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Jedná se o fyzicky lehce náročnou venkovní aktivitu, při níž si děti 
procvičují poznávání čísel s různými obměnami.

Hlavní oblast činnosti • Předmatematická gramotnost

Další oblasti činnosti • Tělesná a pohybová výchova 
• Jazyk a řeč 

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Pohyb a pohybová koordinace
• Rozlišování obrazných znaků a symbolů
• Číselné a matematické představy
• Řešení problémů a myšlení
• Sociabilita a spolupráce
• Vnímání
• Komunikace s dětmi

Pomůcky a potřeby • Barevné venkovní křídy, případně papíry a fixy

Prostorové nároky • Betonové hřiště, chodník

PostuP
• Na chodník nebo betonové hřiště nakreslíme barevnými křídami náhodně rozmístěná čísla. 

Číslo nejvyšší hodnoty je vhodné vybrat podle schopností a věku dětí. Čísla by měla být 
dostatečně velká a výrazná, aby byla dobře vidět i ne úplně zblízka, a zároveň by měla být 
v přiměřené vzdálenosti od sebe. Starší děti, které již psaní čísel ovládají, se mohou zapojit do 
přípravy aktivity.

• Jak velký má být počet čísel stejné hodnoty, závisí na počtu dětí a variantě hry, kterou zvolíme.

• Necháme děti volně se procházet mezi čísly (tuto část je možné doplnit písničkou či říkankou) 
a pak vykřikneme nějaké číslo (v rozmezí těch, která jsme nakreslili na chodník). Úkolem dětí je 
co nejrychleji dané číslo najít a postavit se na ně.

1. Hledání čísel



5/20203

Možné obMěny

• Počet čísel jedné hodnoty bude stejný jako počet dětí. Nebude se jednat o soutěž; každé dítě 
bude mít šanci najít si své vlastní číslo.

• Čísla lze rovněž kreslit barevně. V takovém případě můžeme jejich počet navýšit tolikrát, kolik 
použijeme barev, a vyvolávat vždy barvu i číslo (například červená sedmička); nebo počet 
nezvyšujeme a vyvoláváme buď barvu, nebo číslo.

• Místo čísel je možné hrát stejnou hru i s geometrickými tvary. Tuto variantu lze doplnit barvami.

• Jinou variantou je použití písmen, která děti hledají. Hraje se stejně jako varianta s čísly, hodí 
se však spíše pro starší děti, od nichž se vyžaduje větší míra spolupráce. V takovém případě 
je možné rozmyslet si předem krátká slova (případně je vytisknout nebo čitelně napsat na 
kartičky) a nechat děti, aby společně hledaly dané slovo či dvě kratší slova (písmen ve slově by 
mělo být tolik, kolik je dětí, a v případě, že se v něm nějaký znak opakuje, mělo by se to odrážet 
i v počtu tohoto písmene na chodníku). Pokud nejsou děti schopné ještě ze slova určit, která 
písmenka obsahuje, můžeme jim pomoci vytisknutou kartičkou s konkrétním slovem. Děti si 
pak mezi sebou musejí rozmyslet, kdo bude hledat jaké písmenko, čímž se podporuje jejich 
vzájemná spolupráce a domluva.

• Složitější variantou hry s čísly je sčítací varianta. Děti nehledají předem známé číslo, ale 
například hodnotu tři plus jedna.

• S nejmenšími dětmi můžeme aktivitu provádět například s barevnými puntíky nebo známými 
předměty (auto, domeček, kytička…). V tomto případě je vhodné, aby vyvolával učitel a děti ze 
hry nevypadávaly.
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Tato aktivita rozvíjí představivost a fantazii. Děti si do představ promítají 
svůj aktuální psychický (emoční) stav nebo popisují a zpodobňují situaci 
či představu na základě již nabytých zkušeností. Kromě komunikačních 
dovedností a práce s emocemi se tato činnost zaměřuje také na relaxační 
techniky, pohybové aktivity a hry a na procvičování hrubé i jemné 
motoriky.

Hlavní oblast činnosti • Osobnostní a sociální výchova

Další oblasti činnosti • Tělesná a pohybová výchova 
• Jazyk a řeč 

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Pozornost, soustředěnost
• Vnímání
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• City a jejich projevy
• Slovní zásoba
• Úroveň verbální komunikace
• Stavba vět
• Grafické a výtvarné vyjadřování
• Koordinace ruky a oka
• Sebeuvědomění a sebeuplatnění
• Vůle, vytrvalost
• Komunikace s dětmi
• Respektování pravidel

Pomůcky a potřeby • Kruhový ubrus (deka, batikované prostěradlo), vlnité 
kartony o různých velikostech – nejlépe kousky a 
odřezky, ne celé plochy, výtvarné potřeby (temperové 
barvy, barevné papíry, nůžky, lepidla, provázky apod.), 
CD Má vlast (B. Smetana), CD přehrávač

Prostorové nároky • Třída mateřské školy

Doporučená literatura • S. Pfeffer: Rozvíjíme emoce dětí, Portál, Praha 2003

2. Co se děje za oknem
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Aktivitu je vhodné zařadit v den, kdy jsme svědky výraznějších projevů počasí, například při 
bouřce či silném větru. Atmosféru při poslechu CD Má vlast tak podbarví a doplní zvuky zvenčí 
(bubnování deště, šumění listí atd.).

PostuP
• Doprostřed místnosti položíme deku, kolem níž si děti lehnou, případně si podloží hlavu 

polštářkem.

• Pokud je to možné, zatáhneme žaluzie a zhasneme světla.

• Děti se pohodlně položí, zavřou oči a uvolní tělo. Pokusí se pomalu dýchat a naslouchat.

• Pomocí motivačního vyprávění na téma Co se děje za oknem se snažíme navodit poklidnou 
atmosféru.

• Pustíme připravené CD Má vlast, konkrétně symfonickou báseň Vyšehrad.

• Činnost zvolna doprovázíme mluveným slovem (asi 5 až 10 minut).

• Poté se děti pomalu posadí, případně je necháme dál ležet, a začneme si povídat o tom, co si 
děti myslí, že se dělo za oknem.

– Co by se tam mohlo odehrávat? (Nemusí jít jen o počasí.)

– Jak to na ně působilo? (příjemné/nepříjemné, radostné/smutné)

– Odpovídá to jejich náladě v daný den?

– Jakým způsobem a zda vůbec to ovlivnilo jejich náladu?

– Cítí se teď klidnější, nebo naopak?

•  Po slovním rozboru zadáme dětem následující instrukci: Vyjádřete pomocí barev pocit 
z toho, co jste slyšely. Děti mají k dispozici různé výtvarné potřeby.

•  Necháme děti volně tvořit. Podle situace jim můžeme znovu, ale tišeji pustit danou skladbu.

•  Hotové výtvory si společně s dětmi prohlédneme a diskutujeme o nich.  
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Touto aktivitou lze spojit vyjadřování emocí, jimž dítě rozumí a které si 
dokáže vizualizovat, s pohybem. Navíc rozvíjí komunikaci a spolupráci 
dětí. Procvičí jejich hrubou i jemnou motoriku, podpoří hravost 
a zvídavost.

Hlavní oblast činnosti • Osobnostní a sociální výchova

Další oblasti činnosti • Tělesná a pohybová výchova
• Přírodovědná gramotnost
• Kulturní, multikulturní a mediální výchova
• Polytechnická výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Vnímání
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• City a jejich projevy
• Slovní zásoba
• Úroveň verbální komunikace
• Rozlišování obrazných znaků a symbolů
• Pohyb a pohybová koordinace
• Komunikace s dětmi
• Sociabilita a spolupráce
• Sebeuvědomění a sebeuplatnění

Pomůcky a potřeby • Květiny a květy donesené z přírody, obrázky květin, 
kruhový ubrus (deka, batikované prostěradlo), výtvarné 
potřeby 

Prostorové nároky • Třída mateřské školy

Doporučená literatura • I. Sokolowski, C. Toll: Můj první herbář, Jan Vašut, Praha 
2012

3. Jak se cítí květina
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Doporučení

Aktivitu je vhodné zařazovat spíše v jarním či letním období, kdy jsou již témata jarních 
a lučních květin probrána, a děti tedy mají povědomí o vývoji rostliny, o různých podobách 
květin a jejich částí, a mohou tak vycházet z nabytých vědomostí.

PostuP
• Aktivitu zahájíme prohlížením obrazového materiálu (obrázky květin, květy, pupeny apod.). 

Připomínáme si květiny, které jsme pozorovali při procházce, a popíšeme si alespoň několik 
obdob květů (postavení a počet okvětních lístků, organizaci květu, vliv prostředí na vzhled 
atd.).

• Děti uvedeme do činnosti motivačním vyprávěním. Zahrajeme si na louku plnou květin, 
které teprve musejí vyrůst.

• Děti si najdou své místo v prostoru. Vyprávíme jim o tom, jak roste květina: „V hlíně je malá 
sazenička, na kterou krásně zasvítilo sluníčko. Zapršelo. Sazenička se v hlíně zavrtěla 
a pomaličku začala růst za sluníčkem. byla zvědavá, jak to vypadá tam nahoře…“

• Děti se stulí do klubíčka a ztvárňují sazeničku. Pomalu se zvedají a představují růst stonku. 
Spojením rukou nad hlavou vytvoří pomyslné poupě a pozvolna rozpažují jako rozvíjející 
se květ.

• Pobídneme děti, aby si představily květinu, která se jim líbí, a napodobily ji tělesným 
pohybem (opakujeme 2–3×).

• Mohou také ztvárnit, jak vypadá květina, jež je zmoklá, na kterou fouká vítr, je smutná, či 
veselá, hledá jinou květinu, vítá sluníčko, bojí se bouřkového mraku, je překvapena krásou 
ostatních květin apod. (Pracujeme i s výrazem obličeje – beze slov.)

Doporučení

Pokud máme ve školce různé květiny, necháme děti, aby si je detailně prohlédly a porovnaly 
je s obrazovou předlohou. Mohou je očichat, lehce ohýbat a zkoumat vlastnosti jednotlivých 
částí květiny.

Možné obMěny

Pokud to děti zvládnou, mohou na závěr namalovat či vystříhat a z barevných papírů 
poskládat květinovou louku.
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Tato aktivita podporuje nácvik sluchové analýzy. Děti si procvičí dovednost 
rozlišovat, ze kterých písmen se slovo, v tomto případě vlastní jméno, 
skládá. Činnost je vhodná jak pro předškolní věk, tak pro žáky 1. stupně ZŠ.

Hlavní oblast činnosti • Jazyk a řeč

Další oblasti činnosti • Výtvarná a estetická výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

•  Slovní zásoba
• Paměť
• Úroveň verbální komunikace 
• Kvalita slovního projevu 
• Pozornost a soustředěnost
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Grafické a výtvarné vyjadřování

Pomůcky a potřeby • Kreslicí karton, pastelky, voskovky, případně barevný 
papír

Prostorové nároky • Třída mateřské školy

PostuP

 Úvod do tématu

Dětem vysvětlíme, že si budeme povídat o jménech. Může následovat rozhovor:
• Jak se jmenuješ?
• Jak ti říkáme, když jsi hodný?
• Jak ti říkáme, když děláš neplechu?
• Jak by tě měli oslovovat ostatní, aby se ti to líbilo?

Poslední ze zmíněných otázek doporučuji položit vždy. Dítěti bude příjemná možnost 
rozhodnout se, jak mu mají ostatní říkat. Některé děti mají rády zdrobněliny, jiné je naopak 
odmítají.

4. Moje jméno se skládá
z písmen



5/20209

 počáteční písmeno

• Tato část závisí na vyspělosti dětí a na tom, zda už jsme podobné aktivity s písmenky 
absolvovali. Nicméně není třeba dlouhého vysvětlování ani v případě, že aktivitu 
realizujeme poprvé – postačí uvést například: M jako MÁMA, T jako TÁTA apod.

• Na které písmeno začíná tvoje jméno?

Učitel začne: Jmenuji se Jana a mám ráda jahody. Na příkladu dětem vše vysvětlíme. 
Opravíme je, pokud udělají chybu, popřípadě jim pomůžeme vymyslet další příklady.

 umíš se podepsat?

Zjistíme, které dítě se umí podepsat. Můžeme využít i papír, na níž to dítě předvede.

příklad: onDrA – otázky:

• Znáte nějaké písmenko z Ondrova podpisu?

• Je v jeho jménu nějaké písmenko, které se vyskytuje i ve vašem jméně?

• Které písmenko je první?

• Které písmenko je poslední? (Procvičujeme zároveň pojmy před, za, první, poslední).

práce s písmenem o

• Uveďte nějaké slovo, které začíná na písmeno O.

• Zkuste vymyslet zvíře, rostlinu, předmět apod., které začínají od daného písmena 
a zároveň se vyskytují ve skolce…

• Stejně postupujeme i u ostatních písmen.

 napiš své jméno

Děti, které se umějí podepsat, se podepíšou na kreslicí karton. Můžeme dětem pomoci 
a předkreslit jim na čtvrtku tolik políček, kolik písmen má jejich jméno.
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Tato aktivita kombinuje jednoduché zahradničení s kreativním vyžitím. 
Děti se budou bavit nejen při samotném tvoření, ale i nadcházející týden, 
kdy jim budou postupně růst zelené „vlásky“.

Hlavní oblast činnosti • Výtvarná a estetická výchova

Další oblasti činnosti • Environmentální výchova
• Přírodovědná gramotnost
• Polytechnická výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Grafické a výtvarné vyjadřování  
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Zapojení do společných her, spolupráce na činnostech

Pomůcky a potřeby • Keramické květináče, zemina, osivo (osení, tráva, 
řeřicha…), fotoaparát, tiskárna, nůžky, lepidlo, chlupaté 
drátky, fixy nebo barvičky, igelitový ubrus na přikrytí 
stolu

Prostorové nároky • Třída mateřské školy

Užitečné odkazy • www.idea-creative.cz

PostuP
 1. Nejprve musíme nafotit dětské portréty, které použijeme jako obličeje květináčů. Děti 

se nutně nemusejí vždy jen usmívat do objektivu, veselým dojmem působí i škleb nebo 
vyplazený jazyk a projektu to dodá rozvernější podobu.

 2. Fotografie v počítači zmenšíme tak, aby byl výsledný obličej velký jako jedna polovina 
výšky květináče (tzn. pokud je květináč vysoký 10 cm, obličej na fotografii by měl mít na 
výšku asi 5 cm).

 3. Fotografie vytiskneme – postačí klasický kancelářský papír, který půjde na květináč 
nalepit lépe než fotografický.

5. Veselé květináče
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 4. Obličeje vystřihneme, u každého ale ještě navíc zarovnáme hlavičku přibližně v polovině 
čela. Tato zarovnaná část se přilepí na horní okraj květináče. Díky tomu bude rašící osivo 
působit tak, jako by dětem rostly vlásky.

 5. Vystřižené obličeje přilepíme na květináče.

 6. Připevníme rovněž chlupaté drátky jako ručičky, popř. nožičky.

 7. Fixy nebo barvičkami domalujeme tělíčko.

 8. Květináče naplníme hlínou a prsty ji lehce upěchujeme.

 9. Na povrch rovnoměrně nasypeme semínka a přikryjeme je malou vrstvou zeminy.

 10. Nakonec je zalijeme a už jen čekáme, až „vlásky“ začnou růst.

Možná obMěnA

Nemáte-li po ruce fotografie, obličej jednoduše nakreslete. Můžete také nechat děti, aby se 
vyobrazily samy.
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