání listí při vy

tváření ocásku, ale vytvoříme dráčka, který ozdobí květináč v kaž

dém dětském pokoji. Dráčka ozdobíme nasbíranými listy.

Po práci si děti všechny věci uklidí, očistí a uloží kreslířský ma

teriál. Štětce náležitě operou a osuší, barvy vytřou a uloží. Pastelky

pečlivě uloží do krabice.

Hotové dráčky posoudí samotní žáci bezprostředně po dokonče

ní práce. Jednotlivci se snaží vlastními slovy vyjádřit, co se jim po

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

využijeme k výzdobě třídy, chodby, šatny, školní družiny …
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Textilní obrázek

Cíl: Prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti a doved

nosti, vést žáky k aktivitě, vynalézavosti a tvořivému přístupu

Pomůcky: zbytky látek, lepidlo, nůžky

Úkol: Vytvoř obrázek s podzimní tématikou z textilních zbytků

Děti udržují pořádek na pracovním místě a dodržují zásady bez

pečnosti a hygieny práce, přemýšlí o nejvhodnějším pracovním po

stupu z hlediska výsledku pracovní činnosti.

Na látku větších rozměrů nalepujeme vystřižené tvary stro

mů, kytiček se stonky a lístky. Obrázek můžeme doplnit textilními

mráčky, sluníčkem, travičkou …

Děti hodnotí své úspěchy i neúspěchy společně za přítomnos

ti učitele. Dosažené výsledky i zdařilé práce vystavíme a děti po

vzbudíme do dalších činností. Na závěr celé hry necháme děti vy

jádřit svůj názor a připomínky.
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Přívěsky z moduritu

Cíl: Rozšiřovat potřebné vědomosti o různých materiálech a

jejich vlastnostech

Úkol: Vyrob si ozdobný přívěšek

Pomůcky: modurit, podložka, nůž, zbytky barevné kůže

Děti pracují samostatně s modelovací hmotou – moduritem. Vy

užijeme metod instruktáže, rozhovoru. Tuto činnost doporučuji vy

zkoušet se staršími žáky (4. – 5. ročníku) Před zahájením činnosti

děti poučíme o bezpečnosti při práci s nožem.

Připravíme si kruhovou šablonu z kartonu. Z moduritu rozvá

líme válečkem placku, ze které nožem vykrojíme podle šablony

kroužek. Na obyčejnou tužku připevníme špendlík a špendlíkem

kreslíme do moduritu obrázek. Modurit potom vytvrzujeme v trou

bě pečením než zhnědne nebo vaříme pět až deset minut v horké

vodě. Vařený modurit potom barvíme temperovými barvami a celý

povrch ještě upravíme přelakováním bezbarvým lakem.

Při modelování si žáci zdokonalují své praktické dovednosti.

Kritériem pro hodnocení je individuální vystižení kruhového

tvaru, umístění zajímavého obrázku na dané ploše.

Děti byly vytvářením přívěsků přímo nadšené. Po dokončení si

ho nasadily a pyšnily se svoji prací před ostatními spolužáky.

Zajímavé vytváření

Cíl: Rozvíjet tvořivost a fantazii

Úkol: Zapoj se doplnění nabízených činností

Pomůcky: výkres, pastelky, nit, jehla, bonbony

Činnostní aktivity

• Nakresli šperk, který je tvořen trojúhelníky

• Nakresli obdélníkovou číslici
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• Pomocí geometrických tvarů vymysli nový vzor na látku

• Vytvoř náhrdelník šitý z bonbonů

Savová batika

Cíl: Prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti, dodržo

vat bezpečnost při práci

Úkol: Odbarvováním zhotov zajímavé vzory na látce

Pomůcky: zbytky samolepící tapety, Savo, jednobarevný kou

sek látky, rozprašovač

Žáci si připraví vyžehlené triko nebo látku. Ve třídě všichni spo

lečně vystřihují ze samolepící tapety zajímavé tvary, které rozmís

tí a přilepí na látku. Místa, která nemají být odbarvena, podloží

me novinami. Než začneme pracovat se Savem, přečteme si pečli

vě pokyny uvedené na obalu. Do rozprašovače nalijeme Savo a leh

ce stříkáme na látku. Přípravek necháme působit. Stříkání Savem

je nutné provádět za suchého počasí venku. Jakmile je látka suchá,

odlepíme přelepená místa a můžeme hodnotit vytvořené zajímavé

vzory. Látku nakonec vypereme, vyžehlíme a můžeme ji použít

k dekoracím ve třídě, v dětském pokoji. Děti byly přímo nadšené

jednoduchostí provedení a konečným výsledkem a hotové práce si

po vyprání odnášely domů.

Hodnotíme nápaditost a zachycení tvarů, umístění na ploše.

Všechny děti pochválíme za snahu a provedení práce.

Kombinovaný obrázek

Cíl: Rozvíjet estetické cítění, vést k aktivitě, vynalézavosti a

tvořivému přístupu

Úkol: Kombinací různých materiálů vytvoř zajímavý obrázek

Pomůcky: voda, ocet, hladká mouka, skořápky ořechů, lepi

dlo, jednobarevná látka, barevná kůže
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Těsto vytvoříme tak, že smícháme vodu, ocet a hladkou mou

ku. Těsto vypracujeme do tvaru květinky, obláčku, sluníčka a

v troubě upečeme při teplotě 200 stupňů C.

Připravíme si karton potažený jednobarevnou látkou, na kterou

přilepíme tvarovanou kůži. Do kůže vložíme kousky špejlí a po je

jich stranách nalepíme loupané skořápky ořechů.

Ostatní části obrázku přišijeme rybářským vlascem. Hotový ob

rázek vložíme do rámu a zavěsíme na stěnu. Pokud nemáme k dis

pozici hotový rámeček okraje obrázku upravíme samolepící tapetou.

Na závěr povedeme hodnocení, posoudíme výtvarné řešení ob

rázku, estetický vzhled, možnosti využití obrázku.

Při hodnocení je dobré podpořit zájem dětí o danou činnost a

motivovat je pro další činnost.

Dětem se vytváření obrázků moc povedlo a byly nadšené vlast

ní prací.

Obrázek z kůže

Cíl: Rozvíjet pracovně-praktické dovednosti, motorické a tvo

řivé schopnosti

Úkol: Zhotov zajímavý obrázek tvarováním kůže

Pomůcky: zbytky kůže, lepidlo na kůži, dřevěná deska, kar

ton, nůžky

Děti se při práci se zbytky kůže učí zužitkovat a výtvarně zpra

covat odpadový materiál.

Při práci se děti seznamují s daným materiálem, jeho vlastnost

mi a snaží se jej s využitím vlastních schopností a fantazie zpraco

vat. Při práci mohou děti experimentovat při kombinaci různě ba

revných odstínů, plochy a tvaru.

Z kartonu si vytvoříme šestkrát šablonu ve tvaru slzy. Zadní

stranu všech šablon obalíme kůží. Potom ustřihneme kůži ve tva

ru slzičky, ale jednou tak velikou jako je šablona. Upravíme okraje
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zahnutím a přilepením Tímto způsobem připravenou slzičku nale

píme a vytvarujeme na připravenou šablonu. Tento postup opaku

jeme ještě pětkrát. Pokud pracujeme s kolektivem dětí, každé dítě

vytvoří jednu slzičku a šest dětí dohromady vytvoří jeden obrázek.

Jakmile máme připravené dostatečné množství okvětních lístků (sl

ziček) přilepíme obrázek na dřevěnou podložku a střed upravíme

přilepením kroužku nebo elipsy z kůže. Na desku potom přitluče

me háček na zavěšení a obrázek je hotov.

Po ukončení tvůrčí činnosti provedeme závěrečné hodnocení.

Základním smyslem hodnocení je probouzení aktivity, proto po

chválíme děti za projevenou tvůrčí aktivitu a píli. Výrobky všem

dětem vystavíme na viditelném místě.

Děti byly při práci velice šikovné a na základě tvůrčí fantazie

dokázaly vytvořit zajímavé obrázky.

Záložka z kůže

Cíl: Rozvíjet představivost a tvořivost, vytvářet zajímavé vý

robky z vyřazených materiálů

Úkol: Zhotov si záložku, kterou budeš používat při čtení

Pomůcky: lepidlo, nůžky, papír, kůže

Při tvůrčí činnosti upozorníme žáky na vlastnosti materiálu, na

opatrnost při práci s lepidlem, na dodržování bezpečnosti při prá

ci s nůžkami.

Podle různých šablonek vystřihneme vždy dva stejné tvary.

Mezi ně vložíme delší stuhu a slepíme lepidlem na kůži k sobě a

zatížíme.

Doporučuji vyhodnotit barevný a tvarový projev žáka, dodržo

vání postupu práce, šikovnost, kázeň a pořádek. Všechny děti po

chválíme za píli a snahu, podpoříme zájem a motivujeme pro dal

ší výtvarnou činnost.
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Obrázek z papíru

Cíl: Získávat zkušenosti a prací s různými materiály a nástroji

Úkol: Zapoj se do zajímavé výtvarné činnosti

Pomůcky: lepidlo, papír, tužka

Tuto techniku doporučuji realizovat s dětmi první nebo druhé tří

dy. Jejich cílem bude vytrhávat základní tvary ovoce nebo geomet

rické tvary a z nich potom sestavit například domeček s okny nebo

například kruh, ze kterého děti doplněním o další části mohou vytvo

řit třeba povidlový koláč. Ten dále dozdobí trháním menších kousků

papíru, které představují kousky povidel, rozinky, borůvky …

Obtížnějším způsobem vytrhávání je například skládání mozai

ky z trhaných kousků bílého nebo barevného papíru. Hodí se pře

devším na náměty, při nichž můžeme využít otřepené okraje papíru

(sněhulák, koruna stromů, kytička…)

Květinka

Cíl: Formovat odpovědnost za vlastní kvalitu práce

Úkol: Jednoduchou technikou vytvoř hezký obrázek

Pomůcky: výkres, barevný papír, lepidlo

Nejprve si připravíme malé kousky barevných papírů a bílý vý

kres. Na výkres si tužkou nakreslíme obrys květinky a celý jej po

třeme lepidlem. Na připravenou plochu pokládáme místo vedle

místa natrhané kousky barevného papíru tak dlouho, až vytvoříme

hezký obrázek květinky.

Hodnotíme volný projev dítěte, osobité vyjádření tvaru. Do hod

nocení zahrnujeme i velikost a umístění předmětu na dané ploše.

Všechny děti pochválíme za snahu a trpělivost při vytváření.
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Vystřihování a nalepování

Cíl: Prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti a doved

nosti, rozvíjet barevnou citlivost a vnímavost

Úkol: Vytvoř zajímavý obrázek

Pomůcky: lepidlo, nůžky, papír

Žáci na základě vysvětlení postupu a poučení o bezpečnosti při

práci s nůžkami pracují v klidu, pečlivě a s rozmyslem. Pokud si

s něčím neví rady, nebojí se zeptat. Děti přichystají potřebný mate

riál a pomůcky a začíná tvůrčí práce. Abychom lavici neumazali od

lepidla, pokryjeme ji ubrusem. Nůžky nám umožňují rychleji pra

covat a vystřihovat i náročnější tvary. Vystřihovat můžeme květi

ny, listy, stromy nebo celé obrázky tematického zaměření. Děti vy

střihují části tvaru, na papíře je skládají a potom nalepují.

Nakonec sesbírají výkresy, utřou stoly, složí ubrusy a poskládají

je na určené místo. Nůžky a lepidla pečlivě uloží do krabice.

Při závěrečném hodnocení posuzujeme originalitu, citlivost, vy

nalézavost, čistotu provedení práce. Všechny práce vystavíme ve

třídě či prostorách chodby.

Papírová záložka

Cíl: Prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti a doved

nosti, rozvíjet barevnou citlivost a vnímavost

Úkol: Vytvoř záložku do knihy

Pomůcky: lepidlo, nůžky, papír

Z rovných proužků můžeme vytvořit hezké záložky do knih. Při

pravíme si papírový proužek asi 15–18 centimetrů dlouhý a 3-4

centimetry široký, přeložíme jej po délce na polovinu. Asi půl cen

timetru od kraje z každé strany uděláme čáru tužkou. Potom stří
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háme a vystřihujeme v předložce různé vzory pravidelně za sebou.

Celou záložku podlepíme proužkem jiné barvy nebo přizdobíme ji

nými proužky pestrobarevného papíru.

Hodnocení zaměříme na výsledek práce, na pracovní kázeň, na

projevený zájem při činnosti.

Zdobená záložka

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Využij vlastní fantazii a vytvoř záložku do knihy zdobe

nou geometrickými tvary

Pomůcky: lepidlo, nůžky, papír

Vystřihneme proužek, přeložíme jej na polovinu a stříháme růz

né pravidelné geometrické tvary. Vystřižené obrazce nalepujeme

lepidlem na připravený pruh papíru.

Závěrem děti hodnotí samy vlastní tvůrčí činnost, nápaditost a

originalitu.

Podivuhodné tvary

Cíl: Rozvíjet fantazii a nápaditost, upevňovat individuální

schopnosti

Úkol: Vytvoř zajímavý obrázek

Pomůcky: zbytky látek, lepidlo, nůžky

Hry s barvami rozvíjejí dětskou fantazii a výtvarné cítění a jsou

pro děti velice zajímavé.

Hra nabízí zajímavým způsobem objevování a vytváření nových

tvarů, které děti v průběhu činnosti dokáží vytvořit. Na výkrese vy

tvoříme inkoustem nebo barvou větší kaňku. Papír s kaňkou potom

mírně nakláníme a vytváříme podivuhodné tvary. Tvary můžeme
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vylepšit i foukáním. Zajímavé tvary můžeme domalovat dalšími bar

vami, a tak může vzniknout fantastický strom, chlapeček s rozcucha

nými vlásky, květinka prapodivných tvarů, zajímavé mráčky…

Výtvarná díla necháme řádně uschnout a potom s nimi vyzdobí

me třídu či jiné prostory školy.

Dětem se práce s barvou velice líbila, byly nadšené vytvořený

mi obrázky.

Jednoduché plavidlo

Cíl: Rozvíjet tvořivost

Úkol: Vytvoř jednoduché plavidlo z dostupného materiálu

Pomůcky: skořápky vlašských ořechů, párátka, průklepový pa

pír, bílou svíčku

Připravíme si z průklepového papíru malou vlaječku, kterou při

lepíme na párátko. Do neporušené skořápky nakapeme vosk z roze

hřáté svíčky. Do vosku ponoříme vlaječku a počkáme, až vosk za

tuhne. Lodičky pouštíme společně s dětmi po vodě.

Květinový závěs

Cíl:Rozvíjetvýtvarné apracovní dovednosti,barevnou citlivost

a vnímavost barev

Úkol: Vytvoř květinkový závěs

Pomůcky: stuha, nůžky, lepidlo, výkresy, barevné papíry, se

šívačka

Nejprve si vytvoříme šablonu květiny, kterou dvojitě několi

krát obkreslíme na barevný papír a vystřihneme. Mezi každé dvě

kytky vložíme stuhu a sešívačkou spojíme k sobě. Stejným způso

bem pokračujeme tak dlouho, až vytvoříme květinový závěs po

třebné délky.
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Obrázek ze staniolu

Cíl: Rozvíjet tvůrčí schopnosti a dovednosti

Úkol: Nakresli jednoduchý motiv

Pomůcky: hliníková fólie, vypsaná propiska, noviny

Staniol nebo hliníkovou fólii polož na vrstvu novinového pa

píru a vypsanou propiskou nakresli jednoduchý motiv. Při vět

ším tlaku se kresba do fólie plasticky vyryje. Obrázek obrať ru

bem nahoru a vyhlaď některé plošky tak, aby se vyduly nebo

propadly.

Vatový sněhulák

Cíl: Využít nejrůznější materiál k vytváření

Úkol: Vytvoř obrázek sněhuláka

Pomůcky: karton, knoflíky, lepidlo, nůžky, jehla, nit

Na karton nakreslíme obrys sněhuláka, který vystřihneme nůž

kami, potřeme lepidlem a polepíme vatou. Nakonec dozdobíme

knoflíky, které přišijeme.
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Manipulační hra

Cíl: Využít vlastní fantazii

Úkol: Zahraj si nastavitele

Pomůcky: stavebnice

Dítě manipuluje, experimentuje s určitými předměty (hry se sta

vebnicemi) – přepracovávají detaily. Dítě prostřednictvím těchto

her rozvíjí jemnou motoriku a pozornost. Hry vedou děti k trpěli

vosti, vytrvalosti, pozitivně ovlivňují tvořivost a fantazii. Dítě rea

lizuje svoje nápady, schopnosti, neverbálně komunikuje s okolím.
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Čaroděj Šikulka

uděluje

Diplom

Jméno a příjmení

za prokázané tvůrčí schopnosti a dovednosti

datum podpis
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Skřítkova lesní říše

Přírodovědné hry a činnosti

Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je založena především na růz

ných činnostech a hrách, které posilují u dětí vnímavý vztah k nejbliž

šímu okolí. Pomáhají jim formovat základní vztah k životu, vlastní

osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským činnostem, k předmětům,

které lidé vytvořili, k životnímu prostředí domova a přírody nejbližší

ho okolí. Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých

životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na možnou pomoc jiných.

Vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zá

konitostech v přírodě i společnosti, o lidských činnostech, výtvo

rech a vztazích i o nejdůležitějších podmínkách života. Děti si osvo

jují schopnost vnímavě sledovat život kolem sebe, orientovat se

v něm, chápat ho jako určité uspořádání skutečností, které na sebe

navazují nebo se ovlivňují a které pro ně mohou být příznivé a roz

víjející, ale i omezující.

Vychovatel má možnost doporučené činnosti, podporující tvoři

vé poznávání, osvojování potřebných dovedností a utváření vztahu

k okolnímu světu, dále doplňovat, dotvářet a rozvíjet.

Nabízené hry zvyšují aktivitu dětí, rozvíjejí nejrůznější schopnos

ti a dovednosti. Jejich myšlenková náplň dodává opravdovost, podně

cuje dětskou obrazotvornost, vynalézavost, rozvíjí schopnost napodo

bovat a myslet. Svým obsahem, formou i celým rázem proměnlivosti

a rozmanitosti odpovídá osobnosti dítěte.

Motivace:

Na tajuplném ostrově byl nalezen poklad,

komu poklad vlastně náleží, na to není doklad.

Objevil ho malý skřítek, tam kde rostlo plno kytek,

když se skřítek procházel, prazvláštní věc uviděl.

Byla to malá zlatá skříňka, o které nebyla nikde zmínka.
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Překrásně se třpytila a skřítkovi se líbila.

Někdo ji ztratil nebo jen tak odložil?

Sám sobě skřítek otázku položil.

Ve skříňce byly velmi krásné korálky,

které svojí pestrostí zářily do dálky.

Komu pak je jenom dám, komu radost udělám?

Přece si je nenechám? Na tyhle dvě otázky odpověď už nehledám.

Na dně zlaté truhlice byl napsaný dopis,

v něm, jak korálky navlékat, velmi stručný popis.

Pro koho korálky jsou, to se skřítek dovtípil,

po přečtení dopisu komu patří pochopil.

Kudy kam se vydat mám, ahoj děti, mířím k vám.

Kdo korálky bude chtít, musí si je zasloužit.

Připravil jsem pro vás všechny zajímavé úkoly,

zvládnete je v družině, když přijdete ze školy.

moudrost bystrost rychlost šikovnost

zručnost činnost obratnost

hbitost

Modrá – moudrost

Oranžová – obratnost

Růžová – rychlost, rozhodnost

Šedá – šikovnost

Zelená – zručnost, znalost, zkušenost

Červená – činnost

Bílá – bystrost, bezchybnost

Hnědá – hbitost, houževnatost
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Hra se zvířátky

Cíl: Využít znalostí a informací získaných ve škole

Úkol: Najdi a přines kartičky se zvířátky podle dohodnutých

kritérií

Pomůcky: kartičky se zvířátky

Před zahájením hry si připravíme kartičky s různými zvířátky,

které vystřihneme ze starých časopisů. Potom děti rozdělíme do

soutěžních družstev. Jedno družstvo posbírá zvířátka, která mají

peří. Druhé družstvo posbírá zvířátka, která mají srst, třetí družstvo

sbírá zvířátka, která žijí ve vodě ...

Nevíš jak dál, dřepni

Cíl: Rozvíjet postřeh a pohotové vnímání

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Cílem hry je vybavování pojmů a pohotová reakce. Hráči stojí

v kruhu čelem k hráči, který zadává úkoly (např. jmenuj ptáky,

houby, stromy, hmyz). Hráči musí pohotově reagovat a kdo si ne

vzpomene nebo chybuje, zůstává ve dřepu a nehraje dál. Pokud se

hráč vztyčí, nesmí opakovat slovo, které již bylo vysloveno. Bě

hem hry měníme okruhy.

Motýl

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Využij list papíru k zajímavé soutěži

Pomůcky: kancelářský papír
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Každé dítě dostane jeden list papíru, který si může libovolným

způsobem přeložit, upravit tak, aby dosáhl v soutěži nejlepšího vý

sledku. Soutěžící hází do dálky upraveným listem papíru.

Na jestřába

Cíl: Rozvíjet znalosti o přírodě

Úkol: Zahraj si se svými kamarády přírodovědnou hru

Děti si vyberou různá jména ptáků (kos, vlaštovka, vrabec,

pěnkava). Vedoucí hry vyvolávač zpěvným hlasem volá. Jestřáb

letí, milé děti. Letí přímo na ... (špačka). Špaček musí pohotově

reagovat a volá: Na špačka ne! Vyvolávač: Na koho? Musí jme

novat jméno dalšího ptáka (na vlaštovku) Kdo se splete, vypadá

ze hry.

Na myši

Cíl: Rozvíjet myšlení, postřeh a pohybové dovednosti

Úkol: Zahraj si se svými kamarády zajímavou hru

Pomůcky: krabička s lístečky

Do krabičky vložíme tolik lístků, kolik je hráčů. Na jeden lís

tek nakreslíme obrázek kočky. Ten, kdo obrázek kočky objeví,

vleze pod stůl. Myšky se rozestaví kolem stolu a vyluzují nej

různější zvuky. Škrábou nehty na stůl, ťukají na desku ... Kočka

je ve střehu a v příhodném okamžiku se pokouší některou myš

ku chytit. Když se jí to podaří, vymění si pozice. Z kočky se stá

vá myška, z myšky kočka a hra pokračuje.
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Otázky a odpovědi

Cíl: Podněcovat děti k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet ko

munikační schopnosti

Úkol: Odpovídej na otázky tvých kamarádů

Děti tuto hru hrají celé odpoledne, například na výletě. Každý

hráč má v kapse stejný počet lístečků (20). Děti si vzájemně kladou

otázky, na které odpovídají. Nesmějí však odpovídat slovy „ano, ne“

Pokud takto odpoví, odevzdají lísteček tomu, kdo otázku vymyslel.

Po ukončení hry zjistíme, kolik kdo má lístečků a určíme pořadí.

Kombinovaná

Cíl: Rozvíjet myšlení, plnit zodpovědně zadaný úkol

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: kreslicí potřeby

Hráči se rozestaví ve větším prostoru na větší vzdálenosti od

sebe. První dostane tužku a kreslicí čtvrtku. Nakreslí libovolné zví

ře, které chce představovat a jehož hlas se dá dobře předvést. Podle

kresby se rozběhne po čtyřech nebo jako pták mává křídly. Tužku a

čtvrtku předá dalšímu, ten musí nakreslené zvíře podle obrázku po

znat, vydávat zvuky, které zvířátku náleží, nakreslit dalšího živoči

cha a běžet k dalšímu hráči. Tímto systémem hra pokračuje, až se

všechny děti vystřídají. Pokud děti mají problémy s kreslením, mo

hou zvířátko, které představují, popsat.

Na šelmu

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Vyzkoušej si se svými kamarády zajímavou hru
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Děti sedí v kruhu s nohama křížem a rukama obrácenými dlaně

mi vzhůru a položenými na kolenou. Uprostřed kruhu klečí šelma,

která se snaží rychlým pohybem pravé nebo levé ruky plesknout

někoho do dlaně. Když se jí to podaří, hráč, který nebyl dostatečně

pohotový a neucukl, převezme úlohu šelmy.

Putující kamínek

Cíl: Rozvíjet postřeh a pohotovou reakci

Úkol: Zahraj si se svými kamarády zajímavou hru

Pomůcky: kamínek

Hráči sedí v kruhu, podávají si kamínek z ruky do ruky a dělají

přitom klamné pohyby. Jeden hráč stojí uprostřed a ostře všechny

sleduje. Když vedoucí hry pískne nebo řekne „stop“, musí všichni

položit sevřené pěsti na kolena. Dítě uprostřed musí uhodnout, kdo

má v ruce kamínek. Jestliže uhodne, vymění si místa. Jestliže neu

hodne, všichni rozevřou dlaně, aby hadač věděl, kde kamínek je a

hra začíná znovu.

Slovní popis

Cíl: Podněcovat děti k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet ko

munikační schopnosti

Úkol: Připrav si slovní popis, jak si představuješ „Přátelství se

skřítky“

Pomůcky: kreslicí potřeby

Děti se střídají a vyprávějí ostatním, jak si představují přátelství

s lesními skřítky. Jakmile se všichni vystřídají, mohou vyprávění

doplnit vhodnou ilustrací.
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Návrh domečku

Cíl: Podněcovat vlastní tvořivost a fantazii

Úkol: Využij nejrůznější druhy materiálu k vytvoření domeč

ku, ve kterém by mohli bydlet skřítkové

Pomůcky: krabičky, lepidlo, barevný papír

Děti si přinesou nejrůznější materiály k vytváření domečku, ve

kterém by mohli bydlet skřítkové. Jak v závěru jejich práce bude

vypadat, záleží na nápaditosti každého jednotlivce.

První písmenko

Cíl: Rozvíjet logické myšlení

Úkol: Rozlušti záhadnou šifru

Pomůcky: papír se slovy

Motivace:

Skřítek našel ve schránce list papíru, na kterém byla napsaná

různá slova. Vůbec nevěděl, kdo slova napsal, ani co znamenají.

Proto prosí o pomoc Vás, děti.

Sandra, lípa, lupa, seno, stavení, mráček, okurka, ubrus, ježek,

tužka, postel, hlemýžď, vítr, povidla, krása, hastrman, sen, plot,

kohout, trouba, straka, smlouva, klubíčko, jazyk, ježibaba, labuť,

žvýkačka, pastelka, počítač, babička, věc, pometlo, sádlo.

Řešení: Sluníčko se usmívá, mnoho kouzel v sobě má.
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Zachyť můj stín

Cíl: Procvičit rychlost, postřeh, vytrvalost

Úkol: Zahraj si s námi zajímavou hru

Při této hře si děti procvičí postřeh a pohybové schopnosti. Hra

je obměnou hry Na honěnou a můžeme ji s dětmi realizovat pouze

tehdy, svítí-li venku sluníčko.

Před zahájením hry vymezíme přesně prostor, který nesmí nikdo

opustit. Kdo má babu, pronásleduje ostatní hráče. Pronásledovaný

dostane babu, když honič šlápne na jeho stín.

Zábavné aktivity

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti, využit volný čas efektiv

ním způsobem

Úkol: Změř si síly s ostatními

Pomůcky: přírodní materiál

Dětem oznámíme, co budeme dělat, společně nasbíráme potřeb

né pomůcky. Vymezíme a upravíme prostor pro možnost pohybu.

Podle časových možností a přání dětí můžeme některé aktivity po

změnit či zopakovat.

a) počet dřepů za 30 sekund

b) slalom mezi kameny

c) skládání mozaiky z kamínků

d) hod šiškou do kroužku vytvořeného z kamínků

e) skok se šiškou mezi koleny
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Rychlá reakce

Cíl: Rozvíjet paměť, pohybové schopnosti

Úkol: Změř si síly s ostatními

Pomůcky: pruty

Na louce ve stejných odstupech (10–15 m) zapíchneme 5 pru

tů, na které pro lepší viditelnost připevníme pestrobarevné fábory.

U prvního je start, u posledního cíl. Od startu dítě vyběhne klasic

kým způsobem ke druhému fáborku, ke třetímu se dostane cvalem,

ke čtvrtému po čtyřech a k pátému doskáče po jedné noze.

Závodu se účastní jednotlivci, kterým měříme stopkami čas. Po

kud dítě dané úkony poplete, vrací se zpět na start a závod opaku

je ještě jednou. Po vystřídání všech účastníků provedeme vyhodno

cení a určíme pořadí soutěžících. Při tomto závodu můžeme přidat

nebo odebrat stanoviště, změnit vzdálenosti mezi jednotlivými fá

bory, obměnit úkony.

Pohybové hry v přírodě

Cíl: Dodržovat základní pravidla chování při sportovních čin

nostech

Úkol: Zapoj se doplnění soutěžních disciplín

Pomůcky: šišky, poleno

S dětmi se vydáme na procházku přírodou. Před odchodem se

známíme děti s trasou, cílem a obsahem činnosti. Dohodneme se,

že vycházka bude zaměřena na pohybové aktivity v přírodě. Podle

podmínek v dané lokalitě můžeme vyzkoušet například:

• Přechod klády

• Sbírání šišek na čas

• Válení polena k metě
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• Slalom mezi stromy

• Běh pozpátku

• Hody šiškou do stromu

• Hod šiškou do dálky

Běh s předměty

Cíl: Dodržovat základní pravidla chování při sportovních čin

nostech

Úkol: Změř si rychlost s ostatními při plnění úkolu

Pomůcky: přírodní materiál

V přírodě ve vzdálenosti asi tří metrů rozložíme po zemi 7 - 10

různých předmětů (kamínek, šišku, stéblo trávy, list, kytku, vět

vičku ...). Úkolem každého závodníka je přiběhnout co nejrychle

ji ke stanovišti, posbírat předměty, vrátit se k cíli a předměty umís

tit ve správném pořadí. Vyhrává ten, kdo má nejkratší čas a nejmé

ně chyb.

Červení a bílí

Cíl: Podporovat činnosti k upevňování zdraví, zvládnout jed

noduchou herní situaci

Úkol: Zahraj si se svými kamarády zajímavou hru

Děti rozdělíme na dvě stejná družstva. Jedni zvolí červenou

barvu, druzí bílou. Obě družstva se postaví čelem rovnoběžně

proti sobě na vyznačenou čáru. Úkolem družstev je na pokyn ve

doucího přeběhnout pokaždé na druhou stranu a nenechat se chy

tit od nikoho z protějšího družstva. Vedoucí při hře udává bar

vu, která honí.

55



Závody v pytlích

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Změř si své síly s ostatními

Pomůcky: pytle

Tato soutěž je vhodná pro dvojice či trojice, kdy si závodníci

vzájemně porovnají rychlost. Každý závodník si vleze před startem

do pytle, přidržuje si okraj pytle rukama ve výši pasu a na dohod

nuté znamení se snaží doskákat co nejrychleji k cíli.

Sbírání zlata

Cíl: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti

Úkol: Vyzkoušej si svoji obratnost

Pomůcky: nabarvené kameny

Před realizací hry je nutné připravit si větší množství obarve

ných kamínků. Ve vymezeném prostoru na louce pohodíme malé

kamínky zlaté barvy. Úkolem dětí je pohybovat se po jedné noze,

vyhledat a sesbírat co největší počet zlatých kamínků v limitova

ném čase 5 minut. Získané kamínky si soutěžící ponechává u sebe

– v rukách, v kapse vlastních oděvů. Pokud při poskakování kamín

ky vypadnou, hledá další.

Hodnotíme počet nasbíraných kamínků. Kdo nasbírá největší

počet, vyhrává.

Řetěz z oděvů

Cíl: Vytvářet příležitost pro spolupráci

Úkol: Zapoj se s kamarády do vytváření řetězu z oděvů

Pomůcky: oblečení
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Hru hrajeme na louce. Děti se rozdělí do dvou nebo tří soutěž

ních družstev a na pokyn vedoucího se snaží soutěžící jednotlivých

družstev spojit ze svého oblečení co nejdelší řetěz.

Stébla trávy

Cíl: Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k přírodnímu prostředí

Úkol: Vyzkoušej svoji šikovnost v soutěži se stébly trávy

Pomůcky: stébla trávy

Na začátku hry si každý utrhne několik dlouhých stébel trávy.

První hráč ohne jedno stéblo do oblouku a uchopí jeho konce mezi

prsty. Druhý hráč provlékne vlastní stéblo stéblem prvního hráče,

ohne ho do oblouku a uchopí mezi prsty. Obě do sebe zaklesnutá

stébla poté oba táhnou k sobě. Čí stéblo praskne, prohrál. Vítěz hru

opakuje s jiným hráčem.

Utajená čísla

Cíl: Pomáhat žákům rozvíjet myšlení a paměť

Úkol: Najdi všechna ukrytá čísla mezi stromy

Pomůcky: kartičky s čísly

Z číselné řady 1 – 50 vybereme 5 libovolných čísel z každé de

sítky (např. 7, 12,25,37,46), napíšeme je na kartičky a rozmístíme

na vyznačenou trať v lese. Čísla jsou umístěna tak, že čím dále jde

hráč po cestičce k cíli, tím je číslo vyšší. Kartičky s čísly jsou ukry

té, ale malá část je viditelná. Úkolem dětí je vyznačenou trať projít,

čísla si zapamatovat a jakmile dojdou k cíli, čísla, která viděly, za

píší na papír a odevzdají je vedoucímu. Hodnotíme čas a přesnost

nalezených čísel.
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Na zlého skřítka

Cíl: Využít přírodní prostředí k realizaci hry

Úkol: Zahraj si společně se svými kamarády hru

Pomůcky: tužka, papír

Při této hře si děti procvičí obratnost, postřeh a rychlost. Hru

hraje skupina dětí ve vymezeném prostoru.

Před zahájením hry označíme vhodný úsek, ve kterém se hráči

mohou pohybovat.

Vybereme jedno dítě, které představuje zlého skřítka a pohybu

je se v příkopu. Ostatní děti přeskakují příkop sem a tam. Koho se

dotkne, vymění si se skřítkem pozici. Úsek příkopu v průběhu hry

(dle dané situace) můžeme zmenšovat nebo zvětšovat.

Let peříčka

Cíl: Podporovat soutěživost dětí

Úkol: Najdi v přírodě ptačí peříčko a zapoj se do soutěže

Pomůcky: peříčko

Děti se rozestaví na vyznačenou čáru ve velkých rozestupech

a foukáním do peříčka se snaží překonat co největší vzdálenost.

Komu peříčko spadne na zem, vypadá ze hry.

Házení do plechovek

Cíl: Procvičovat postřeh, využít přírodní prostředí k zajímavé hře

Úkol: Vyzkoušej svoji šikovnost v zajímavé soutěži

Pomůcky: plechovky, míčky

Děti se postaví na vyznačenou čáru a snaží se trefit třemi poku

sy dovnitř připravených plechovek.
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Číselná hra

Úkol: Hledej ve vymezeném prostoru kartičky s čísly

Cíl: Vytvářet příležitost pro spolupráci

Pomůcky: kartičky s čísly

Vedoucí hry si připraví nastříhané kartičky z barevných papírů

a napíše na ně čísla od 1-10. Děti rozdělíme do družstev a každému

družstvu přidělíme jednu barvu. Jakmile zahájíme hru, mají členo

vé družstva za úkol najít co nejdříve všechny kartičky určené bar

vy a přinést je vedoucímu hry. Družstvo, které najde všechna čís

la nejdříve, vyhrává.

Kombinovaná

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Uhodni název předvedeného živočicha

Pomůcky: tužka, balicí papír

Hráči se rozestaví ve větším prostoru na větší vzdálenosti od

sebe. První dostane tužku a kreslicí čtvrtku. Nakreslí libovolné zví

ře, které chce představovat a jehož hlas se dá dobře předvést. Podle

kresby se rozběhne po čtyřech nebo jako pták mává křídly. Tužku a

čtvrtku předá dalšímu, ten musí nakreslené zvíře podle obrázku po

znat, vydávat zvuky, které zvířátku náleží, nakreslit dalšího živoči

cha a běžet k dalšímu hráči. Tímto systémem hra pokračuje, až se

všechny děti vystřídají. Pokud mají děti problémy s kreslením, mo

hou zvířátko, které představují, popsat.

Co nejvíce

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Dodržuj pravidla hry a posbírej co nejvíce lístečků

Pomůcky: noviny, nůžky
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Připravíme si noviny, rozstříháme je na malé čtverečky, které

potom rozhodíme do vymezeného prostoru. Úkolem hráčů je sbí

rat čtverečky a přitom se pohybovat pouze poskoky po jedné noze.

Kdo nasbírá nejvíce čtverečků, vyhrává.

Podle seznamu

Cíl: Podporovat aktivitu, využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Najdi a přines co nejrychleji věci podle seznamu

Pomůcky: dle možností

Dětem připravíme na papíře napsaný seznam věcí, které mají za

úkol najít a přinést. Vyhrává ten, kdo první úkol splnil.

Na rybáře

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, prohlubovat

lásku k přírodě

Úkol: Zahraj si se svými kamarády hru v přírodním prostředí

Vybereme jedno z dětí, které představuje rybáře. Ostatní děti

představují ryby. Rybář s rybami stojí proti sobě a na daný povel

běží proti sobě. Rybář loví ryby a koho uloví, přechází na stranu ry

báře a pomáhá lovit ryby, které ještě nebyly chyceny. Kdo je chy

cen jako poslední, stává se v další hře rybářem.

Na jelena

Cíl: Procvičovat postřeh, využít přírodní prostředí k zajíma

vé hře

Úkol: Vyzkoušej svoji obratnost

Pomůcky: míč
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Hráči utvoří kruh na upažení a po zahájení hry házejí míčem po

jeho obvodu. Kdo chytne přihrávku má nabito a smí střílet po jele

novi, který se pohybuje uprostřed kruhu. Jelen se chrání uhýbáním

nebo chycením míče. Kdo jelena zasáhne, vymění si s ním místo.

Na mravence

Cíl: Motivovat k pestré, námětově bohaté činnosti

Úkol: Hledej ukryté knoflíky v trávě

Pomůcky: knoflíky

Každý mraveneček je velice pilný, zvídavý a pracovitý a stá

le něco hledá kolem mraveniště. Co nalezne, přenáší do mraveniš

tě. Děti rozdělíme do družstev. Na louce rozhodíme v trávě vět

ší množství knoflíků. Úkolem děti je knoflíky hledat a pouze po

jednom odnášet do mraveniště.. Vítězí družstvo, které přinese ve

stanoveném čase nejvíce knoflíků. Úkolem celého družstva je po

ukončení hry seřadit knoflíky ze sebou a vedoucí hry pásmem pře

měří, kdo nasbíral knoflíků nejvíce.

Korálky

Cíl: Podporovat soutěživost dětí

Úkol: Zapoj se do plnění úkolu

Pomůcky: korálky, vlasec

Děti se rozdělí do několika družstev. Každé družstvo si vybe

rou ze svého středu jednoho, který bude na strunu navlékat korál

ky. Ostatní členové družstva hledají ve vymezeném prostoru (trá

vě) korálky a nosí je po jednom na stanoviště svého družstva. Vy

braný člen družstva musí všechny shromážděné korálky navléct na

strunu. Hra trvá 5 minut. Kdo navleče nejdelší šňůru, vyhrává a zís

kává nejvíce bodů.
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Krabičková štafeta

Cíl: Procvičovat smyslové vnímání, pohybové schopnosti a

dovednosti

Úkol: Zapoj se doplnění nabízené činnosti dle pokynů

Pomůcky: krabičky od lentilek, sýrů

Děti se rozdělí do družstev se stejným počtem soutěžících. Ve

doucí hry vyznačí start a konec soutěžní plochy. Na pokyn ve

doucího vybíhají jednotlivci ke konečné metě, oběhnou ji a pře

dávají štafetu hráči, který stojí další v pořadí. Úkoly družstev lze

obměňovat. Například krabičku od lentilek lze držet v ruce, kra

bičku od sýru lze házet kupředu a hráč se smí posunovat směrem

k metě podle toho, kam krabička dopadne. S krabičkou se lze pře

místit skákáním po levé či pravé noze ... Družstvo, které nejrychle

ji splní daný úkol, získává bod. Které družstvo získá nejvíce bodů,

vyhrává.

Závod s pamětí

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

kynů, procvičovat paměť a rychlost

Úkol: Zapamatuj si co nejvíce pohádkových bytostí, které po

tkáš po cestě

Pomůcky: kartičky s obrázky

Připravíme trať. Po celé délce umístíme různé pohádkové po

stavičky, které vystřihneme ze starých časopisů a nalepíme na

čtvrtku. Děti jednotlivě běží po vyznačené trati, sledují a sna

ží se zapamatovat si, jaké obrázky potkaly, viděly. Když doběh

nou, pošeptají rozhodčímu, koho potkaly. Za každou správně za

pamatovanou postavičku získávají bod. Kdo získá nejvíce bodů,

vyhrává.
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Nápadité projevy

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Předveď různé druhy zvířátek

Pomůcky: lístečky s úkoly

Připravíme dětem lístečky s jednoduchými úkoly, podobnými

jako jsou uvedené v příkladech. Děti si jeden lísteček vylosují a

před ostatními se snaží zodpovědně daný úkol splnit.

• Předveď lesního mravence, jak utíká před zlou slepicí.

• Předveď medvěda, jak si pochutnává na medu.

• Předveď čmeláka, jak poletuje nad rozkvetlými kytkami.

• Předveď, jak leze brouk.

• Předveď, jak skáče zajíc.

• Předveď, jak veverka louská oříšky.

Zdolávání překážek

Cíl: Využít znalostí a informací získaných ve škole

Úkol: Navrhni vhodná řešení možného problému

Pomůcky: lístečky s úkoly

Děti si představují, že se při pobytu v přírodě dostaly do nesná

zí (fouká silný vítr, prší, velká louže, nevím, kde jsem, našel jsem

poraněné zvířátko …) a jejich úkolem je vymyslet a předvést, jak se

v těchto situacích zachovat.
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Představy

Cíl: Rozvíjet představivost a fantazii

Úkol: Zapoj se do plnění připravených úkolů

• Prozraď svým spolužákům, co děláš ve volném čase.

• Co bys dělal, kdy ses ocitl na pustém ostrově.

• Co bys dělal, kdybys potkal lesního skřítka.

• Řekni, co si myslíš, že dělá mravenec celý den.

Otázky, úkoly a odpovědi

Cíl: Využít získané znalosti a vědomosti

Úkol: Zapoj se do plnění připravených úkolů

Pomůcky: lístečky s úkoly

• Řekni, jaký význam má les pro člověka.

• Jmenuj zvířata, která žijí v lese.

• Prozraď ostatním, co se ti v lese líbí a co si myslíš, že by se mělo

změnit.

• Pověz, jaké lesy u nás máme (smíšený, jehličnatý, listnatý).

• Zazpívej s kamarády píseň o lese (např. Já do lesa nepojedu).

• Nakresli a popiš alespoň 2 jedlé houby.

Úkol pro všechny

Cíl: Rozvíjet postřeh a pohotové vnímání

Úkol: Sleduj věci ve vymezeném prostoru

Pomůcky: kartičky s obrázky

64



Na hřišti nebo v parku rozmístíme několik různých obrázků

věcí, které do lesa nepatří. Místa, kde jsou obrázky ukryty, označí

me barevnými krepovými proužky. Úkolem dětí je území lesa pro

jít a po návratu napsat na papír předměty, které do přírody nepatří.

Na veverku

Cíl: Procvičovat smyslové vnímání

Úkol: Zahraj si se svými kamarády hru podle popisu

Pomůcky: šátek, píšťalka

Při této hře si děti hrají na veverky, které se chystají na zimu a

protože se bojí, že v zimě budou těžko hledat potravu, dělají si zá

soby a nosí oříšky do hnízda.

Uprostřed herny vysypeme velké množství plastových kostek,

které představují potravu pro veverky – oříšky. Děti rozdělíme do

tří družstev. Každé družstvo si s použitím kostek v herně nebo po

mocí švihadla vybuduje svoje hnízdo a do hnízda osadí jednoho

hráče, představujícího veverku, která bude počítat nanosené oříš

ky. Na předem dohodnuté znamení děti všech družstev mohou no

sit oříšky pouze po jednom kuse do hnízda. Hra je ukončena teh

dy, jsou-li všechny oříšky přemístěny do hnízda. Vyhrává družstvo,

které nasbíralo nejvíce oříšků.

Škola zvířátek

Cíl: Rozvíjet znalosti o přírodě

Úkol: Napodobuj pohyby vylosované zvířátko

Pomůcky: kartičky s názvy zvířátek

Motivace: Zvířátka se domluvila, že založí zvířecí školu, ve kte

ré se budou učit, vyměňovat si zkušenosti a hlavně si najdou dob

ré kamarády, se kterými budou trávit více času a budou si vzájem

ně pomáhat.
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Připravíme si lístečky se jmény zvířátek, každé zvířátko na

píšeme dvakrát a lístečky vložíme do krabičky. Děti si vylosu

jí zvířátko, které představují a budou je napodobovat pouze po

hyby. Na dohodnutý pokyn se chytnou zvířátka za ruce a prozra

dí si jméno zvířátka, které představují. Dvojice dětí, která se sho

duje, vyhrává.

Běh v přírodě

Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti

Úkol: Změř si síly s ostatními kamarády

Pomůcky: stopky

Při pobytu v přírodě vyznačíme krepovými proužky mezi

stromy trať, kterou se děti na daný povel budou snažit co nej

rychleji proběhnout. Vyhrává ten, kdo vymezený úsek proběhl

nejrychleji.

Tajné poselství

Cíl: Procvičovat smyslové vnímání, pohybové schopnosti a

dovednosti

Úkol: Posbírej co nejvíce lístečků

Pomůcky: lístečky

Na vyznačeném území rozmístíme větší množství lístečků, které

střeží strážce. Úkolem dětí je posbírat co největší množství lístečků

tak, aby je strážce nechytil.
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Hledání ztracených čísel

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

kynů

Úkol: Hledej poházená čísla ve vymezeném prostoru

Pomůcky: kartičky s čísly

Připravíme si čtverečky nastříhané z pestrobarevných různých

papírů s čísly od 1-5. Kartičky s čísly poté rozhodíme v místnos

ti, při větším počtu na louce. Děti se procházejí ve vymezeném pro

storu a lístečky hledají a sbírají. Vítězí ten, kdo bude mít kartičky

s nejvyšším součtem. Jedničku doporučuji použít vícekrát pro jed

noduché počítání.

1 2 5 4 3 1
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Na stopaře

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Jedno dítě vyjde asi padesát metrů před ostatní, zastaví se a oto

čí se zády.

Ostatní se potichu, tak aby nebyli slyšet, přibližují a opatrně se

ho snaží dotknout.

Jestliže dítě vpředu slyší zvuky, otočí se a koho uvidí v pohybu,

ten se musí vrátit zpět a začít znovu.

Cesta za pokladem

Cíl: Dodržovat zásady bezpečného chování, chovat se ostražitě

Úkol: Zapoj se do plnění úkolů při hledání pokladu

Pomůcky: fábory, lízátka

Děti obdržely dopis, který napsal skřítek Fredy. Po přečtení do

pisu se vydávají po cestě vyznačené pestrobarevnými fábory na

místo, kde je ukrytý poklad. Aby byla cesta za pokladem pro děti

zajímavá, ten, kdo značí cestu za pokladem, připraví i nejrůznější

úkoly. Jako poklad můžeme použít například obyčejná lízátka, kte

rá všem dětem udělají radost.

Příklad textu:

„ Protože jste mě mile překvapili a zároveň přesvědčili o vaší

šikovnosti, rozhodl jsem se, že vám poradím, kde naleznete ukry

tý poklad. Cesta, která vás dovede na místo, je vyznačená šipka

mi. Proto, budete-li se pečlivě rozhlížet po okolí a všimnete si věcí

kolem vás, určitě je objevíte. Nezapomeňte, že když půjdete podle
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značení, dojdete do cíle. Během cesty musíte ale najít zajímavý dá

rek z přírodního materiálu, který předáte strážci pokladu. Po ces

tě je důležité pozorovat také stromy, protože na jednom z nich na

leznete další úkol – zazpívat píseň o lese. Jakmile píseň dozpíváte,

pokračujete v hledání a od této chvíle pozorujte všechny kameny,

které cestou uvidíte. Pod označeným kamenem totiž naleznete ukry

tý další dopis, ve kterém bude přesný popis, kde je překvapení pro

všechny děti ukryto. Od druhého dopisu hledejte v okruhu 10 met

rů. Než si poklad vezmete, nezapomeňte vedle kamene, kde ležel do

pis, položit dárky pro strážce pokladu!“

Co kam patří

Cíl: Využij poznatky získané ve škole

Úkol: Roztřiď připravené kartičky s různými názvy do skupin,

kam patří

Pomůcky: kartičky s názvy

Děti se rozdělí do družstev se stejným počtem soutěžících. Kaž

dé družstvo dostane obálku s lístečky, na kterých jsou napsány ná

zvy stromů, rostlin a keřů. Na daný povel se soutěžící snaží co nej

rychleji a správně lístečky roztřídit na hromádky podle toho, kde

rostliny a dřeviny najdeme - pole, louka, les, zahrada. Kdo úkol spl

ní jako první a bezchybně, vyhrává.

Vpravo, vlevo, rovno

Cíl: Plnit zodpovědně zadaný úkol

Úkol: Zahraj si s kamarády jednoduchou hru

Děti si mezi sebou určí velitele, ostatní se postaví na čáru a sna

ží se v průběhu hry reagovat na povely, které vydává velitel. (Např.

69



Dva kroky vlevo, tři kroky vpravo…) Kdo to poplete, vypadá ze

hry. Vítězem se stává ten, kdo vydrží nejdéle a hlavně bez chyby

plní povely velitele.

Hlasy zvířátek

Cíl: Rozvíjet znalosti o přírodě

Úkol: Napodobuj hlasy zvířátek

Pomůcky: psací potřeby

Děti si rozmyslí, které zvířátko si vyzkouší zvuky napodobit.

Hodnotí se podobnost hlasového projevu.

Hrátky se zvířátky

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Zapoj se doplnění připravených úkolů

• Namaluj na výkres masku zvířátka, vystřihni ji a připevni si ji

gumou na obličej

• Předveď rozhovor se zvířátkem

• Jmenuj jeho vlastnosti

• Vymysli pro něho jméno

• Napodobuj zvířátko pohyby

• Napodobuj zvířátko, které představuješ, zvuky

• Řekni, zda jsi četl knihu nebo viděl film o jmenovaném zvířátku

• Popiš prostředí, ve kterém zvířátko žije

• Řekni, co má zvířátko, které sis vybral, nejraději
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Pozorování

Cíl: Poznávat prostředí kolem sebe pomocí všech smyslů, pro

hlubovat lásku k přírodě

Úkol: Pozoruj přírodu kolem sebe, využij vlastní poznatky

k plnění úkolu

S dětmi se vydáme na vycházku zaměřenou na pozorování pří

rody kolem nás. Jakmile se vrátíme zpět, rozdáme dětem pracovní

list s připravenými kolonkami, který mají na základě vlastního po

zorování doplnit.

Ptáci
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Savci

Kde žijí?

Cíl: Využít znalostí a informací získaných ve škole

Úkol: Rozděl názvy zvířátek podle toho, kde žijí

Pomůcky: názvy zvířátek

Každé dítě dostane list papíru, na které je napsáno alespoň čtyři

cet názvů zvířátek. Úkolem dětí je vypsat zvířátka, která žijí v lese,

v zoologické zahradě, na dvorku, v cirkuse. Potom provedeme spo

lečné vyhodnocení.

Venku je moc hezky, sluníčko se každý den mile usmívá a stále

více hřeje. Příroda všude kolem září pestrými barvami a nad voní

cími kytičkami létají vesele motýli.

Stromy se zelenají a kvetou, ptáci překrásně zpívají. Les

ní zvířátka se vyhřívají na pasece a radují se, že už brzy do

Hmyz
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zrají lesní jahody. V lese je klid, jen na rozkvetlé louce jsou

slyšet bzučící včelky. Když se tak zvířátka chvíli rozhlížela,

řekla si , že nejlepší bude, když se v lese nějakou dobu zdrží,

protože klid jim plně vyhovuje a příroda kolem je velice za

jímavá. Věří totiž, že i zde najdou své kamarády ale také zís

kají další nové poznatky o rostlinkách a stromech. Vyzkouše

jí si, jak chutnají lesní plody a nasbírají si nějaké houby, kte

ré potom usuší.

Špaččí budky

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Zahraj si se svými kamarády zajímavou hru

Pomůcky: křída

Na zemi nakreslíme křídou malé kroužky – špaččí budky.

Každý hráč – špaček má svoji budku. Špačci poletují venku a

v případě, že jsou v nebezpečí, ukrývají se do svých budek. Mezi

nimi poletuje přebytečný hráč – vrabčák, který se snaží nastěho

vat se do cizí budky. Podaří-li se mu to, zbývající hráč se stává

vrabčákem a opět se snaží najít svoji budku.

Na čmeláka

Cíl: Plnit zodpovědně zadaný úkol

Úkol: Vyzkoušej si, jak dlouho vydržíš bzučet

Pomůcky: stopky

Dětem měříme stopkami čas, jak dlouho vydrží bez přerušení

bzučet. Vedoucí hry časy jednotlivců zapisuje na papír a po vy

střídání všech dětí provede vyhodnocení.
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Území okaté víly Katky

Hudebně výchovné zájmové činnosti

Umění a kultura

Zpěv a poslech hudby slouží jako vhodná forma chvilky relaxa

ce. Hudebně výchovné aktivity uskutečňujeme hudebními a hudeb

ně pohybovými hrami, poslechem písní a hudby.

Hudebně výchovná zájmová činnost se uskutečňuje převážně

nabídkou zábavných her s dostatečným uplatněním aktivit dětí, kte

ré směřují k rozvoji dětské fantazie.

Základem hudebně výchovné zájmové činnosti ve školní dru

žině je posilovat základy hudebnosti žáků, rozvíjet u nich kladný

vztah ke zpěvu, probouzet lásku k hudbě, schopnosti zaměřené na

vnímání pěveckých a hudebních projevů, upevňovat vlastní hudeb

ní představivost a tvořivost.

Motivace:

Víla jednou při tanci našla v trávě baterku

a potom si posvítila na neposednou veverku.

Neposedná veverka ve větvích se houpala,

přitom samou radostí lesní píseň zpívala.

Víla stála pod stromem, písničku si poslechla

a po chvíli znenadání tichounce si povzdechla.

Veverka se mrkla dolů, kdo to na ni kouká,

kdo melodii poslouchá, když svoji píseň brouká?

Víla na ni zavolala, píseň byla milá,

kdybys chtěla umět tančit, tak zve tě lesní víla.

Tak si malá veverka našla kamarádku,

roztomilou dlouhovlasou lesní vílu Katku.

Spolu téměř celé léto zpívaly a tančily,

vymýšlely nové hry, které se jim líbily.

Teď je máme v téhle knížce a zkusme si je vyzkoušet.

Rodičům, až přijdou domů, můžem o nich vyprávět.
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Dvojice hudebníků

Cíl: Využít individuální hudební schopnosti a dovednosti

Úkol: Využij vlastní fantazii a zapoj se co nejlépe do plnění

úkolu

Děti vytvoří dvojice a dohodnou si mezi sebou úkoly. Jeden

představuje zpěváka, který zpívá a vhodně se při tom pohybuje a

druhé dítě představuje hudebníka, který zpěváka doprovází. Hod

notí se originalita provedení a nápaditost.

Sluchové cvičení

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Hledej místo, odkud hraje hudba

Pomůcky: magnetofon

Tuto hru musíme hrát v prostoru, kde není mnoho překážek. Dí

těti zavážeme oči a jeho úkolem je pohybovat se podle zvuku, kte

rý slyší. Ten, který zvuky vydává, se volně pohybuje v prostoru a

dítě, které má zavázané oči, se snaží najít směr, ze kterého se zvuk

ozývá.

Ztracená písnička

Cíl: Rozvíjet a prohlubovat hudební schopnosti

Úkol: Zahraj si s ostatními hudební hru

Všechny děti zpívají píseň, kterou dobře znají. Na mávnutí ruky

přestanou zpívat nahlas, ale pokračují v duchu. Na druhé mávnutí

ruky pokračují v hlasitém zpěvu
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Zpívání a počítání

Cíl: Opakovat text písní zábavnou formou

Úkol: Pokračuj ve zpěvu písně

Děti sedí v kruhu a mají přidělená čísla podle počtu dětí při hře.

Vybereme dobrovolníka, který začne zpívat písničku. Zazpívá kou

sek, po chvíli tleskne a vysloví číslo. Dítě, které hraje pod tímto čís

lem, musí v písni pokračovat a navázat přesně tam, kde jeho kama

rád skončil.

Uhodni a zazpívej

Cíl: Uplatnit získané pěvecké návyky a dovednosti

Úkol: Zazpívej píseň

Pomůcky: hudební nástroj

Vedoucí hry zapíská nebo zahraje na hudební nástroj melodii

známé písně. Kdo se první přihlásí a zazpívá píseň slovy, získává

jeden bod.

Uhodni hudební nástroj

Cíl: Využít znalostí a informací získaných ve škole

Úkol: Pojmenuj správnými názvy hudební nástroje na obrázcích

Pomůcky: obrázky hudebních nástrojů

Vedoucí hry dětem ukazuje obrázky hudebních nástrojů a úko

lem dětí je hudební nástroje správně pojmenovat.
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Písničková hádanka

Cíl: Rozvíjet postřeh, myšlení a pohotové vnímání

Úkol: Uhodni správný název písně

Dvě děti pošleme za dveře a ostatní se posadí na židličky do kru

hu a dohodnou si pravidla a postup hry. Vedoucí hry přidělí kaž

dému hráči jedno slovo ze známé písničky v tom pořadí, jak hráči

sedí. Hadači po návratu kladou střídavě otázky, na které děti odpo

vídají jednou větou tak, aby obsahovala určené slovo. Kdo z hada

čů pozná název písně dřív, vítězí a rozděluje slova k další hře.

Tanec pod provazem

Cíl: Podporovat soutěživost a aktivitu dětí, využít volný čas

efektivním způsobem

Úkol: Zvládni co nejlépe daný úkol

Pomůcky: provaz, magnetofon

Uprostřed místnosti drží dvě děti natažený provaz. Nejprve jej

drží vysoko nad hlavou, postupně však jeho výšku snižují. Ostatní

tančí podle hudby a snaží se „podtančit“ provaz z jedné strany na

druhou, aniž by se jej dotkli. Kdo se jej dotkne, vypadává ze hry.

Pomerančový tanec

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Ve dvojici tančete tak, aby vám nevypadl předmět mezi čely

Pomůcky: tenisové míčky, magnetofon

Děti tančí ve dvojici a mezi čely mají vložený pomeranč nebo

tenisový míček. Dvojice, která takto vydrží tančit nejdéle, vyhrává.
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Tanec na novinách

Cíl: Rozvíjet hudebně-pohybové schopnosti

Úkol: Vyzkoušej si ve dvojici tanec na novinách

Pomůcky: noviny, magnetofon

Děti vytvoří dvojice a podle hudby tančí na novinách. Vždy,

když přestane hrát hudba, překládají noviny na polovinu a tím se

taneční plocha zmenšuje. Vítězí dvojice, která se vydrží pohybovat

na novinách co nejdéle.

Slavíci

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Využij své znalosti z oblasti populární hudby

Pomůcky: obrázky

Dětem ukazujeme předem připravené obrázky známých zpěvá

ků. Úkolem dětí je zpěváka poznat a pokusit se zazpívat nějakou

písničku z jeho repertoáru. Kdo první začne zpívat, získává obrá

zek. Vítězí ten, kdo jich získal nejvíce.

Vymyšlená melodie, vlastní text

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Zazpívej vymyšlený text vlastní melodii

Pomůcky: psací potřeby

Zvol se libovolnou melodii a zazpívej vymyšlený text o tvém

oblíbeném zvířátku. Hodnotíme samostatný projev, nápaditost.
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Záhadné zvuky

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Rozpoznej zvuky

Pomůcky: drobné předměty

Děti položí hlavu na lavici a zavřou oči. Vedoucí hry dělá tajem

né zvuky (cinkání klíčů, stříhání papíru, psaní křídou na tabuli ...)

Úkolem soutěžích je tajemné zvuky přesně rozpoznat.

Předávaná

Cíl: Rozvíjet smysl pro rytmus

Úkol: Zahraj si s kamarády taneční hru

Pomůcky: klobouk

Dětem pustíme pomalou hudbu, podle které tančí v párech a drží

se kolem pasu. Jednomu z dvojice posadíme na hlavu klobouk, kte

rého se musí co nejrychleji zbavit a dát na hlavu někomu jinému,

než přestane hrát hudba. Pár, který to nestihne, vypadne ze hry a

posadí se.

Hru hrajeme tak dlouho, dokud nezůstane pouze jediný pár.

Rozstříhaná písnička

Cíl: Opakovat text písně zábavnou formou

Úkol: Slož jednotlivé části rozstříhaného textu písně

Pomůcky: píseň

Na papír napíšeme text známé písničky, ofotíme podle počtu

soutěžících a rozstříháme každý text na několik dílů. Úkolem dětí

je co nejrychleji písničku složit. Nejrychlejší vyhrává.
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Neobvyklá obměna

Cíl: Podporovat aktivitu a nápaditost

Úkol: Nahraď slova písně dohodnutým způsobem

V této hře děti zpívají známou píseň. Než začnou píseň zpívat,

předem se dohodnou, jakým způsobem nahradí určité slovo. Jakmi

le píseň začnou zpívat, dohodnuté slovo vynechají a předvedou jej

například mimicky. Například slovo „voda“ předvedou tak, že spo

jí ruce a napodobí pohyb plynoucí vody. Je-li v písni například slo

vo pes, děti zazpívají haf…

Dirigent

Cíl: Využít individuální schopnosti a dovednosti

Úkol: Vyzkoušej si, jak umíš dirigovat

Pomůcky: magnetofon, tužka

Děti sedí vedle sebe v kruhu a předávají si tužku po dobu, kdy

hraje hudba. Když hudba přestane hrát, tužka přestává putovat

k dalšímu hráči. Ten, komu zůstane v ruce, se stává dirigentem,

který se postaví do středu kruhu a musí dirigovat podle hudby do

doby, než se hudba zastaví a tak se hra stále opakuje.

Rozložený text písně

Cíl: Opakovat text písně zábavnou formou

Úkol: Slož jednotlivé části rozstříhaného textu písně

Pomůcky: píseň
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K této hře použijeme rozložené texty známých písní. Úkolem dětí

je věty poskládat tak, aby byl text písně správný. Jako ukázku jsem

vybrala všem dětem dobře známou píseň „Holka modrooká“ Věty

můžeme rozstříhat na proužky nebo použít níže připravený text. Děti

budou různobarevnými pastelkami vybarvovat čísla a text písně.

Holka modrooká

V potoce je hastrmánek, zatáhá tě za copánek, 1

holka modrooká, nesedávej tam. 2

holka modrooká, nesedávej tam. 3

V potoce je velká voda, vezme-li tě, bude škoda, 4

holka modrooká, nesedávej tam. 5

Přijde na tě mysliveček, připraví tě o věneček, 6

holka modrooká, nesedávej tam. 7

Holka modrooká, nesedávej u potoka, 8

holka modrooká, nesedávej tam. 9

Holka modrooká, nesedávej u potoka, 10

holka modrooká, nesedávej tam. 11

Holka modrooká, nesedávej u potoka, 12
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Území prozíravých mudrců

Hry s čísly, geometrickými tvary

Matematika a její aplikace

Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné

pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěš

né uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých

směrů studia na středních školách. Rozvíjí intelektuální schopnos

ti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení,

schopnost logického úsudku.

Hry s čísly a geometrickými tvary vedou žáky k promyšlení no

vých vztahů, k řešení problémových situací. Poskytují dětem pře

devším změnu, odpočinek, radost a zábavu. Jsou důležitým moti

vačním prostředkem, vzbuzují zájem, rozvíjejí vnímání, pozornost,

představivost, paměť, myšlení, obrazotvornost…

Náměty, které zde naleznete, nabízí nejrůznější hry a cvičení,

která jsou určena k rozvíjení zájmu o matematiku.

Motivace:

Mudrcové moudří byli, počítač si pořídili.

Psali, kreslili, počítali, celé dny se nevyspali.

Zanedlouho zvládli lehce také práci s internetem

a všechny svoje poznatky rozhodli se poslat dětem.
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Na čísla

Cíl: Procvičovat postřeh

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Hráči sedí v kruhu na židlích a mají přidělena čísla po smě

ru hodinových ručiček. Hru začíná hráč s číslem jedna. Dvakrát

tleskne do stehen a dvakrát vysloví své číslo. Poté tleská rukama

k sobě a volá libovolné číslo jiného hráče. Ten reaguje stejným

způsobem. Dvakrát tleskne do stehen a vysloví své číslo. Poté

tleskne rukama k sobě a vysloví libovolné číslo jiného hráče. Kdo

se neozve nebo udělá chybu, další kola nehraje.

Hra s čísly a geometrickými tvary

Cíl: Vytvářet soubory s daným počtem prvků

Úkol: Využij vlastní fantazii k vytváření zajímavých obrázků

Pomůcky: kreslicí potřeby

Děti si připraví papír a tužku. Vysvětlíme jim, že budou kreslit

na papír jednoduché obrazce podle čísel. Společně se dohodnou,

že například číslo jedna znamená obdélník… Potom udáváme po

kyny a děti pomocí čísel kreslí geometrické tvary a přitom vytvá

řejí obrázek dle vlastní fantazie – kreslit mohou přes sebe, vlevo,

vpravo… Změnit mohou po dohodě i barvy geometrických tvarů.

Vyhrává nejzdařilejší obrázek.
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Příklad obrázků:

4-4-4-4-4-4-2-8-8-8

2-2-2-2-1-2-2-2-2

123 Čtverec

Kruh

LichoběžníkKosočtverec

Pětiúhelník

Elipsa

Trojúhelník

Obdélník

45678

Hra družstev v zástupu

Cíl: Procvičovat sčítání a odčítání hravou formou

Úkol: Vyzkoušej si, zda zvládneš jednoduché početní příklady

Pomůcky: karty s příklady

Vedoucí hry ukazuje karty s připravenými příklady. První dva

žáci z každého zástupu soutěží v rychlejší odpovědi. Kdo dříve od

poví, jde si sednout. Vítězí zástup, jehož hráči všichni sedí.
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Hra s kostkou

Cíl: Procvičovat sčítání a odčítání zábavnou formou

Úkol: Zapoj se do zajímavé soutěže

Pomůcky: kostka

S dětmi si dohodneme číselný limit. Například se dohodneme

na čísle 50.

Děti hází kostkou vždy 3x za sebou a zapisují hozená čísla. Kdo

první dosáhne po součtu číselných hodů dohodnuté hodnoty čísel,

vyhrává.

Číselná hra

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Výsledky

1. 7

2. 26

3. 17

4. 20

5. 9

6. 15

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Výsledky

1. 38

2. 55

3. 76

4. 89

5. 41

6. 98

Cíl: Zvládnout jednoduché početní operace

Úkol: Doplň chybějící čísla do tabulky tak, aby výsledek se

rovnal číslu v tabulce

Pomůcky: pracovní list
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Čtverce ve čtverci

Cíl: Procvičovat postřeh

Úkol: Napiš přesný počet čtverečků v jednotlivých čtvercích

Pomůcky: psací potřeby

Děti pozorují asi minutu jednotlivé obrázky. Poté mají za úkol

napsat počty čtverců ve čtverci. Kdo se nejvíce přiblíží, vyhrává.

Děti si obrázek jednu minutu prohlédnou a potom obrázek s ob

délníky otočíme. Úkolem dětí je napsat přesný počet čtverců v jed

notlivých obrázcích.

Netradiční počítání

Cíl: Procvičovat matematiku netradičním způsobem

Úkol: Po vyřešení matematického příkladu výsledek vyznač

na čtverečkovaný papír

Pomůcky: psací potřeby, čtverečkový papír
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Děti mají před sebou čtverečkovaný papír, na který musí zná

zornit křížky správný výsledek příkladu, který jim zadá vedou

cí hry. Například 56 – 30 = 26; děti vyznačí 26 křížků. Kdo je

první hotový, běží odevzdat řešení příkladu. První správné řeše

ní vyhrává.

Hra na tvary

Cíl: Rozvíjet postřeh, myšlení, pohotovou reakci

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Vedoucí hry se s dětmi dohodne na určitém tvaru a poté jmenu

je nejrůznější věci. Má-li určitá věc dohodnutý tvar, děti zvednou

ruce. Kdo se zmýlí, dá zástavu.

Správný výsledek

Cíl: Procvičovat matematické dovednosti

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: kartičky s čísly 1-20

Vychovatel zadává dětem jednoduché příklady na sčítání a odčí

tání a děti pomocí připravených kartiček s čísly ukazují výsledek.

Velmi mlsná housenka

Cíl: Zvládnout jednoduchou hru s čísly

Úkol: Sečti všechna čísla, která najdeš ukryta v obrázku

Jedna malá housenka, neměla ráda písmenka.

Ale chutnaly jí velice, matematické číslice.
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Když se ráno probudila, hledat číslice se vypravila.

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

Tuhletu housenku všichni dobře známe.

Teď znovu se na ni podíváme.

Je velmi mlsná, pořád chce jíst,

nedá se vůbec zastavit.

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

posledního článku. Podobným způsobem lze vytvořit obrázek na

různé početní operace.

+2

+2

+1

+3

+2

+1

+5

+4

-1

-3 +3

-1

-4

+5

-2

-3
+1

+3-1
-2

-2

-3

-5
+3

+2 +5

-3

+2
+3

+2

=
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Barevné počítání

Cíl: Procvičovat matematiku zábavnou formou

Úkol: Vybarvi stejnou barvou výsledky, které mají stejnou čí

selnou hodnotu.

Pomůcky: pracovní list

3 +
6–2= 13–6+7

=
1+6+9=7+6+6= 6+6+8= 15–6–3=

5 +
4+

8 = 4 +
6+

8 = 16–8–2=2 +
6–4= 8+6+3= 17–7+4=1+6+7= 3+7+9= 10–3+6=

10–9+5 =
6+7–4= 8+6+4=5+6–3=
3 +

4+
8 =

0+
6 + 8 =

0+6+9=
3 + 1 + 10=

10–1–3=8–6+7
= 3 +

7–5= 9+6–4=10–9+3=
2 + 7 + 9 =

10+ 1–6=11–3–4=
5 +

4–7= 7+2–1=1+6+9= 11+2–3= 20–7–4=
4 +

11–5= 4+6+7=
1 +

11–6=
1 +

8+9= 1+2–3= 20–7–4=
4 +

1–5= 4+5+8
=

2+11–6=

89



Tečkovaná matematika

Cíl: Procvičovat matematiku zábavnou formou

Úkol: Spočítejtečky v obdélnících a vybarvi stejnou pastelkou

shodné výsledky

Pomůcky: pracovní list
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Číselná řada

Cíl: Rozvíjet matematické dovednosti zábavnou formou

Úkol č. 1: Vybarvi červenou pastelkou násobky dvou

Úkol č. 2: Vybarvi žlutou pastelkou násobky tří

Pomůcky: pracovní list

6 11 8
3

15 11 1

6 11 8 3 15 11 1 10

7 13 2 9 15 22 21 16

8 18 5 4 24 17 24 23

Úkol č. 2: Najdi co nejrychleji čísla od 1–24 tak, jak jdou v čísel

né řadě za sebou

212215
92137

8 5
4

24 17 24

1016

23

18

91



Pořadí

Cíl: Rozvíjet postřeh, myšlení, paměť

Úkol: Napiš čísla v pořadí tak, jak sis je zapamatoval

Pomůcky: karty s čísly, psací potřeby

Připravíme si kartičky různými čísly. Děti si je asi 20 vteřin pro

hlédnou a poté čísla obrátíme. Úkolem dětí je napsat čísla v tako

vém pořadí, jak jsou uvedené na kartičce.

Vyhrává ten, kdo úkol splnil co nejdříve a bez chyby. Abychom

zabránili opisování, použijeme více číselných variant. V příkladech

nalezněte 4 různé varianty.

22 13 6 1 7 33 4 5 11 8

27 26 3 19 10120319207 1 6 3 910 10

90 034 465 52 2 17
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Území krále Fantasty

Hry rozvíjející myšlení a fantazii

Člověk a jeho svět

Hra rozvíjí psychické funkce osobnosti. V životě dítěte má vel

ký význam. Ovlivňuje duševní vývoj, rozvíjí samostatnost, inicia

tivu. Patří k nejběžnějším a nejpřirozenějším činnostem. Poskytu

je zábavu, rozptýlení, uspokojení, ovlivňuje svobodný projev dítě

te. Dítě při správně volených hrách experimentuje, prožívá pocity

radosti, zodpovědnosti, samostatnosti. Projevuje se přirozeně, vol

ně, spontánně.

Motivace:

Král Fantasta moudrý je,

z maličkostí se raduje.

Rád se směje, nerad se mračí,

smutný je, když děti pláčí.

Každý den má skvělou náladu

a v hlavě spoustu prima nápadů.

Skládání vět

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Sestav a napiš co nejvíce vět, které obsahují slova, kte

rá najdeš v obálce

Pomůcky: obálka se slovy

Děti se rozdělí do družstev. Každé družstvo dostane stejnou obál

ku, ve které je třicet různých slov. Děti mají za úkol pomocí těchto

slov sestavit a napsat za deset minut co nejvíce vět. Po uplynutí sta

noveného času všechny napsané práce přečtou nahlas a potom pro

vedou společné hodnocení. A to první družstvo přiděluje bod druhé
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mu nebo třetímu družstvu, podle toho, která práce se jim více líbila.

Druhé družstvo přiděluje bod třetímu nebo prvnímu družstvu a třetí

družstvo hodnotí práci prvního a druhého družstva.

Zakázané číslo

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Hráči sedí v kruhu. Vedoucí hry určí číslo, které nikdo nesmí

vyslovit, ani ve spojení s jiným číslem. Místo dohodnutého čísla

musí říct slovo „bum“ Vedoucí hry začíná jedničkou a hra pokra

čuje ve směru hodinových ručiček. Na koho vyjde zakázané číslo,

musí říct slovo „bum“. Kdo se splete, vypadne ze hry.

Chyť smeták

Cíl: Procvičovat postřeh a pohotovou reakci

Úkol: Zapoj se do plnění jednoduchého úkolu

Pomůcky: smeták

Děti sedí na židlích v kruhu. Vychovatel postaví do středu dlou

hý smeták. V okamžiku, kdy ho pustí, zvolá něčí jméno. Vyvolaný

hráč musí rychle vyskočit za židle a zachytit smeták dříve, než do

padne na zem. Kdo je příliš pomalý, dá zástavu.

Co zmizelo

Cíl: Rozvíjet myšlení a paměť, představivost a zobrazova

cí schopnosti

Úkol: Zjisti, co zmizelo

Pomůcky: tužka, guma, ořezávátko, pastelka, fix, mince, špendlík…

Na lavici položíme dvacet malých předmětů (tužku, gumu, oře

závátko, pastelku, fix, minci, špendlík…). Děti si vystavené věci
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budou minutu prohlížet a poté si zakryjí oči a otočí se zády. Jakmi

le se otočí, vychovatel jednu věc vezme a ukryje ji do kapsy. Kdo

první ohlásí, co zmizelo, zaujme místo vedoucího hry.

Poznej hmatem, poznej sluchem

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Při omezeném vidění pojmenuj správně předměty, kte

ré držíš v ruce

Pomůcky: sklenička, lžička, vařečka, poklička, struhadlo …

Dítěti zavážeme oči a do rukou mu vkládáme různé předměty

skleničku, lžičku, vařečku, pokličku, struhadlo … Úkolem dítěte je

věci ohmatata správně pojmenovat.

Druhý úkol spočívá v tom, že jmenované předměty ozvučíme.

Cinkneme lžičkou o skleničku, mícháme vařečkou … Dítě má po

znat, jaký je to předmět.

Hod slámkou do dálky

Cíl: Rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti

Úkol: Vyzkoušej si netradiční soutěžní disciplínu

Pomůcky: slámka, pásmo

Děti se postaví na vyznačenou čáru a třemi pokusy se snaží ho

dit slámkou co nejdál. Vedoucí hry měří a zapisuje výkony všech

dětí. Počítá se nejdelší hod.

Odhad

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Zjisti, kolik dětí přešlo na druhý konec místnosti

Pomůcky: šátek, židle
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Děti se posadí na koberec na jednu stranu místnosti. Doprostřed

místnosti se na židli posadí jedno dítě se zavázanýma očima – ha

dač. Na dohodnuté znamení vedoucího hry se děti snaží přejít míst

nost kolem hadače. Jakmile jsou děti na druhé straně místnosti, dítě

na židli má vyslovit počet dětí, které kolem něj přešly na druhý ko

nec místnosti.

Barevné předměty

Cíl: Rozvíjet postřeh, myšlení

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Vedoucí hry řekne barvu a ukáže na hráče a ten musí jmenovat

předmět této barvy a sám pak řekne další barvu a ukáže na další

ho hráče.

Třídění předmětů

Cíl: Procvičovat smyslové vnímání

Úkol: Roztřiď předměty na jednotlivé druhy

Pomůcky: knoflíky, oříšky, fazole

Do misky dáme 3 druhy předmětů – knoflíky, oříšky, fazole. Jed

no dítě má zavázané oči a snaží se předměty roztřídit na hromádky.

Chytré hlavy

Cíl: Rozvíjet myšlení, pohotovou reakci

Úkol: Přemýšlej a odpověz správně

Pomůcky: hádanky

Připravíme si různé hádanky, které najdeme v knihách nebo ča

sopisech a děti se snaží najít správnou odpověď. Kdo zná odpověď

zvedne ruku a odpoví.
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Příklady hádanek:

Má pěknou hlavičku, jen jednu nožičku, hoví si v lesíčku. (hřib)

Jede kočí, má sto očí, do každého něco strčí. (struhadlo)

Kdo to má v kapse, nemá tam brzo nic. (díra)

Vtipná věta

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost a nápaditost v návaz

nosti na psaní

Úkol: Vytvoř větu, jejichž slova začínají vždy stejným písmenem

Pomůcky: psací potřeby

Děti rozdělíme do několika skupin. Každá skupina má za úkol

vytvořit věty, jejichž slova začínají vždy stejným písmenem.

Hádej, kdo to je?

Cíl: Rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Jedno dítě pošleme za dveře a děti se mezi sebou vyberou taj

ného velitele. Jakmile dítě, které bylo za dveřmi, vstoupí, začnou

společně na pokyn velitele provádět společné pohyby (mrkají

očima, tleskají, píšou prstem ve vzduchu, ťukají si na čelo …).

Úkolem dítěte, které bylo za dveřmi, je zjistit, kdo udává pokyny

k pohybu.

Tanec s nafukovacími balonky

Cíl: Podporovat soutěživost a aktivitu dětí, využít volný čas

efektivním způsobem

Úkol: Ostražitě hlídej balonek kolem pasu

Pomůcky: balonky
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Děti tančí podle hudby ve dvojici a jeden z tančícího páru má

kolem pasu uvázaný nafukovací balonek, který musí při tanci hlí

dat, aby neprasknul. Jakmile tančícímu páru balonek praskne,

musí dvojice opustit taneční plochu. Vítězí pár, který vydrží tan

čit nejdéle.

Souboj

Cíl: Podporovat soutěživost dětí

Úkol: Dítě se snaží na základě vlastní zručnosti zasáhnou knof

lík protihráče

Pomůcky: knoflíky

Dva hráči si připraví stejný počet knoflíků a rozloží je proti sobě

na stůl. Pak se střídavě cvrnkáním snaží zasáhnout knoflíky proti

hráče. Vyhrává ten, kdo zasáhne více knoflíků.

Počet získaných bodů děti zapisují do připravené hodnotící ta

bulky.

Výtvarné hrátky s písmenky

Cíl: Rozvíjet fantazii, zobrazovací schopnosti

Úkol: Nakresli věc, která začíná vylosovaným písmenkem

Pomůcky: lístečky s písmenky, papír, pastelky

Připravíme si lístečky s písmenky abecedy, které vložíme do

krabičky. Děti přistupují jednotlivě a vytáhnou si jeden lísteček

s písmenkem abecedy. Na písmenko, které si vytáhly, vymyslí jed

nu věc začínající vylosovaným písmenkem a tu potom nakreslí

nebo namalují na papír (m – motýl, k – květina, p – pero).
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Domeček plný koleček

Byl jednou jeden domeček

a v něm plno koleček.

Nad domečkem mráčky vznášely se,

na domeček z výšky dívaly se.

V mráčcích se ukryla tajemná slova,

která tam vepsala za letu moudrá sova.

Cíl: Podporovat samostatnost, nápaditost, rozvíjet myšlení

Úkol: Spočítej, kolik koleček a kruhových tvarů najdeš v ob

rázku, rozlušti slova v obláčcích

Pomůcky: psací potřeby

ýnsárK

ýnlp

chýrtsep

Řešení: Krásný domeček plný pestrých koleček

99



Tvarujeme švihadlo

Cíl: Rozvíjet tvořivost

Úkol: Pomocí švihadla vytvoř zajímavý obrázek

Pomůcky: švihadla

Děti si připraví švihadla a pomocí vlastní fantazie se snaží vy

tvořit na podlaze zajímavý obrázek. Při této činnosti si děti cvičí

prostorovou představivost.

Menší, větší

Cíl: Rozvíjet myšlení, pohotovou reakci

Úkol: Zvětši nebo zmenši dané číslo

Pomůcky: kartičky s čísly

Touto hrou procvičujeme čísla v číselné řadě. Využijeme čísla

doporučená pro výuku matematiky prvního ročníku.

Vedoucí hry ukazuje na kartičkách jedno číslo a děti mají ukázat

číslo, které je buď za nebo před číslem, které ukazuje.

Zapamatovák

Cíl: Procvičovat myšlení a paměť

Úkol: Proběhni vyznačenou trať a zapamatuj si slova na lístečcích

Pomůcky: lístečky se slovy

Děti proběhnou vyznačenou trať a snaží se zapamatovat všech

na slova, která potkají po cestě. Jakmile doběhnou do cíle, napíšou

je na papír.
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opice smeták letadlo sluníčko

mráček strom květina citron

Zkouška paměti

Cíl: Procvičovat myšlení, postřeh a paměť

Úkol: Napiš názvy obrázků, které jsi potkal po cestě

Pomůcky: kartičky s obrázky

Dětem rozložíme v krátké vzdálenosti nejrůznější obrázky. Je

jich úkolem je si obrázky zapamatovat a napsat v pořadí, jak šly za

sebou. Kdo úkol zvládne nejrychleji a bez chyby, vyhrává.
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Království kouzelníka Rozumbrady

Jazykové hry, hry s písmenky a se slovy

Jazyk a jazyková komunikace

Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schop

nost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění

druhých lidí

Jazykové hry mají charakter volné reprodukce textu. Děti se při

nich učí například zpaměti verše, vyprávět obsah, vyprávět podle

obrázků, učí správně text přečíst …)

Čtení je neodmyslitelně spojeno s literární výchovou. Při společ

né četbě se v předčítání střídají. Přitom srovnávají nejrůznější proje

vy. Při společné práci s textem je možné využít i nejrůznější formy

dramatizace s využitím aktivního podílu žáků na realizování činnos

ti s využitím přirozené hravosti, rozvíjet kulturu mluveného projevu.

Ve školní družině se děti seznamují s nejrůznějšími dětskými ča

sopisy, encyklopediemi, oblíbenými dětskými knihami. Mají mož

nost využít informace, které získají z čteného textu, získat pro život

významné dovednosti spojené s mnohostrannou komunikací člově

ka v moderní společnosti. Dále mohou využít besedy nad knihami k

předávání informací, mohou seznámit ostatní s nejrůznějšími knižní

mi novinkami.

Vychovatel při nejrůznějších hrách a činnostech sleduje grafic

kou úpravu písemných projevů, vede žáky k využívání knih, vytvá

říkladný vztah ke knihám, zaměřuje se na reprodukci textu, vyčle

nění hlavní myšlenky, sestavení vyprávění, vypisování nebo potr

hávání neznámých slov, zábavnou formou procvičuje a rozšiřuje

znalosti získané ve škole, umožňuje žákům zvolit si námět činnos

ti podle svého zájmu.

Podstatou práce v literární výchově je, aby se žáci učili pozor

ně vnímat literární text, rozumět jeho významům a smyslu. Poro

zumění literárnímu textu spojené s kultivací citů a prožitků a spo
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chopením významu literatury pro život mladého člověka, tvoří zá

klad pro utváření trvalého zájmu žáků o hodnotnou četbu, divadlo

i o hodnotnou filmovou a televizní produkci.

Žáci se učí orientovat v jejich mnohostranné nabídce z hlediska

kvality a významu a dokázali je využít pro svůj vlastní život.

Při organizaci činnosti využívá vychovatel aktivity žáků, vhod

ně je usměrňuje, nabízí další možnosti pro spolupráci. Při plnění

nejrůznějších úkolů se zaměřuje na specifické potřeby žáků, ale ne

opomíjí i žáky nadané.

Motivace:

Kouzelník umí nejrůznější kouzla,

jež do jeho mysli jednoho dne vklouzla.

Umí si hrát, umí hezky povídat,

má mnoho přátel, které baví ho poslouchat.

Hraje si s písmenky, hraje si se slovy,

nikdo přesně neví, kdy bude hotový.

Jestli se rozhodnete kouzelníka navštívit,

budete vítaní, ale musíte si pospíšit.

Utajená písmena

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Z nalezených písmenek vytvoř správná slova

Pomůcky: písmena abecedy

Po místnosti ukryjeme na různá místa různá písmenka. Písmen

ka můžeme vytvořit na počítači nebo využijeme pro větší počet dětí

alespoň 2 sady písmenek pro žáky 1. ročníku. Děti se procházejí po

místnosti a snaží se všechna písmena najít a poté sestavit různá slo

va. Komu se podaří sestavit správně nejvíce slov, vyhrává. Vedou

cí hry zapisuje plnění úkolu a po ukončení hry provede společně

s dětmi vyhodnocení.
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Věty psané pozpátku

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Napiš slova pozpátku

Dětem připravíme papíry, na kterých jsou napsané věty. Jejich

úkolem je napsat bezchybně věty pozpátku.

Příklady vět:

• .okčínulsítívsuknev senD

Dnes venku svítí sluníčko.

• .ylavolam a yližětuos, ylárhěnižurdínlokševitěd is arečVVčera si děti ve školní družině hrály, soutěžily a malovaly.

• .ákuoh avos árduomesel v ákuoňm akčok, ákětš keseP

Pejsek štěká, kočka mňouká, v lese moudrá sova houká.

Slovní hrátky

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost a nápaditost v návaz

nosti na čtení a psaní

Úkol: Zapoj se do plnění zajímavých úkolů

Pomůcky: psací potřeby

Děti mají za úkol vymyslet a napsat co nejvíce slov, která :

a) začínají stejným písmenem

b) začínají stejnou slabikou

c) mají stejný počet písmen

d) končí stejnou slabikou
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Hra s pohádkou

Cíl: Podněcovat děti k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet ko

munikační schopnosti

Úkol: Vymysli nový dějznámé pohádky

Pomůcky: psací potřeby

Nejprve s dětmi diskutujeme o pohádkách, které se jim nejví

ce líbí, které viděly nebo četly. V úvodní diskuzi si také připome

neme stručný děj známých pohádek. Poté se dohodneme, že v do

hodnutém čase děti částečně obsah pohádky upraví (popletou, při

dají neznámou postavičku) dle vlastní fantazie a poté novou pohád

ku představí ostatním dětem.

Příklady známých pohádek:

• O Smolíčkovi

• O perníkové chaloupce

• Sůl nad zlato

• O pejskovi a kočičce

Řetěz slov

Cíl: Rozvíjet myšlení, postřeh

Úkol: Vymysli slova, která začínají poslední hláskou slova

předcházejícího

Žáci tvoří řetěz slov tak, že každé slovo začíná poslední hláskou

slova předcházejícího:

nit - topol - letadlo - opice - ementál…
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Počítání písmenek v napsané větě

Cíl: Podněcovat děti k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet ko

munikační schopnosti

Úkol 1: Spočítej a napiš, kolik jednotlivých písmen abecedy

obsahují všechna slova

Úkol 2: Ze slov, která vidíš před sebou, vytvoř větu

Pomůcky: psací potřeby

Před tebou jsou v rámečcích napsaná různá slovíčka,

když je vhodně doplníš, vznikne věta celičká.

Každé slovo tvoří vždycky nejrůznější písmenka,

kolik jich najdeš ve všech slovech, zapiš do prázdného okénka.

a r do j k o u ez l ns p i os v a t e p o h dá k a

a e k

kís k ín o s

i p h

lk n i ah p r i cn

Věta: Ve skříni byla nalezena kniha od známého spisovatele, ve

které byla pohádka o princi, kouzelníkovi a čaroději.
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Písmenková slova

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Zpísmenek, která najdeš v obálce, slož názvy zvířátek

Pomůcky: obálka s písmeny

Každé dítě dostane obálku s nastříhanými písmenky abecedy.

Jeho úkolem je z písmenek složit název zvířátka. Slovo musí mít

minimálně čtyři písmenka a žádné písmenko se nesmí v názvu opa

kovat (sova, vosa, prase, koza ...).

Písmena abecedy

Cíl: Opakovat a procvičovat písmena abecedy netradičním

způsobem

Úkol: Najdi co nejrychleji všechna písmena abecedy v pořadí

tak, jak jdou za sebou

Pomůcky: pracovní list, stopky

Na list papíru napíšeme všechna písmena abecedy. Děti sou

těží na čas a snaží se co nejrychleji všechna písmenka abece

dy najít.
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Písmenka v textu

Cíl: Orientovat se v textu

Úkol: Najdi a podtrhni v textu dohodnutá písmena

Pomůcky: psací potřeby, text

Děti rozdělíme do dvojic a připravíme jim jednoduchý text.

Úkolem každé dvojice je vyhledat označit nebo podtrhnout a spo

čítat v textu všechna dohodnutá písmenka. Například: Červeně vy

značí písmenko „a“, zeleně písmenko „e“...

Text:

Bylo jednou jedno království a nebylo to jen tak obyčejné králov

ství. Bylo to květinkové království, ve kterém rostlo veliké množství

prazvláštních kytek, o které se nestaral zahradník, ale skřítek Květík.

Každý den měl moc a moc práce, protože všechny kytky zaléval, pře

sazoval, upravoval. Když měl volnou chvíli, což bylo jen zřídka, četl

a vyhledával v knížkách zajímavosti a informace, co která kytka po

třebuje, aby byla pořád krásná a aby nikdy neuvadla. Skřítek časně

ráno po probuzení, kdy ho vzbouzela vůně pestrých květin a zpěv pta

čích kamarádů, se vydával do zahrady a měl radost, když nad kytka

mi viděl poletovat pestrobarevné motýly. Ovšem jednoho dne se sta

la prapodivná věc. Když přišel Květík ráno do zahrady, jedna kytka

úplně zmizela. Někdo ji v noci vytrhl ze země a odnesl. Skřítek byl ten

den velmi smutný a do večera přemýšlel, kdo jen to mohl udělat a co

bude dělat, aby se už nic podobného nestalo. Celý den chodil z mís

ta na místo a všem zvířátkům, která potkal, vyprávěl, co se ten den v

jeho květinkovém království přihodilo. Vtom nad ním křídly zamávala

moudrá sova a na chvíli usedla na blízkém stromě. Květík za ní utíkal,

co mu nohy stačily. Věřil, že jí snad něco napadne a vše dobře dopad

ne. Sova se na něj podívá a klidným hlasem povídá: „Je mi líto, milý

skřítku, že jsi přišel o krásnou kytku. Tak mě v mžiku napadlo, pořiď

si hnedle do zahrady potrefené strašidlo. Každý se ho bude bát a kyt

kám se vyhýbat.“ Děkuji ti za radu, hned mám lepší náladu.
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Skryté názvy zvířátek

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Vylušti názvy zvířátek

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list

Napiš slova, jež tvoří písmena, která jsou zapsaná v kroužcích.
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Nápověda: kočka, želva, rybka, krůta, racek, kozel, prase, sojka, drozd,

zebra, pulec, kráva, štika, datel, holub, jelen, ježek, komár, krtek, liška,

labuť, opice, srnec, včela, zajíc

Barevná věta

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Zpísmenek stejné barvy poskládej slova a ze slov vy

tvoř větu

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list

Řešení: Princezna velmi chytrá byla a do lesa se vypravila
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Na homonyma a slova mnohovýznamová

Cíl: Rozvíjet myšlení, komunikační dovednosti, pochopit vý

znam některých slov

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: list s textem

Jedno dítě jde za dveře a mezitím se ostatní děti domluví na

slově, které má několik významů. Například list, zub, oko = slo

va mnohovýznamová; brnění, obloha = homonyma. Potom zavola

jí hráče za dveřmi zpátky a ten má za úkol uhodnout tajné slovo po

mocí tří otázek, které všem dětem postupně pokládá. Z jejich odpo

vědí by měl vydedukovat správnou odpověď. Příklady otázek: Kde

to najdu? K čemu to je? Jaké to je?

Vzkaz dětem

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Z písmenek stejné barvy poskládej slova a ze slov vy

tvoř větu

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list

Připravíme si několikrát (podle počtu hráčů) na dvoubarevných

kartičkách rozstříhaný pozdrav. Všechny kartičky s písmenky po

tom promícháme a položíme na jednu hromadu. Úkolem dětí je na

daný povel přenášet písmenka po jednom každý na své stanoviště

takovým způsobem, aby shromáždil deset různých písmenek jedné

barvy. Aby se dětem podařilo vzkaz vyluštit, musí poskládat pís

mena podle čísel v pořadí tak, jak jdou po sobě v číselné řadě. Kdo

bezchybně a nejrychleji vzkaz seřadí a rozluští, vyhrává.

V příkladu jsou uvedeny dvě možné varianty.
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Čtení textu

Cíl: Procvičovat přesné a rychlé vnímání a postřeh

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených úkolů

Pomůcky: text

Děti využijí k plnění jednotlivých úkolů nakopírovaný libovol

ný text.

Text:

a) přečti pouze slova, která mají pět písmen

b) přečti každé třetí slovo

c) přečti text pozpátku

d) přečti pouze slova, ve kterých najdeš písmeno a

113



Území popletené čarodějnice

Literárně – dramatické činnosti

Umění a kultura

Dramatizační a námětová hra – děti znázorňují postavy, vytvá

řejí pohádky a povídky k vymyšleným postavám. Dramatické hry

rozvíjejí celou osobnost dítěte, vnímání, intuici, empatii, tělesnou a

motorickou stránku dítěte, vytvářejí prostor pro vytváření nových

rolí, ve kterých dítě realizuje svoje nápady, myšlenky, představy,

komunikuje s vymyšlenou osobou.

Čarodějnice

Čarodějnice každý den čarovala,

ale v knize kouzel se moc nevyznala.

Co mohla to popletla,

ale nikomu to neřekla.

Když ji princezna navštívila, velice se podivila.

Potkala na louce zajíce v čepici

a obrovského pavouka, co bydlel v krabici.

Rozmluva čepic

Cíl: Podněcovat děti k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet ko

munikační schopnosti

Úkol: Předveď rozhovor se svým kamarádem, jak si předsta

vujete, že by mohly mezi sebou rozmlouvat čepice
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Pokrývku hlavy, kterou děti nosí v zimě na hlavě, aby jim neby

la zima, využijeme ke hře. Čepici si každý navleče na ruku a před

vede rozhovor ve dvojici, trojici se svými kamarády. Mohou poví

dat o tom, jaké má čepice pocity, když někdy ji její majitel zapo

mene v šatně nebo když upadne z věšáku či jaká je jí zima, když

padá sníh.

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost a nápaditost

Úkol: Využij své komunikativní dovednosti a předveď dialog

na dané téma

Pomůcky: telefony

Telefonní hovor

Děti předvádějí rozhovor se svým kamarádem na dané

téma (povídání o výletě s rodiči, návštěva zoo, četba zajíma

vé knihy …).
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Barvy

Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: krepový papír, nůžky

Připravíme si proužky krepového papíru alespoň čtyř barev.

Každý hráč dostane fáborek, aniž by ostatní věděli, jaké je barvy.

Hráči se rozejdou po vymezeném prostoru a na dohodnuté zname

ní zahájí hru. Vezmou fáborek do ruky tak, aby plápolal a ostatní

jej viděli a pohybují se terénem a snaží se získat fáborek jiné bar

vy a svoji barvu uhájit. Jestliže se jej některý z hráčů dotkne,fábo

rek musí odevzdat a chycený se musí vrátit na start a vyzvednout si

nový fáborek. Potom se opět může vrátit do hry. Vítězí hráč, který

nasbírá nejvíce fáborků.

Hrdinové z pohádek

Cíl: Využít znalostí z literatury

Úkol: Přiřaď správně hlavní postavy do knížek, kam patří

Pomůcky: lístečky

Děti dostanou obálky, ve kterých je spousta lístečků, které jsou

barevně rozlišeny. Na lístečcích vystřižených ze žlutého barevné

ho papíru jsou napsány postavičky pohádkových knih a na bílých

lístečcích názvy pohádkových postav. Úkolem dětí je uspořádat

všechny lístečky tak, aby k sobě patřily. Například: Velká kniha

pohádek - Princ Bajaja
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Obrázková pohádka

Cíl: Spojit text s ilustrací

Úkol: Vymysli a napiš pohádku podle obrázků

Pomůcky: psací potřeby

Děti vymýšlejí text pohádky k připraveným obrázkům. Do po

sledního čtverce doplní obrázek vlastní, aby vhodně zapadal do vy

myšleného textu. Hodnotíme originalitu a nápaditost.

Na sultána

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: židličky

Sultána představuje vedoucí hry. Sedí v čele hráčů. Je to člověk,

který nemá rád nejrůznější písmenka. Například písmeno „a“. Hrá

či sedí v kruhu a po směru hodinových ručiček odříkávají nejrůz

nější zvířata, jídla, věci, rostliny …, ve kterých nesmí být dohod

nuté písmenko.
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Stručný popis

Cíl: Rozvíjet myšlení, vyjadřovací schopnosti

Úkol: Popiš co nejvýstižněji osobu, která je za dveřmi

Pomůcky: psací potřeby

Vybereme jedno dítě, které pošleme na chvíli za dveře a vyzve

me všechny děti, aby na osobu, která je za dveřmi, napsali výstižný

popis – co má na sobě, jaké má oči, vlasy, kolik asi měří... Potom

dítě, které bylo za dveřmi, zavoláme a všichni společně hodnotíme

popis, který tuto osobu nejvýstižněji zachycuje. Hodnocení pone

cháme na samotných dětech. Hodnotit můžeme slovně, vyjádřením

názorů dětí či potleskem.

Popis podle obrázku

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost a nápaditost

Úkol: Vymysli vlastnosti kamarádům, které vidíš na obrázku

Pomůcky: psací potřeby.

Děti vymýšlejí vlastnosti postaviček, které vidí na obrázku.
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Svátek hraček

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Zapoj se do plnění nabízených aktivit

Pomůcky: hračky

S dětmi se dohodneme, který den společně oslavíme svátek hra

ček. Na tento den si děti přinesou svojí oblíbenou hračku a přihlásí

se doplnění těchto úkolů:

a) popiš svoji hračku, řekni její jméno

b) nakresli nebo namaluj svoji hračku

c) zatanči se svojí hračkou

d) předveď rozhovor se svojí hračkou

Báseň o skřítkovi

Cíl: Vytvářet vhodné rýmy, rozvíjet myšlení

Úkol: Vymysli krátkou báseň o skřítkovi

Pomůcky: psací potřeby

Jeden skřítek v lese žil

a velmi rád lenošil.

Bydlel v pařezové chaloupce,

tu a tam se procházel časně ráno po louce.

Pohádkový příběh

Cíl: Rozvíjet myšlení, pohotovou reakci

Úkol: Podílej se na vytváření pohádkového příběhu
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Děti se posadí na koberec a tak, jak sedí vedle sebe, rozvíje

jí pohádku jednou vymyšlenou větou. Jakmile se všichni vystří

dají, vychovatel vymýšlí nejrůznější otázky vztahující se k vy

myšlenému příběhu. Několik děti odpovídá na stejnou otázku,

odpověď vymýšlejí novou, na otázky odpovídají a dále ji rozši

řují vhodnými slovy a doplňují děj zajímavým způsobem. Ostat

ní děti potom hodnotí, která odpověď byla výstižná, která vtip

ná, která nejdelší …

Pohádkové vyprávění

Pohádka o skřítkovi, který barvil kytky

Jeden skřítek velmi chytrý byl a všechny květiny si oblíbil.

Koupil si štětec, koupil si barvičky, pracoval od rána, než vyšly

hvězdičky.

Štětečkem hladil květy, šlo mu to lehce, odbývat práci, to skří

tek nechce.

Se štětcem uměl totiž všelijaká kouzla, která do jeho mysli jed

noho dne vklouzla.

Celou noc viděl ve snu krásné kytičky, každé ráno připravil si

vždy potřebné barvičky.

Jednoho dne, milé děti, hádejte, co se nestalo, když celou noc do

rozednění ustavičně pršelo.

Kytičky se uzavřely a všechny barvy zmizely, jako by ty kytky

nikdy žádné barvy neměly.

Skřítek na ně smutně koukal, vtom lesní sýček silně houkal.

Nadával a volal z výšky: „To je dneska počasí! Zamáváme na

sluníčko, ať se na nás nemračí!“

Skřítek hlavou pokyvoval, že se sýčkem souhlasí, že je dneska

venku mokro, zajíc z trávy peláší.
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Skřítek volá na zajíce, proč si nevzal deštníček, že tak hbitě pe

láší, když spadlo jen pár kapiček. Zajíc stříhá ušima, že smůlu dnes

ka asi má. Ztratil prý batůžek s mrkvičkou, když pelášil mokrou tra

vičkou. Letěla nad ním rozzuřená včela, zajíčka píchnout prý do

ucha chtěla. Zajíček se před ní ukryl v trávě, včelí útok zvládnul

hravě.

Skřítek na něj zamával, pokračoval cestou dál. Pěšinkou šel ko

lem rybníka, po cestě potkal vodníka. Právě se z vody vynořil, ro

zumně se skřítkem hovořil. Voda prý už není čistá a pro vodníka je

v ní málo místa. Nechce se před nikým vytahovat, ale bude se mu

set odstěhovat.

Prý viděl krásný rybník vedle v lese, odkud ptačí zpěv se větrem

nese. Rozloučí se s kapříky, oblékne si fráček, stěhování není pro

blém, nevidí v tom háček.

Skřítek na něj zamával, že zas musí o kus dál. Jde pozdravit tlus

tého medvěda, neviděl ho už od oběda. Medvěd se celý den napa

ruje, pod keřem se jen roztahuje. Lenivý je, bručí, nad ním komár

bzučí. Tlapkou se ožene, komár se vyděsí, takhle to medvěd pokaž

dé vyřeší.

Najednou přes cestu leze malá žížala, že nikam nespěchá, je vel

mi pomalá. Skřítek na ní zavolá, kde, že svoji mámu má? Žížala se

usměje a tenkým hláskem povídá: „Ta se někde zdržela, když z ná

vštěvy se vracela!“ Skřítek malou uklidňuje, rozvážně jí vysvětlu

je, ta se ti brzy navrátí, určitě se neztratí.

„Já teď musím honem zpět, však nebyl jsem zde naposled. Brzy

se přijdu podívat, protože vás mám všechny rád.“

Pohádka o neposedném trpaslíkovi

Jeden malý trpaslík velmi neposedný byl, na místě nikdy nevy

držel, běhal, jako by závodil.

Chvátá, spěchá, neposeda, od rána až do oběda. Oblékne si tri

ko, šortky, obuje si botasky, nasadí si klobouček, zdobený pestrými
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provázky. Od rána běhá po lese, na všechna zvířátka směje se. Než

se vydá sportovat, musí doma obědvat. Na chvíli se posadí, všech

no jídlo rychle sní. Odpoledne, cestičkou kolem nádraží trpaslík

na hřiště vyráží, Je rád, když tam potká děti, ochotně se předvádí.

I když jsou tam dospělí, vůbec mu to nevadí. Umí dobře házet míč

ky, zvládne lehce driblovat, když se něco nepovede, hlasitě se za

čne smát. Poté, co sluníčko zapadne a ukryje se za mraky, oblék

ne si trpaslík zelenožluté tepláky. Vpodvečer, než vyjdou hvězdy,

plní svoje úkoly, je rád, když vše zvládne lehce, že mu to ostatní ka

marádi dovolí. Všichni jeho nejbližší věří, že jednou nakonec bude

z trpaslíka Vendelína velmi dobrý sportovec. Je jim jasné, že kdo

se snaží v životě něco dokázat, musí obětovat spoustu času a taky

pilně trénovat.

Pohádka o neposlušném klobouku

Skřítek jednoho dne na pařezu našel velmi hezky zdobený klo

bouk. Když ho objevil, přemýšlel, kdo jen ho mohl v lese ne

chat. Představoval si krásnou lesní vílu, které klobouček překážel

při tančení, a proto ho na pařízek položila. Možná ji někdo vyru

šil, a tak si ho nestihla dát na hlavu. Také ho napadlo, že ho moh

la ztratit princezna z nedalekého zámku, když si vyšla do lesa na

procházku. Nejrůznější myšlenky se mu honily hlavou, když na

něho zavolala z výšky malá zrzavá veverka: „Ten klobouk tu leží

už několik dní, je moc hezký, zánovní. Já už jsem si ho zkouše

la, klobouk jsem nikdy neměla. Jenže mi strašně velký byl. To

jsem se, veverko, dovtípil. Myslela jsem, že i když je cizí, z pa

řezu do rána zmizí. Můžeš si ho vyzkoušet, jestli ti padne, řeknu

ti hned“. Skřítek se na pařez posadil a klobouček na hlavě v mži

ku byl. Řeknu ti skřítku, moc ti to sluší, vůbec ti pod kloboukem

nejsou vidět uši.

Skřítek celý rozzářený na veverku se podíval, že měl klobouk na

hlavě, radostně se usmíval.
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Rozhodl se, že zanechá na tomto místě sdělení, ten kdo bude

klobouk hledat, určitě to ocení.

Skřítek napsal vzkaz, rozloučil se s veverkou a vydal se zpět do

své chaloupky na kraji lesa.

Než došel domů, na oblohu připluly černé mraky a zvedl se sil

ný vítr. Jakmile vítr zesílil, klobouček uletěl. Skřítek se ho snažil

dohonit, ale marně. Skřítek pokračoval v cestě s hlavou svěšenou,

došel domů, umyl se a unavený zalehl do své postýlky. Brzy ráno,

když ještě ležel, mu kdosi ťuká na okýnko. Byla to malá zrzavá ve

verka a držela klobouk, který skřítkovi včera večer uletěl. Včera

byl silný větříček, já jsem si myslela, že je to ten tvůj klobouček.

Proto jsem se k tobě vypravila, abych tě po ránu potěšila. Skřítek se

hnedle zaradoval, samou radostí poskakoval. Strašně moc ti děkuji,

že už ho neztratím, slibuji.
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Území trpaslíka Smíška

Výtvarné činnosti

Umění a kultura

Výtvarné činnosti ve školní družině rozvíjejí výtvarné myšlení,

představivost a fantazii.

Výtvarná výchova přispívá k harmonickému rozvoji dětí. Jejím

posláním je umožňovat dětem přirozeným, rozmanitým a přimě

řeným způsobem rozvíjet jejich zobrazovací a tvořivé schopnosti.

Velký důraz při všech činnostech je směřován na svobodný pro

jev dítěte s možností využití jeho vlastních nápadů a myšlenek.

Výtvarné osvojování skutečnosti lze realizovat prostřednictvím

tematického kreslení, zobrazováním přírody a nejrůznějších věci

kolem nás. Úkolem tematických prací je rozvíjet tvořivost a obra

zotvornost na základě představ a fantazie.

Pro učitele a vychovatele to znamená neustále hledat možnosti a

způsoby k zajímavé a tvořivé práci, vytvářet prostor pro rozvoj dět

ské fantazie a nápadů dětí, vytvářet dětem možnosti projevovat se

přirozeně, dětsky a radostně. Uvedené náměty jsou pouze ukázkou

ze široké námětové oblasti výtvarné zájmové činnosti.

Výtvarné činnostní aktivity umožňují dětem praktické osvojová

ní potřebných výtvarných dovedností a technik rozvíjejících jejich

přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, fantazii, pro

storovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz, čímž

významně napomáhají utváření kreativní stránky jejich osobnosti.

Základním rysem výtvarných aktivit je propojování smyslo

vých, citových a myšlenkových složek psychiky žáka a schopnosti

hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování jevů a vztahů v mno

hotvárném vnějšími vnitřním světě.

Všemi složkami svého působení výtvarná výchova usiluje ze

jména o to, aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o mal
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bě, kresbě, grafických technikách, užitém umění, o práci s různými

materiály, o modelování a prostorovém vytváření; aby se prakticky

i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostřed

ky; aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění

Naleznete zde náměty pro individuální činnosti a zcela jistě ob

jevíte i nápady, které lze realizovat i ve skupinách.

K nejoblíbenějším výtvarným technikám ve školní družině pa

tří: kresba tužkou, fixem, štětcem, dřívkem, perem, pastelem, uh

lem, kreslení do písku, do sněhu, malba temperovými a vodovými

barvami, křídovým a voskovým pastelem, mořidly, hravé činnosti

s barvou (rozpouštění, foukání, otiskování).

V popisu nabízených aktivit mají děti možnost využívat nejen

osvědčené a dobře známé náměty, metody a pomůcky, ale mohou

si vyzkoušet i něco zcela nového a neobvyklého.

Pomůcky:

Barevné pastelky

Používáme je především na malé formáty k vybarvování nejrůz

nějších obrázků.

Tempera

Tempera se vyznačuje krycími schopnostmi. Každá vrstva pře

kryje zaschlou předchozí. Lze ji libovolně ředit vodou.

Vodové barvy

Vodové barvy patří k nejoblíbenějším pomůckám všeh děti. Je

jich základem je voda, která barvu různě ředí a rozpíjí.

Tuš

Ke kreslení tuší můžeme použít pero, štětec, dřívko. Podle kva

lity pera můžeme vytvářet různě silné linie. Kromě černé tuše mů

žeme využít i tuší barevných.
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Motivace:

Trpaslík se snaží,

nikdo mu při práci nepřekáží.

Namíchá barvičky, maluje obrázky,

nehledá odpovědi na žádné otázky.

Buď se to povede, nebo ne?

Otázky jsou velmi záludné.

Hotové obrázky před chaloupkou vystavuje,

každý kdo jde okolo, trpaslíka obdivuje.

Trpaslík je upřímný a všechny má moc rád,

šťastný je, když po práci jde večer sportovat.

Rozhlíží se po okolí, kde barviček je moc a moc,

běhá, běhá každý večer, vrací se až když je noc.

Když se vrátí unavený, zalehne a jde hned spát,

aby mohl časně ráno zas obrázky malovat.

Povídání barviček

Cíl: Rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti

Úkol: Vyber si dvě barvy pastelek a předveď, jak umí pastelky

mezi sebou komunikovat.

Pomůcky: pastelky

Děti vytvoří dvojice. Každý jednotlivec si vezme do ruky pas

telku a společně se svým kamarádem předvádějí ostatním dětem,

o čem by si pastelky mohly v průběhu dne povídat.

Příklad rozhovoru:

Žlutá: „Ahoj, červená! Jak ses dnes měla?“

Červená: „Ahoj, žlutá! Stejně jako včera jsem byla ve škole a po
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tom v družině. Ve škole jsem barvila v hodině prvouky papriky, ja

hody a maliny a ve školní družině zase střechu domečku.“

„Řekni mi, co jsi dělala ty?“

Žlutá: „Tak to jsi měla pohodu. Já jsem celá polámaná. Honzík,

který mě měl v pouzdře, mě po nakreslení sluníčka neuložil zpět

do pouzdra, nechal mě ležet na lavici a jak otevíral sešit, tak jsem

sklouzla na zem. Naštěstí na to paní učitelka přišla a upozorni

la Honzíka, že pastelky mají být uložené v pouzdře. Takže mo

mentálně se mnou nejde kreslit, protože mám ulomenou špičku.

Doufám, že mi Honzíkova maminka pomůže, abych byla ve ško

le další den opět ta pastelka, kterou se dá nakreslit nebo vybar

vit obrázek.“

Barvy

Cíl: Rozvíjet barevnou citlivost a vnímavost

Úkol: Děti třídí knoflíky na hromádky podle barev

Pomůcky: 50 kusů pestrobarevných knoflíků, stopky

Děti přinesou velké množství pestrobarevných knoflíků, které

využijeme k zajímavé hře, během níž zjistíme, zda děti zvládnou

perfektně rozlišovat jednotlivé barvy.

Hru může vyzkoušet každý z nás. Úkolem bude za jednu minutu

přetřídit knoflíky podle barev. Podle počtu knoflíků získávají sou

těžící body.

Barvičky

Barvy, barvy, barvičky, umí všechny dětičky.

Žlutá, modrá, červená, zelená,

všechny tyhle barvičky trpaslík ve čtverečcích má.

Podívejte se do obrázků a odpovězte na otázku.

Víte, které barvy chybí, nebo se vám takhle líbí?
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Cíl: Rozvíjet postřeh, myšlení

Úkol: Doplň barvy, které chybí

Pomůcky: pracovní list

Podzimní květina

Cíl: Podporovat aktivitu, samostatnost, nápaditost, rozvíjet

tvůrčí schopnosti

Úkol: Namaluj podzimní kytičku

Pomůcky: výkres, voskové pastely, vodové barvy, štětec

Motivace:

Na podzim kvete ještě mnoho krásných pestrých kytek. Jenže

když nastanou mlhy a objeví se přízemní mrazíky překrásné kytky

se obalí jinovatkou a pomaličku začínají uvadat. Na pohled jsou ale

překrásné, a proto se pokusíme takovou kytičku namalovat.

Využijeme metod instruktáže, rozhovoru, ukázky. Před zahá

jením činnosti vychovatel předvede praktickou ukázku a vysvět

lí pracovní postup. Pro lepší pochopení úkolu zhotoví jednoduchý

obrázek.
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Na výkrese nakreslíme bílou voskovkou obrázek kytičky. Ten

potom přemalujeme vodovými barvami, až se nám objeví bílý ob

rázek Vodové barvy využívají při výtvarných činnostech všechny

děti. Jejich základem je voda, která barvu různě ředí a rozpíjí.

Závěrem vyzdvihneme snahu všech žáků, povzbudíme je do dal

ší činnosti a všechny děti pochválíme za odpovědný a svědomitý

přístup při tvůrčí činnosti.

Výtvarná hra

Cíl: Rozvíjet a upevňovat výtvarné dovednosti a návyky

Úkol: Namaluj obrázek v barvách podzimu

Pomůcky: balicí papír, barvy, štětce

S dětmi si nejprve probereme charakteristické znaky podzimu.

Společně diskutujeme o tom, jaké rozmanitosti nám podzimní pří

roda nabízí.

Příklad:

Podzim je období plné barev. V tomto období opadávají listy ze

stromů, sklízí se ovoce, zvířátka si dělají zásoby na zimu, země

dělci sklízejí úrodu z polí, děti vyrábějí zvířátka z kaštanů, pouště

jí draky, někteří ptáci odlétají …

Na povídání navážeme výtvarnou činností na téma „Zobraze

ní rozmanitostí přírody na podzim“. Děti mají velkoplošně zobra

zit dané období. Než se všichni pustí do práce, připraví si nejen po

třebné pomůcky, ale i oblečení, aby se při malování neumazaly.

Děti mají možnost při výtvarném zobrazení využít velkoploš

né malování na balicím papíře. Prodává se v arších a v rolích. Je

různých kvalit a tloušťky. Kreslíme vždy na drsnější stanu. Mů

žeme na něj kreslit tužkou, křídou, pastelkami uhlem nebo malo

vat barvami.
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Děti mohou malovat na podlaze nebo na spojených lavicích.

Rozloží si nejprve igelitový ubrus a na něj velkoplošný balící pa

pír. Společně se dohodnou, vytvoří pracovní skupinky po třech a

rozdělí si úkoly. Děti si při práci tiše komunikují, poslouchají hud

bu nebo četbu pohádky. Malovat mohou přímo na balícím papíře

nebo si vyžádají výkresy na doplňkové kresby, které kreslí jednotli

vě a potom je umístí na vhodné místo velkého balicího papíru. Ob

rázek potom všichni společně domalují barvami tak, aby byla po

kryta celá plocha velkoplošného zobrazení. Větší plochy se malu

jí plochou štětce, kreslený detail lze provést hranou hodně široké

ho štětce. Po dokončení počkáme, až obrázky uschnou a samolepí

cí tapetou upravíme okraje.

Obrázek vyžaduje souhru všech členů skupiny, vytrvalost a

pečlivost při práci. Ale zcela jistě se bude všem dětem tvůrčí spo

lupráce líbit. Po dokončení obrázku budou všichni nadšeni vý

sledkem vytvořeného obrázku, který se rozzáří pestrostí všech

barev.

Na závěr každá skupina vystaví svoji práci a slovněji popíše. Po

hodnocení případně žáci ve skupině diskutují a následně prezentují,

co by se v jejich činnosti mohlo příště dělat jinak, lépe.
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Podivuhodné tvary

Cíl: Rozvíjet fantazii a nápaditost, upevňovat individuální

schopnosti

Úkol: Vytvoř zajímavý obrázek

Pomůcky: zbytky látek, lepidlo, nůžky

Hry s barvami rozvíjejí dětskou fantazii a výtvarné cítění a jsou

pro děti velice zajímavé.

Hra nabízí zajímavým způsobem objevování a vytváření nových

tvarů, které děti v průběhu činnosti dokáží vytvořit. Na výkrese vy

tvoříme inkoustem nebo barvou větší kaňku. Papír s kaňkou potom

mírně nakláníme a vytváříme podivuhodné tvary. Tvary můžeme vy

lepšit i foukáním Zajímavé tvary můžeme domalovat dalšími bar

vami, a tak může vzniknout fantastický strom, chlapeček s rozcucha

nými vlásky, květinka prapodivných tvarů, zajímavé mráčky…

Výtvarná díla necháme řádně uschnout a potom s nimi vyzdobí

me třídu či jiné prostory školy.

Dětem se práce s barvou velice líbila, byly nadšené vytvořený

mi obrázky.

Knoflíkový komín

Cíl: Vytvářet z dostupného materiálu, motivovat žáky k pestré

a námětově bohaté činnosti

Úkol: Děti postaví komín pomocí knoflíků

Pomůcky: knoflíky

Rozhovor s dětmi, názorná ukázka.

Děti se snaží položit na sebe co největší množství připravených

knoflíků. Vítězí ten, kdo má komín sestavený největším počtem

knoflíků.

131



Co chybí

Cíl: Rozvíjet postřeh, myšlení

Úkol: Podívej se do obrázku a porovnej jednotlivá zobrazení

Pomůcky: pracovní list

Změna v obrázku

Cíl: Rozvíjet postřeh

Úkol: Poznej změnu

Pomůcky: obrázek

Dětem ukážeme na malou chvíli libovolný obrázek (omalován

ku). Děti si obrázek prohlédnou a pak se otočí zády. Mezitím pro

vedeme nepatrnou změnu. Kdo první odhalí, co se na obrázku změ

nilo, vyhrává.

132



Výstižné obrázky

Cíl: Podporovat zájem o výtvarnou činnost

Úkol: Nakresli obrázek, který vystihuje název pohádky

Pomůcky: pastelky, výkres

Vedoucí hry si připraví na papír různé názvy pohádek. Úkolem

soutěžících je na druhou stranu papíru nakreslit obrázek, který vy

stihuje název.

Ovoce, zelenina

Cíl: Rozvíjet představivost, fantazii

Úkol: Namaluj obrázek podle předlohy

Pomůcky: výkres, tužka, temperové barvy

Motivace:

Zahrajeme si na malíře, kteří malují zátiší. Abychom mohli tuto

činnost realizovat, musíme si přinést a připravit předlohu, podle

které budeme obrázek vytvářet.

Při kresbě nebo malbě jednoduchých zátiší s přírodninami se

žáci učí vidět tvary, barvy, vzájemné prostorové rozmístění a ve

likost prvků kompozice. Žáci při malování rozvíjejí individuální

zobrazení rozmístěných předmětů.

Děti si přinesou různé druhy ovoce či zeleniny, které si jako

předlohu zajímavým způsobem rozmístí na lavici. Poté se snaží

rozmístěné předměty výtvarně zachytit. Ovoce či zeleninu si dě

ti nejprve předkreslí tužkou a potom obrázek vybarvují barvami.

Učitel sleduje správné držení štětce, vyváženost zobrazení na

ploše. Žáci se při vytváření obrázku soustředí na přesnost, vnímání

tvarů, vkusné ladění barev .
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Hotové práce hodnotíme s dětmi společně, vyzdvihneme píli a

snahu všech dětí, upozorníme na případné chyby, pochválíme a po

vzbudíme do dalších činností. Všechny práce vystavíme ve třídě

nebo v dalších prostorách školy.

Dětem se malování velice líbilo a nadšeně představovaly své

práce ostatním.

Jarní příroda

Cíl: Rozvíjet fantazii na základě zážitků a představ

Úkol: Nakresli obrázek jarní přírody

Pomůcky: pastelky, výkres

Motivace:

Jarní příroda pestré barvy má,

ten kdo mi nevěří, ať se podívá.

Před výtvarným zobrazením se společně s dětmi vydáme do pří

rody, pozorovat proměny přírody. Dítě v průběhu vycházky pro

cvičuje soustředěnost a pozornost vnímáním okolí. Při cestě rozví

jí komunikativní dovednosti, protože nám sděluje vlastní prožitky.

Po návratu nakreslí pastelkami hezký obrázek, na kterém zobrazí,

co v přírodě vidělo.

Omalovánky

Cíl: Rozvíjet výtvarné dovednosti

Úkol:Vybarvi obrázek přesně podle návodu

Pomůcky: obrázek

Děti vybarvují obrázek pastelkami přesně podle znázornění.
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Malované vařečky

Cíl: Využít vlastní nápady při malování, seznámit žáky s vlast

nostmi barev

Úkol: Vytvoř hezký dárek pro své nejbližší

Pomůcky: temperové barvy, vařečky

Poprosíme šikovného tatínka některého z žáků o přípravu mate

riálu k tvůrčí činnosti. Pokud se nám to nepodaří a nemáme niko

ho, kdo nám pomůže se spojováním vařeček, budeme malovat pou

ze jednu samostatně.
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V kuchyňských potřebách zakoupíme jednu delší a větší vařeč

ku a tři menší a kratší. Na delší vařečku ve vodorovné poloze stej

noměrně od sebe připevníme tři očka a do každé menší vařečky na

horu úchytné části navrtáme jeden háček. Než začneme malovat

temperovými barvami, upozorníme žáky na správnou hustotu mí

chání barev. Na spodní rozšířenou část každé vařečky namaluje

me temperovými barvami libovolný obrázek (květ, hlavu šaška …)

a počkáme, až barva zaschne. Jakmile je povrch suchý, vařečky

přelakujeme bezbarvým lakem a pověšíme.

Hodnocení provádíme formou rozhovoru, poukážeme na pří

padné chyby a nedostatky, vyzdvihneme píli a snahu. Hodnocení je

třeba provést tak, aby dětem přineslo radostné uspokojení z vlast

ní tvořivé činnosti, vzbuzovalo v nich důvěru a dávalo jim tak chuť

k další práci.

Malování na dřevo

Cíl: Využít vlastní nápady a fantazii

Úkol: Namaluj zajímavý obrázek

Pomůcky: temperové barvy, štětce, dřevo

Použijeme vybroušené nepotřebné zbytky dřeva. Dřevo překrý

váme libovolným způsobem s využitím nápadu a fantazie tempe

rovými barvami. Některé děti mohou malovat pohádkovou bytost,

květinu, houby, jiné děti mohou vytvářet například zajímavé vzo

ry s využitím rozmanitých barev. Jestliže nám dřevo někde prosví

tá, provedeme ještě jeden nátěr. Hotový obrázek přelakujeme bez

barvým lakem na dřevo.

Hra s kroužky

Cíl: Rozvíjet postřeh, rychlost, smyslové vnímání

Úkol: Zapoj se do plnění připravených úkolů

Pomůcky: pracovní list
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Úkol:

• Spoj stejnou pastelkou shodné barvy

• Spočítej, kolik kroužků jednotlivých barev vidíš na obrázku
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Království sporťáka Emila

Tělovýchovné činnosti

Člověk a zdraví

Tělovýchovné činnosti vytvářejí pozitivní vztah žáka k pohybo

vým aktivitám jako základnímu prostředku dlouhodobého ovlivňo

vání aktivního zdraví. Projevují se v návyku pravidelného využí

vání pohybových činností různého zaměření v každodenním životě

moderního člověka, v jeho životním stylu. Jsou součástí výchovně

vzdělávací práce ve školní družině.

Dětem poskytují příležitost k poznávání různých druhů sportů,

podněcují k jejich aktivnímu provozování, napomáhají ke zlepšo

vání tělesné kondice i k odstraňování psychické únavy.

Při nejrůznějších pohybových aktivitách si děti osvojují nové po

hybové dovednosti, orientují se v základních otázkách vlivu pohybo

vé aktivity na zdraví, využívají pohybu při začleňování do denního

režimu, upevňují si základní organizační, hygienické a bezpečnostní

zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné

pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí.

Nejoblíbenějšími aktivitami jsou drobné sportovní hry, které

děti podněcují k aktivnímu zapojení, vedou k přirozené pohybli

vosti, k pochopení a dodržování jednoduchých pravidel, ke zlepše

ní tělesné kondice a k odstranění psychické únavy.

Sportovní zájmové aktivity ve školní družině vhodně doplňuje

me o turistiku, volíme vybrané prvky atletiky a gymnastiky. Za ná

plň těchto aktivit považujeme pohybové činnosti přirozeného cha

rakteru, které vyhovují dětem mladšího školního věku s přihlédnu

tím na věkové zvláštnosti.

V jednom království šperky nemají,

nýbrž každý den cvičí a běhají.

Nemají rádi žádné dorty,

ale nejrůznější sporty.
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Sporťák Emil

Každé ráno běhá cvičí,

nuda ta ho jenom ničí.

Brusle, míč či trampolína,

Emil není kůže líná.

Sportovní hry hraje rád,

je to dobrý kamarád.

Silák

Cíl: Motivovat k námětově pestré činnosti

Úkol: Vyzkoušej si zajímavou hru

Dvojice stojí čelem k sobě a drží se vzájemně v pase. Na zna

mení se jeden snaží zvednout druhého. Kdo opustí oběma chodidly

zem, prohrává.

Vybíjená

Cíl: Dodržovat základní pravidla chování při sportovní hře

Úkol: Vyzkoušej si svoji obratnost

Pomůcky: míč

Hráči se rozptýlí po hřišti. Jeden dostane míč, který kutálí po

zemi směrem k některému z hráčů. Jakmile se míč přiblíží, hráč jej

uchopí a zvolá „ Stop“. Na toto zvolání se všichni musí zastavit a

hráč, který má v rukou míč, se snaží nejbližšího hráče zasáhnout.

Jestliže se mu to podaří, zasažený hráč se stává honičem.

Veverky, zajíci a králíci

Cíl: Podněcovat aktivitu

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: židličky
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Hra je určena pro větší počet hráčů. Děti, které hru hrají, se usadí

na židličky, vytvoří kruh a rozpočítají se na veverky, zajíce a králíky.

Předem vybrané dítě, které nesedí na židli, ale stojí uprostřed kruhu,

po zahájení hry střídavě vyslovuje jména zvířátek. Děti, které jme

novaná zvířátka představují, si musí co nejrychleji vyměnit svá mís

ta. Jakmile zvířátka, jejíž jméno bylo vysloveno, opustí židličky, hráč

uprostřed se snaží obsadit jedno z uvolněných míst. Jestliže se mu to

podaří, vystřídá ho hráč, který zůstal stát uprostřed kruhu.

Házená v kruhu

Cíl: Rozvíjet přirozený pohyb, podněcovat děti k aktivitě

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: míč

Děti utvoří kruh s rozestupy na upažení a přihrávají si míč háze

ním. Uprostřed kruhu stojí hráč, který se snaží míč chytit nebo se

jej dotknout. Jestliže se mu to podaří, vystřídá jej hráč, který měl

míč naposled.

Přenášená

Cíl: Podněcovat k logickému uvažování a řešení problému

Úkol: Snaž se co nejrychleji přemístit a poskládat připravené

předměty

Pomůcky: krabice

Na začátek místnosti připravíme různý počet krabic libovolných

velikostí. Úkolem dětí je naskládat co největší počet na sebe a v do

hodnutém čase (1 minuta) přejít tam i zpět na konec místnosti tak,

aniž by ztratily po cestě jedinou krabici. Kdo zvládne přenést bez

chybně co nevíce krabic, vyhrává.
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Trojnohý běh

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Vyzkoušej svoji šikovnost v soutěži

Pomůcky: šátky

Děti se postaví bokem k sobě a jejich vnitřní nohy jim svážeme

šátkem k sobě. Potom se snaží co nejrychleji přejít určitou vzdále

nost.

Slalom

Cíl: Pomáhat dětem poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a

dovednosti

Úkol: Změř si síly s ostatními

Pomůcky: dřevěná tyč, plastová láhev

Vytvoříme dvě slalomové dráhy z plastových lahví naplněných

pískem. Dva soutěžící se postaví na vyznačenou čáru a na dané

znamení se snaží co nejrychleji pomocí dřevěné tyče koulet prázd

nou plastovou láhev a prokličkovat připravenou slalomovou dráhu.

Rychlejší vyhrává.

Skoky

Cíl: Rozvíjet přirozený zájem o pohybovou aktivitu

Úkol: Využij své schopnosti a dovednosti a zapoj se do plně

ní jednoduché sportovní disciplíny

Pomůcky: gymnastické kruhy

Gymnastické kruhy rozložíme na podlaze a děti se je snožmo

z jednoho kroužku do druhého snaží přeskákat.

141



Točení kruhu na ruce

Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti

Úkol: Vyzkoušej si svoji šikovnost při točení obruče

Pomůcky: gymnastické kruhy/obruč

Děti se snaží pohybem paží roztočit obruč navlečenou na ruce.

Podobným způsobem mohou roztočit obruči na noze.

Koulení kruhu

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Vyzkoušej, zda zvládneš jednoduchou sportovní akti

vitu

Pomůcky: židle, gymnastické kruhy/obruč

Koulením se snažíme dostat obruč mezi dvě připravené židle.

Prostředník

Cíl: Podporovat činnosti k upevňování zdraví, zvládnout her

ní situaci

Úkol: Vyzkoušej si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: míč

Děti stojí v kruhu na upažení od sebe. Uprostřed kruhu stojí

jeden hráč a ostatní po kruhu přehazují míč a nikoho nesmí vy

nechat. Ten, kdo stojí uprostřed kruhu, se snaží zmocnit se míče.

Když se mu to podaří, vymění si místo s hráčem, který držel míč

naposledy.
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Na honěnou

Cíl: Vytvářet pozitivní vztah k pohybovým aktivitám

Úkol: Zahraj si s kamarády hru

Jedno dítě pronásleduje některého z hráčů. Ostatní jej mohou

vysvobodit tím, že proběhnou mezi ním a honičem, který musí oka

mžitě změnit směr a vydat se za tím, kdo mu zkřížil cestu.

Skupinová kruhová hra

Cíl: Rozvíjet zájem o mnohotvárnou činnost

Úkol: Vyzkoušej si s kamarády zajímavou hru

Děti se rozdělí do dvou družstev. Každé družstvo vytvoří kruh

spojený držením se za ruce. Uvnitř prvého kruhu stojí jeden člen

druhého družstva a v kruhu druhého stojí jeden hráč družstva prv

ního. Na dohodnuté znamení se snaží středoví hráči z kruhu unik

nout – podlezením, proražením. Hra končí, opustí-li jeden z hráčů

kruh. Jeho družstvo, ke kterému hráč patří, získává jeden bod.

Skok do kruhu naslepo

Cíl: Podněcovat aktivitu

Úkol: Vyzkoušej si svoji přesnost při skoku do kruhu naslepo

Pomůcky: křída

Na podlaze nakreslíme křídou kruh. Dítěti zavážeme oči a posta

víme jej na startovací čáru. Jeho úkolem je skočit snožmo tak, aby

se trefilo do kruhu.
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Určování podle hlasu

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Poznej podle hlasu svého kamaráda

Pomůcky: šátek

Děti stojí v kruhu, v jehož středu je jeden hráč se zavázanýma

očima. Vedoucí dítě se zavázanýma očima zatočí dvakrát dokoleč

ka a ten potom ukáže na některého hráče stojícího v kruhu. Ozna

čený hráč musí říct předem dohodnuté slovo. Úkolem dítěte se za

vázanýma očima je poznat podle hlasu, kdo je to.

Na bosorky

Cíl: Rozvíjet pohotovou reakci

Úkol: Najdi vlastní přezůvky a obuj se co nejrychleji

Pomůcky: přezůvky

Děti se rozdělí do družstev, všichni si zují přezůvky a odnesou

je na dohodnuté místo. Potom vytvoří soutěžní družstvo o stejném

počtu hráčů, jehož hráči na znamení vybíhají bosky k hromadě a co

nejrychleji najdou a obují své přezůvky. Poté se vrací zpět a zařa

dí se na konec řady. Hra se opakuje, dokud se všichni členové neo

bují. Družstvo, které je nejdříve obuto, vyhrává.

Molekuly

Cíl: Rozvíjet rychlost, postřeh, pohotovou reakci

Úkol: Reaguj na pokyny vedoucího hry

Každý hráč představuje atom a volně se pohybuje. Vedoucí hry

zvolá: „Vytvořte molekuly po třech.“ V tomto okamžiku se tři děti
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uchopí za ruce. Počet dětí se v průběhu hry mění podle počtu ato

mů v molekule. Kdo se nevejde do žádné molekuly, vypadne ze hry.

Podle provázku

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání, dodržovat pravidla bezpečnosti

Úkol: Dojdi co nejrychleji do cíle

Pomůcky: provázek

V přírodě natáhneme mezi stromy provázek. Dítěti zavážeme

oči a po hmatu podle provázku musí dojít co nejrychleji do cíle. Ví

tězí nejrychlejší.

Přemísťovaná

Cíl: Motivovat k jednoduché pohybové aktivitě

Úkol: Zapoj se s kamarády doplnění úkolu

Soutěžní trojice se postaví na start. Dva soutěžící se uchopí za

ruce a utvoří stoličku. Třetí si na židličku sedne a na daný povel se

tato trojice snaží oběhnout metu a vrátit se zpět. Vítězí družstvo,

které bylo rychlejší.

Zaháněná

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Pomůcky: míč

Jedno družstvo se snaží zahnat druhé družstvo házením míče.

Hráč odhazuje míč z místa dopadu. Chytí-li hráč míč ve vzduchu,
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posune se o 3 kroky vpřed, směrem k soupeři. Prohrává družstvo,

které je zahnáno na konec hřiště.

Přetahovaná

Cíl: Zvládnout herní situaci

Úkol: Vyzkoušej, zda zvládneš nabízenou sportovní aktivitu

Dvě a dvě družstva se stejnými počty hráčů stojí proti sobě po

obou stranách dělící čáry hřiště. Všichni členové družstva se drží

rukama v pase. Celé družstvo se snaží přetáhnout na svou stranu co

nejvíce členů protějšího družstva. Kdo je přetažen přes čáru, pře

chází k protějšímu družstvu. Vyhrává družstvo, které má nejvíce

členů.
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Říše kašpárka Neposedy

Hry pro zábavu a uvolnění

Rekreační činnosti

Hra je pro děti nejpřirozenější činností, během níž se ve vyme

zeném prostoru a čase pouští do řešení úkolů. Hra tak všestranně a

cílevědomě usměrňuje dětský vývoj, tedy i celou dětskou osobnost

a dává dětem možnost rozvíjet vlastní schopnosti i dovednosti, ne

všedním způsobem využít volný čas, zažít spoustu legrace, zábavy

ale i dobrodružství.

Kašpárek vesele poskočí,

třikrát se přitom otočí.

Nemá on to vůbec snadné,

ale starosti prý nemá žádné.

Pořád se směje, dovádí,

společnost dětí mu nevadí.

Pro přátele vymýšlí zábavné hry,

nikdy se nezlobí a není zlý.

Každého pobaví, děti má rád,

budeš-li chtít, tak pojď si s ním hrát.

Sněz a pískni

Cíl: Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Vyzkoušej si s kamarády zábavnou hru

Pomůcky: sušenky

Dětem rozdáme sušenky (Disko) a jakmile odpískáme začátek sou

těže, děti mají sušenku co nejrychleji sníst. Kdo sušenku sní, zapíská.
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Bonbon

Cíl: Rozvíjet postřeh

Úkol: Uchop bonbon dřív, než se dlaň zavře

Pomůcky: bonbony

V otevřené dlani držíme bonbon a dítě se jej pokusí vzít rychle

ji, než dlaň zavřeme.

Hra s prsty

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Vyzkoušej, zda dokážeš pohotově reagovat

Hrají dva hráči. První hráč spojí obě ruce – prsty vzájemně pro

plete a palce přitiskne k sobě. Protihráč se postaví čelem proti němu

a zaujme stejnou polohu. První potom zvedne jeden nebo několik

prstů a druhý to má za úkol přesně zopakovat.

Hod pingpongovým míčkem do kartonu od vajíček

Cíl: Zvládnout jednoduchou soutěžní disciplínu

Úkol: Vyzkoušej svoji přesnost a hoď míček do kartonu

Pomůcky: pingpongový míček, karton

Děti házejí míčky do kartonu a pokud se trefí, získávají bod.

Obměna hry:

Čtvercový karton na vajíčka nabarvíme různými barvami a vy

tvoříme pestrobarevný terč. Děti se potom trefují míčky do terče, a

podle toho, kterou barvu zasáhnou, získávají body.
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Šněrování bot

Cíl: Podporovat soutěživost dětí, motorická zručnost

Úkol: Co nejrychleji zašněrovat boty

Doprostřed hřiště nebo tělocvičny postavíme dvě židle a na ně

položíme boty bez tkaničky. Děti se rozdělí do dvou družstev se

stejným počtem hráčů a postaví se na vyznačenou čáru. Jakmile za

hájíme hru, jednotliví soutěžící doběhnou k připravené židli a stří

davě jeden šněruje a zaváže tkaničku od bot a druhý tkaničku roz

váže a vyšněruje. Hra končí, až se vystřídají všichni členové druž

stva. Vítězí družstvo, které bylo rychlejší.

Foukaná

Cíl: Podporovat soutěživost a aktivitu dětí, využít volný čas

efektivním způsobem

Úkol: Snaž se nafouknutý balonek posunout k určenému cíli

Pomůcky: balonky

Soutěží tři družstva. Každé družstvo dostane nafouknutý zavá

zaný balonek a každé dítě se jej snaží po kolenou foukáním dostat

dopředu k určenému cíli, potom uchopí balonek do ruky, rychle

běží zpět a předává balonek dalšímu soutěžícímu svého družstva.

Vítězí družstvo, které je nejrychlejší.

Hledání knoflíků podle popisu

Cíl: Procvičovat postřeh a prostorové vnímání, motivovat žáky

k pestré a námětově bohaté činnosti

Úkol: Děti hledají odlišné knoflíky podle popisu

Pomůcky: knoflíky různých barev a velikostí, knoflíky z papíru
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K hledání je dobré použít dle možností knoflík zlatý, zvláštně

zdobený, abnormálně veliký…

Dětem pohodíme ve volném prostoru obyčejné knoflíky a mezi

ně vložíme několik knoflíků (pět), které se odlišují od ostatních.

Děti při hledání nesmí uchopit jiný knoflík, než ten, který odpovídá

danému popisu. Kdo přinese jiný, nemůže dál hledat.

Kdo najde alespoň jeden knoflík odpovídající popisu, získává

3 body do hodnotící tabulky.

Hra na volání

Cíl: Podporovat aktivitu dětí, využít volný čas efektivním způ

sobem

Úkol: Zavolej na své blízké a využij přitom vlastní melodii

Děti volají na svého kamaráda, na maminku, na babičku … a

přitom volání melodizují. Volání můžeme zkoušet živě, hlasitě, po

tichu, táhle, skupinově …

Hra na hodiny

Cíl: Rozvíjet a prohlubovat hudební a pohybové schopnosti

Úkol: Zamysli se a napodobuj, jak bijí hodiny

Děti kývají hlavou, rukama nebo celým tělem do stran a přitom

zpívají tik, tak.

Na velitele

Cíl: Procvičovat smyslové vnímání, pohybové schopnosti a

dovednosti

Úkol: Zjisti, kdo udává pokyny ostatním dětem
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Jedno dítě vyšleme na okamžik za dveře a s ostatními se do

hodneme, kdo bude představovat tajného velitele. Ten řídí pohyby

ostatních. Například: všichni tleskají, klepou ukazováčkem o lavi

ci, mávají na pozdrav, mrkají očima … Detektiv, který byl za dveř

mi, musí vypátrat, kdo řídí pohyby ostatních hráčů.

Zmizelý kamarád

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Popiš přesně oblečení a obutí svého kamaráda

Pomůcky: psací potřeby

Jedno dítě jde za dveře a ostatní, aniž by ho viděli, napíší, co měl

zmizelý kamarád na sobě, včetně obutí na nohou.

Na detektiva

Cíl: Rozvíjet myšlení, postřeh

Úkol: Zahraj si zajímavou hru

Děti se volně procházejí v místnosti. Vedoucí hry pošle jed

noho z hráčů (detektiva) za dveře a potom vyzve jiné dítě, aby se

vzdálilo druhými dveřmi. Potom zavolá detektiva zpátky a jeho

úkolem je zjistit, kdo zmizel po jeho odchodu z místnosti. Vedou

cí hry zaznamenává čas, za jak dlouho detektiv určí zmizelého

hráče a hra se potom opakuje. Na konci vyhodnotíme reakce jed

notlivých hráčů.

Ztracený předmět

Cíl: Rozvíjet postřeh a pohotové vnímání

Úkol: Najdi zmizelý předmět

Pomůcky: předmět
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Vedoucí hry ukryje v místnosti nějaký předmět. Dětem vysvětlí,

co mají hledat. Kdo předmět objeví, pošeptá místo skrýše vedoucí

mu a posadí se do lavice.

Ukryté špendlíky

Cíl: Plnit zodpovědně zadaný úkol

Úkol: Hledej špendlíky rozmístěné v prostoru

Pomůcky: špendlíky

Po místnosti zapíchneme špendlíky s pestrobarevnými hlavička

mi. Děti se procházejí po místnosti a ukryté špendlíky hledají. Kaž

dý, kdo špendlík vypátrá, si ho vezme. Kdo bude mít nejvíce špen

dlíků, vyhrává.

Křížem – krážem

Cíl: Rozvíjet myšlení a pohotovou reakci

Úkol: Zahraj si společně s dětmi zajímavou hru

Pomůcky: tužka

Všichni se posadí do kruhu tak, aby na sebe vzájemně vidě

li. Vedoucí hry vezme tužku, posílá ji svému sousedovi. Může

ji předat překřížením ruky nebo rovně. Předání předmětu slov

ně označí. Soused tužku předává dál a opět slovně vyjádří ja

kým způsobem tužku posílá. Nezasvěcení hráči si myslí, že zále

ží na tom, jak tužku při předání natočí, ale slovo křížem krážem

se týká především toho, zda mají hráči zkřížené nohy, či překříží

ruce. Jinak ho vedoucí hry opraví.
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Pozdrav

Cíl: Rozvíjet myšlení

Úkol: Rozlušti vzkaz kamarádů, který poslali kašpárkovi

Pomůcky: pracovní list

Řešení: Čauky

Přenášení kaštanů

Cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

Úkol: Přemísti hromádku kaštanů

Pomůcky: kaštany

U3 Y5 Č1 K4 A2

Vymezíme závodní trať, vyznačíme start a cíl. Potom se závod

níci po pěti vedle sebe postaví na start a před každého závodní

ka vysypeme hromádku se stejným počtem kaštanů. Na daný po

vel musí co nejrychleji kaštany sebrat, vyrazit na trať a dopravit je

k cíli. Nesmí ovšem kaštany nastrkat do kapes, musí je nést pouze

v rukou nebo přitisknuté pod bradou nebo v podpaží. Když závod

níkovi kaštan upadne, musí ho nechat ležet. Zvítězí ten, kdo dopra

ví do cíle nejvíce kaštanů.
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Sežeň a přines!

Cíl: Motivovat k pestré námětově bohaté činnosti

Úkol: Najdi a přinesvěci podle popisu

Pomůcky: drobné předměty

Dětem popisujeme věci, které mají v místnosti najít a přinést.

Například: malý linkovaný sešit, dřevěnou kostku, žlutou pastel

ku… Kdo přinese seznam věcí co nejdříve, vyhrává.

Rozložená abeceda

Cíl: Procvičovat abecedu zábavnou formou

Úkol: Hledej písmena abecedy

Pomůcky: pracovní list, psací potřeby

V místnosti na koberci rozložíme celou abecedu. Dítěti dáme do

ruky ukazovátko a jeho úkolem je místnost projít a ukazovat písme

na tak, jak jdou v pořadí za sebou. Každému jednotlivci stopujeme

čas. Po ukončení hry provedeme vyhodnocení.

Slovní souboj

Cíl: Rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet myšlení, vyjadřovací

schopnosti

Úkol: Zapoj se do soutěže družstev

Pomůcky: pracovní list, psací potřeby

Děti rozdělíme do dvou až tří družstev se stejným počtem sou

těžících. Hru začíná první družstvo a zadává tematický okruh (zpě

vák, zpěvačka, spolužáci, rostliny, hmyz, ptáci …), na který jed

notliví hráči družstva střídavě vymýšlejí slova Žádné slovo nesmí

být vysloveno dvakrát. Které družstvo neví nebo chybuje, počítá

si trestný bod. Družstvo, které má nejméně trestných bodů, vítězí.
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Na sochy

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Zahraj si s kamarády zábavnou hru

Jedno dítě se otočí zády a ostatní v okamžiku, kdy se nedívá,

zaujmou nějakou zajímavou polohu či postoj připomínající sochu.

Vybraný hráč si je chvíli prohlíží, poté se opět otočí a sochy změ

ní svoji polohu. Předurčený hráč musí všechny sochy vrátit do pů

vodní polohy.

Přesná trefa

Cíl: Rozvíjet přesnost a aktivitu

Úkol: Vyzkoušej svoji šikovnost při hře

Pomůcky: kroužek, šňůrka, tužka

Jeden hráč drží v ruce malý kroužek velikosti prstýnku navleče

ný na šňůrce tak, aby otvor byl volný. Ostatní hráči s připravenou

tužkou v ruce se postaví na čáru a na znamení se pravidelným kro

kem přibližují, nesmí se zastavit a otvorem kroužku se snaží pro

strčit tužku.

Zmatek

Cíl: Podporovat soutěživost a aktivitu dětí, využít volný čas

efektivním způsobem

Úkol: Zapoj se do plnění jednoduchých úkolů dle pokynů

Pomůcky: lístky s vymyšlenými úkoly

Hráči dostanou různé lístečky s různými úkoly, na kterých jsou

napsané pokyny, co mají dělat. Například – slož rozstříhanou bá

seň, udělej dvacet dřepů, vyzuj všem přezůvky … Na daný povel

začnou všichni své úkoly plnit.
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Běh se sešitem a míčkem

Cíl: Rozvíjet rychlost, obratnost

Úkol: Využij své šikovnosti a proběhni určenou trať co nejrychleji

Pomůcky: noviny, tenisový míček

Připravíme trať od startu k metě pomocí novinových listů pa

píru. Každý závodník dostane do ruky sešit A4 a na něm tenisový

míček. Na daný povel závodníci probíhají trať tak, že nesmí šláp

nout mimo připravené novinové listy a nesmí ztratit tenisový mí

ček. Kdo bude nejrychlejší, vyhrává.

Bramborové závody

Cíl: Podporovat soutěživost dětí

Úkol: Pomocí tužky přesuň bramboru k cíli

Pomůcky: brambora, tužka

Na podlaze nakreslíme křídou klikatou dráhu širokou 15 cen

timetrů. Úkolem soutěžících je dokutálet k cíli tužkou bramboru.

Komu brambora vyjede z dráhy, je diskvalifikován.

Na skřítka Neposedu

Cíl: Rozvíjet postřeh, pohotovou reakci

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Uprostřed místnosti sedí neposedný skřítek, ostatní se kolem

něho hemží, nenápadně se k němu přibližují a různě do něj prstem

šťouchají. Skřítek se snaží děti kolem uchopit rukama. Když se mu

to podaří, vymění si s chyceným hráčem místo.
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Na veselé a smutné království

Cíl: Motivovat k námětově pestré činnosti

Úkol: Zahraj si s kamarády zajímavou hru

Dvě skupiny hráčů sedí naproti sobě u stolu.Vedoucí hry mezi

ně hodí kostku. Když kostka zůstane ležet lichým číslem vzhůru,

hráči na pravé straně se začnou smát a smějí se až do doby, než ve

doucí řekne: „STOP“. Jejich soupeři musí zachovat kamennou tvář.

Kdo se zasměje, přechází do družstva protivníka. Hra pokračuje

dalším vržením kostky.

Poznej hmatem

Cíl: Rozvíjet myšlení a smyslové vnímání

Úkol: Poznej hmatem při omezeném vidění nejrůznější předměty

Pomůcky: různé předměty, psací potřeby

Děti sedí u stolečku a ruce mají pod stolem. Vedoucí hry posílá

pod stolem nejrůznější předměty tak, aby je děti neviděly. Jakmile

předměty projdou rukama dětí, vedoucí hry je ukryje. Úkolem dětí

je napsat, jaké předměty jim rukama prošly.

Zkouška zraku

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Zvládni zrakovou zkoušku

Pomůcky: list s textem

Na druhou stranu místnosti pověsíme list s textem psaným vel

kým písmem. Děti se postaví na čáru a společně jednotlivými kro

ky postupují k místu, kde je text umístěn. Ten, komu se podaří pře

číst text z největší vzdálenosti, vyhrává.
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Sčítání a odčítání

Cíl: Zvládnout jednoduché početní operace

Úkol: Do prázdných políček doplň správné výsledky

Pomůcky: pracovní list, psací potřeby

Přesmyčky

Zvětšinebozmenšičísla 1.178146911
2. 3. 4. 5.

1.

2.

3.

4.

5.

-1

+3

+5

-6

+9

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání

Úkol: Poskládej písmena a napiš správná slova

Pomůcky: list s textem
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Nápověda: loupežník, skřítek, trpaslík, vodník, kouzelník, čaroděj,

rarášek, princezna

Závod se sponkami

Cíl: Rozvíjet jemnou motoriku

Úkol: Spoj všechny spony a vytvoř řetízek

Pomůcky: kancelářské sponky

Každý hráč dostane stejné množství kancelářských sponek a

jeho úkolem je spojit všechny k sobě a vytvořit co nejrychleji

řetízek.
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Kuličkový král

Cíl: Využít volný čas efektivním způsobem

Úkol: Vyzkoušej svoji šikovnost při zajímavé hře

Pomůcky: kuličky

Děti cvrnkají kuličky do připraveného důlku. Každý hráč má

stejný počet pokusů. Kdo se trefí do důlku, získává jeden bod. Hra

se několikrát opakuje a kdo získá nejvíce bodů, stává se z něj ku

ličkový král.

Zábavné luštění

Cíl: Rozvíjet myšlení, využít získané vědomosti

Úkol: Vylušti tajenku

Pomůcky: pracovní list, psací potřeby

• Poslední měsíc v roce je ……………………………..(prosinec)• Název stromu, kterému na zimu opadá jehličí ………(modřín)

• Na jaře ptáci stavějí ………………………………….(hnízda)• Vlaštovka patří mezi stěhovavé ……………………...(ptáky)• V lese se těží …………………………………………(dřevo)• Z kořene stromů vyrůstá ……………………………..(kmen)• Živočich, který v noci létá, se nazývá ……………….(netopýr)• Ve škole děti sedí v ………………………………….(lavicích)• V cirkuse cvičí na laně ………………………………(akrobaté)• V lese houká …………………………………………(sova)• Pruhovaný kůň je …………………………………….(zebra)• Plody dubu se nazývají ………………………………(žaludy)
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• Mládě slona je ………………………………………..(slůně)

• Na větvích stromů rostou zelené ……………………. (listy)

• Princezna bydlí na ……………………………………(zámku)• Korunu stromů vytvářejí ……………………………..(větve)• Akvarijní ryby plavou v ……………………………. (akváriu)

• Když venku prší, vezmu si ………………………….. (deštník)

• V zimě padá …………………………………………. (sníh)

Řešení: Pohádkové vzdělávání
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Týden her a soutěží

Pomůcky: dle úkolů

Motivace:

Kašpárek dlouho přemýšlel,

až skvělé nápady v hlavě měl.

Hry a soutěže vymýšlel,

přišel se podívat, kdo kolem šel.

Soutěžit se bude několik dní,

přijďte hned, ať nejste poslední.

Hry se slovy

Pomůcky: tužka, papír

• Napiš všechna zvířata, která jsou ve vyjmenovaných slovech

(býk, kobyla…)

• Vymysli a napiš co nejvíce slov, která mají 8 písmen ( písmen

ko, tanečník, pastelka, propiska…)

• Vymysli a napiš co nejvíce slov, která na sebe navazují tak, že

začínají písmenkem, kterým předešlé slovo končí. (ekonom,

myš, šátek, kladivo …)

• Seřaď slova podle počtu písmen (dítě, žák, lavice, stůl, počítač,

kniha, lepidlo, opice, letadlo, máma, žirafa, …)

• Seřaď slova podle abecedy (jaro, auto, pes, les, sýr, květina,

strom, dům, křeslo, koberec, noviny, rohlík…)

• Rozlušti slova, ve kterých chybějí písmenka

n-v-n-, n-s, l-s, h-l, m-š, l-st, šk-l-, ubr-s… (noviny, nos, les,

hůl, myš. list, škola, ubrus)
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Taneční hry

• Tanec s knoflíkem na hlavě

• Tanec s krabičkou lentilek

• Tanec s koštětem

• Tanec s plyšovým zvířátkem

• Tanec v holinkách

• Tanec podle vlastního zpěvu

• Tanec s nafouknutým balonkem

Hry pro pobavení

• Běh s přikrčenými koleny

• Běh s plným batohem na zádech

• Běh v papírových botách

• Běh v papírové čepici

• Běh s ploutvemi na nohou

• Běh s plastovými botami

• Běh na vysokých podpatcích

Hry k zamyšlení

• Předveď s kamarádem rozhovor, který bude trvat jednu minutu

• Zazpívej píseň, ve které se zpívá o škole nebo o dětech

• Nakresli obrázek svého kamaráda

• Vymysli krátkou vtipnou báseň na libovolné téma

• Vyprávěj vymyšlenou pohádku

Námětové hry

• Vyber si jednoho kamaráda a vymysli mu nový účes

(na kadeřníka)

• Předveď se svým kamarádem návštěvu u lékaře (na lékaře)

• Zahraj si na spisovatele a napiš veselý příběh (na spisovatele)
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• S vybraným kamarádem předveď rozhovor na libovolné téma

(na reportéra)

• Vymysli a napiš veselou báseň (na básníka)

Hrátky s geometrickými tvary

• Nakresli kroužkovaná písmenka

• Nakresli obrázek pomocí kroužků

• Vymysli a nakresli návrh na látku

• Vyber si pět libovolných geometrických tvarů, nakresli je na pa

pír a do každého tvaru vlož libovolný obrázek

• Nakresli pomocí určitého počtu čtverců a obdélníků domeček

• Vymysli a napiš pohádku o panu Kolečkovi a panu Čtverečkovi,

nakresli k pohádce obrázek

Příklad:

Hvězdička na obloze krásně se třpytí,

šaty má překrásné, ze zlatých nití.

Večer se probouzí, ráno jde spát,

každou noc necháme si o hvězdách zdát.
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V jednom domě, co není pro mě, bydlel pan Kolečko s panem

Čtverečkem. Žili spokojeně a byli velmi dobří přátelé. Společně

chodili na procházky, společně jezdili na kole a večer, když se se

tmělo, pozorovali večerní oblohu. Každý večer se nemohli vynadí

vat, jak na ně blikala překrásná princezna Hvězdička. Každý den se

moc těšili, až se zase setmí a jak opět spatří její krásu. Ale co se ne

stalo? Večer, když se blížili k paloučku, kde hvězdy pozorovali, vi

děli, jak padá hvězda. Znali z vyprávění, že když padá hvězda, má

si člověk něco přát. Než stihli cokoliv vymyslet, hvězdička dopadla

na zem. Oba dva se zadívali smutně na oblohu. Báli se, že blikající

krásku už nikdy nezahlédnou. Hvězdička, která se jim tak líbila, se

však usmívala a z veliké dálky na ně opět mávala.

Význam hry

Všechny náměty, které zde naleznete, mají charakter tvořivých

her, při nichž děti získají spoustu vědomostí a dovedností.

Hra posiluje morální a charakterové vlastnosti, rozvíjí citové a

volní vlastnosti, fantazii, samostatnost, tvůrčí schopnosti.

Každá hra, má-li být pro děti přitažlivá a splnit výchovně vzdě

lávací cíle, musí obsahovat vhodnou motivaci. Což znamená urči

tou soustředěnost sil jedince vyznačující se napětím, neklidem a

zvýšenou aktivitou. Motivace může být velmi rozmanitá. Může

te využít náměty z této knihy nebo vlastní vyprávění, šifrovanou

zprávu atd.

Hra je pro dítě jednou z nejpřirozenější činností, má svoji

strukturu, svá pravidla a zákonitosti. Je jedinečnou možností, jak

děti motivovat k realizaci nejrůznějších úkolů tak, aby se snaži

ly podobat svému vzoru a chtěly dokázat to, co on, aby se snaži

ly překonat samy sebe a ve vymezeném prostoru a čase se pusti

ly do řešení úkolů. Pro vychovatele je hra jedinečnou možností,

jak nenásilně děti vést k získávání potřebných vědomostí, doved

ností a návyků.
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Hodnocení

Hodnocení jednotlivých herních úkolů vyvolává u dětí zdravou

ctižádost a soutěživost. Musí být předem vždy jednoznačně a pevně

stanoveno. Dětem musí být jasné, kolik bodů za kterou aktivitu zís

kají. Body zapisujeme do herní karty jednotlivce. Naší pozornosti

nesmějí ujít ani reakce dětí, jejich názory a připomínky.

Na konci školního roku doporučuji provést závěrečné vyhodno

cení. Pro děti by to měla být slavnostní chvíle, při níž jsou účastní

ci spravedlivě oceněni.

Poraženými se nesmějí cítit ti, co nevyhráli, ale ti, co nedokáza

li vyvinout snahu a žádné úsilí.

Závěr

Školní družinu je nutné pokládat za instituci pedagogickou, tedy

výchovnou a vzdělávací, což je potvrzeno i zákonem, ale v očích

veřejnosti stále zůstává představa, že školní družina plní především

funkci sociální.

Kvalitní zájmové vzdělávání se stává žádoucí nejen z hlediska

společenského, ale i z hlediska úspěšnosti každého jedince. Proto

školní družina působí na děti i ve směru komplexního rozvoje s re

spektováním individuálních zvláštností.

V průběhu roku jsme vyzkoušeli nejrůznější aktivity směřující

k situačnímu a prožitkovému učení prostřednictvím různorodých

činností. Činnosti, které jsou uvedené v této knize, jsme měli mož

nost ověřit v praxi a proto je doporučuji vyzkoušet i ostatním. Pří

klady lze aktualizovat různými změnami, přizpůsobovat nově

vzniklé situaci a prostředí. Pestré náměty a témata jsou dětem vel

mi blízká a jsou vybraná v relativně širokém rozmezí navzájem

souvisejících oblastí. Proto lze přecházet logicky z jednoho téma

tu na druhé. Přitom se zajímáme o zpětnou vazbu dětí. Podle této

zpětné vazby téma dále rozvíjíme nebo ukončíme.
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Království pohádkové princezny

uděluje

Diplom

za úspěšné zvládnutí pohádkových úkolů

Jméno a příjmení

PodpisDatum
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Pohádková škola princezny Filomény

uděluje

pochvalný list

Třída:Školní rok:

Jméno a příjmení

V

Chování:

Vyniká

v těchto

činnostech:

Vlastnosti:

Podpis
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