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1.

Emoce a příroda

Příroda skýtá mnoho krás a zajímavostí k prozkoumávání a učení. Ne
nadarmo se říká, že má i terapeutické účinky. Zkuste s dětmi aktivitu,
během které se snoubí všechna výše uvedená pozitiva. Úkolem dětí
bude vnímat přírodniny a popsat, jaké v nich vyvolávají pocity, co je jim
příjemné a co ne. Hravým způsobem si rozšíří slovní zásobu a naučí se
správně formulovat své sdělení. Prací s přírodninami rozvíjíme v dětech
citlivý a ohleduplný vztah k přírodě.

Hlavní oblast činnosti

• Osobnostní a sociální výchova

Další oblasti činnosti

• Jazyk a řeč
• Environmentální výchova

Podporované dovednosti
a schopnosti

• Vnímání
• Sebeuvědomění
• Slovní zásoba
• Úroveň verbální komunikace
• City a jejich projevy
• Komunikace s dětmi

Podporované osobnostní
charakteristiky

• Vnímá soustředěně
• Všímá si svých pocitů
• Rozšiřuje slovní zásobu
• Pojmenovává a sděluje své pocity ostatním

Pomůcky a potřeby

• Látkový pytlík, v něm 3–4 přírodniny odlišných
povrchů

Prostorové nároky

• V místnosti i venku

Doporučená literatura

• I. Šircová: S dětmi v přírodě, Portál, Praha 2007
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Postup
• Připravíme látkový pytlík přiměřené velikosti,
aby se do něj mohla pohodlně vsunout
dětská ruka a zbylo ještě místo na 3–4
různé přírodniny. Rovněž přichystáme
nějaké originální přírodniny, které budou
mít zajímavé a odlišné povrchy. Venku
nasbíráme šišky, oblázky, kůru, ulity, ale
třeba i včelí plástev, pírko, ztrouchnivělé dřevo,
pecky z ovoce, kukuřičné šustí… Přidat můžeme
půlku kokosového ořechu či různé druhy ovoce
a zeleniny – např. česnek, cibuli, oříšky apod.
• Důležité je, aby přírodniny, které vybereme do pytlíku, nabízely
různé hmatové zážitky. Proto volíme odlišné materiály (dřevo, kámen, plody apod.), každý
s jiným povrchem – hladký, studený, pichlavý, drsný, jemně strukturovaný…
• Namotivujeme děti vysvětlením, proč jsme dnes přinesli tajemný sáček, a zeptáme se
jich, zda mají odvahu prozkoumat jej a přitom se do něj nedívat. Vysvětlíme dětem, že jde
o průzkum rukama – hmatem.
• Jde o to, abychom si uměli co nejlépe sdělit, jaké máme zážitky z různých věcí z přírody,
a hlavně hledáme, co je nám příjemné a co ne. Slíbíme dětem, že se na zkoumané věci
nakonec také podíváme.
• Sedneme si na zem do kroužku. Necháme kolovat látkový pytlík s přírodninami. Každé dítě
si postupně ohmatá všechny přírodniny uložené v sáčku. Přitom slovně popisuje, jaký je
povrch, který právě hladí rukou, a uvede, zda je mu příjemný, nebo nepříjemný. Každé dítě
povzbuzujeme k nalézání co nejpřesnějších slov a k vhodnému vyjadřování.
• Na závěr si ukážeme, jaké přírodniny jsme hmatem zkoumali.
• Posléze s dětmi znovu zhodnotíme, co jim bylo příjemné a co nepříjemné. Tážeme se,
zda měli všichni stejné zážitky a pocity, jak to, že někomu se líbilo to, jinému ono. Co to
znamená? Vnímáme stejné věci všichni stejně? Děti sdělují své zážitky, vysvětlují, co jim
věci připomínaly, když je neviděly, a co je překvapilo, když si je mohly prohlédnout.

Doporučení
• Přírodniny volíme pro jejich rozmanitou a složitou strukturu. Jsou pro aktivitu
vhodnější než věci vyrobené.
• Volíme spíše takové přírodniny, které se nedají lehce poznat, aby to nesvádělo k soutěžení
v pojmenovávání věcí.
• Před aktivitami vyžadujícími uklidnění dětí, soustředěnost a pozornost zařadíme
odlehčující aktivitu na odreagování (děti využijí možnosti proběhnout se, vypovídat se).
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2.

Dostihy

Rychlost, postřeh a pozornost – skočte s dětmi do role žokejů a zahrajte
si na dostihy. Ačkoliv se jedná o hlučnou aktivitu, děti ji mají v oblibě
a s cílem dostihu přichází i zklidnění. Hra uvolňuje emoce a je vhodné ji
zařadit na zahřátí – rozhýbání se.

Hlavní oblast činnosti

• Tělesná a pohybová výchova

Další oblasti činnosti

• Osobnostní a sociální výchova

Podporované dovednosti,
schopnosti a osobnostní
charakteristiky

• Pohyb a pohybová koordinace
• Nápodoba pohybů
• Pozornost a soustředěnost
• Vytrvalost, vnímání, sebeovládání
• Sebeuplatnění
• Zapojení do společných her

Pomůcky a potřeby

• Bez pomůcek

Prostorové nároky

• Třída, tělocvična

Postup
• Děti sedí v kruhu na židlích nebo na koberci (vzhledem k jednotlivým pohybům je lepší, aby
seděly na židlích). Mají kolem sebe místo, nesedí těsně vedle sebe.
• Vedoucí hry (po první učitelově ukázce zvládnou pokyny i děti) vydává příslušné pokyny.
• Nejdříve děti seznámí s tím, že se promění v dostihové závodníky – žokeje. Pokud děti znají
např. Velkou pardubickou, můžeme toho využít a „jet“ Velkou pardubickou.
• Vysvětlíme, co jsou dostihy. Předvedeme jednotlivé pohyby, které se na daný pokyn
provedou.
• Každý pokyn si děti ihned vyzkoušejí.
• Poté následuje nácvik rytmického běhu koně – pomocí tleskání, náznaku cvalu pleskáním
do stehen.
• Celý dostih začne odstartováním a končí zvoláním: Cíl!
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Herní pokyny
Překážka – děti si stoupnou, vyskočí a zase si sednou.
Vodní příkop – děti sedí, rukama naznačí dolním obloukem „příkop“, pohyb vychází od těla
a ruce se pak vracejí k tělu (variantou je náznak horního oblouku rukama – napodobení skoku
koně přes příkop).
Zatáčka vpravo, vlevo – děti-žokejové se naklánějí na stranu podle instrukcí, ale zůstávají
sedět.
Tribuna – děti si pěstmi mírně buší do hrudi.
Oraniště – děti-žokejové musejí zpomalit.
Cíl – děti-žokejové mohou zvolat „první!“, ale pokud není jasné, kdo vyhrál, může vedoucí
oznámit, že výsledky byly hodně vyrovnané a všichni si zaslouží uznání.
Cílem hry je dojet dostih do konce bez chyby, tzn. neudělat chybný pohyb na daný pokyn.
Zpočátku volíme raději mírnější tempo, kratší dostih, méně pokynů. Po zvládnutí hry je možné
požádat děti-žokeje, že pokud udělají chybu a uvědomí si ji, počkají na další dostih a dál již ve
hře nepokračují.
Obměny:
• V případě většího počtu dětí je možné vytvořit více skupinek (zajistit, aby byly od sebe ve
větší vzdálenosti). Zpočátku lze vyzkoušet
jen několik pokynů a pak přidávat další.
• Velmi vítanou obměnou této hry je,
že vedoucí hry „klame“ – vydává
pokyny, ale sám „plete“ pohyb
s nimi spojený, např. při zatáčce
vpravo se nahýbá vlevo, při příkopu
vyskakuje apod.
Děti-žokejové se
musejí soustředit
a „popleteným
vedoucím“ se
nenechat zmást.
• Tato varianta je
pro děti těžší, ale
velmi rychle se naučí
zaměřovat se jen na vlastní pohyb
a jsou schopny stále lepší sebekontroly.
Ta je navíc posilována i tím, že z dostihu
odcházejí samy, aniž by je někdo musel
upozorňovat, že udělaly chybu.
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3.

Vyrob si vlastní knihu

Jak vytvořit vztah ke knihám již od útlého věku? Jednoduše si nějakou
knihu s dětmi vyrobte, nemusí to být nic složitého. Vzbuďte v dětech
zájem o čtení a vyprávění příběhů nebo
knižní ilustrace. Aktivita zaujme
především předškoláky,
ale není to pravidlem.
Učí děti uvědomovat si
význam psaného slova
a seznamuje je s pojmy, jež
souvisejí s knižní kulturou
a tvorbou.

Hlavní oblast činnosti

• Výtvarná a estetická výchova

Další oblasti činnosti

• Jazyk a řeč

Podporované dovednosti,
schopnosti a osobnostní
charakteristiky

• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Grafické a výtvarné vyjadřování
• Pozornost, soustředěnost
• Vnímání
• Komunikace s dospělým
• Komunikace s dětmi
• Slovní zásoba
• Gramatická správnost řeči
• Stavba vět
• Kvalita slovního projevu

Pomůcky a potřeby

• Čtvrtky, obyčejné nelinkované papíry formátu A5,
pastelky, děrovačka, různobarevné stuhy, několik knih
(např. pohádkových) pro inspiraci

Prostorové nároky

• Běžná třída, stolek s židlí
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Seznámení se vznikem a podobou knihy
• Nejprve si s dětmi povídáme o tom, co předchází vzniku knihy – někdo ji musel napsat,
ilustrovat a vyrobit (seznámíme je s pojmy „spisovatel“ a „ilustrátor“).
• Objasníme jim, že si knihu buď můžeme půjčit v knihovně, anebo zakoupit v knihkupectví.
• Zeptáme se dětí, které náležitosti mají všechny knihy společné. Dovedeme je k tomu, že na
obalu je napsán název díla, kdo je napsal, případně ilustroval.
• Upozorníme děti, že uvnitř je kniha členěna na kapitoly či samostatné příběhy (například
pohádky), které začínají číslicí, výraznějším nebo graficky odlišným nadpisem. Stránky jsou
očíslované a v knize často bývá obsah, díky němuž lze zjistit, na které straně se nachází daný
příběh nebo pohádka.
• Výklad doprovázíme konkrétními ukázkami z předem připravených knih.

Výroba knihy
• Na desky (obal) knihy připravíme dětem čtvrtku.
• Necháme děti vymyslet název jejich knihy, který jim napíšeme na obálku (případně
předepíšeme vedle na papír), doplníme i jméno autora, pokud se dotyčný neumí podepsat
sám.
• Děti si obal samostatně ilustrují. Připomeneme jim, že by na něj měly nakreslit něco, co se
vztahuje k ději jejich „knihy“.
• Upozorníme je, že existují i knihy pro malé děti, které jsou bez textu, tedy leporela, do nichž
mohou malovat jen obrázky.
• Dětem, které chtějí mít knihu „pro velké“, pomůžeme ostránkovat
jednotlivé listy a sestavit stručný obsah.
• Během činnosti hovoříme s dětmi o jejich nápadech,
pomáháme jim s psaním krátkých textů, povzbuzujeme
jejich kreativitu.
• Jakmile je dílo hotovo, vložíme jednotlivé stránky
do „obalu“, vytvoříme „hřbet“, který proděrujeme,
a stránky svážeme mašličkou podle výběru
autora.
• Kniha je připravena ke čtení!
• Nakonec děti vyzvěte, aby všem ze své knihy
„četly“, tedy vyprávěly příběh podle ilustrací.
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4.

Projekt: Voda

Voda patří k nejcennějším zdrojům
na Zemi a její nedostatek se
stává závažným tématem pro
celý svět. Představujeme vítězný
projekt soutěže MŠ roku 2019,
v němž se podařilo spojit síly dětí
i dospělých z celé obce, zapojit se do bádání a splnit dlouhodobé úkoly,
které prospívají životnímu prostředí. Nechte se inspirovat zajímavými
aktivitami, které jsou vhodné i pro děti se SVP.

Hlavní oblast činnosti

• Environmentální výchova

Další oblasti činnosti

• Přírodovědná gramotnost
• Výtvarná a estetická výchova
• Polytechnická výchova
• Osobnostní a sociální výchova
• Jazyk a řeč
• Tělesná a pohybová výchova

Podporované dovednosti
a schopnosti

• Poznatky, sociální informovanost
• Společenská pravidla a návyky
• Zapojení do společných her, spolupráce na činnostech
• Pozornost, soustředěnost
• Paměť, vnímání
• Tvořivost, vynalézavost
• Grafické a výtvarné vyjadřování
• Slovní zásoba
• Koordinace ruky a oka

Podporované osobnostní
charakteristiky

• Adaptabilita ke změnám
• Zdraví a bezpečí
• Sebeuvědomění a sebeuplatnění
• Sebeovládání a přizpůsobivost
• Vůle, vytrvalost
• City a jejich projevy
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Pomůcky a potřeby

• Kartony, pracovní listy s koloběhem vody, základní
výtvarné potřeby dle uvážení (pastelky, fixy, temperové
či vodové barvy), nahrávka Bedřich Smetana: Vltava
(z cyklu Má vlast), korek, papír, fotoaparát, lupy, síťky,
sklenice

Prostorové nároky

• Třída, zahrada a vodní plochy v obci

Doporučená literatura

• M. Fišarová: Kamínek. Albatros, Praha 2017
• J. Rákosníková: Studánko rubínko. Vyšehrad, Praha
2018
• R. Špačková a kol.: Kafometík: tematické pracovní listy
s metodikou pro mateřské školy. Počasí. Infra, Stařeč
2012

Úvodní aktivita: Beseda
Na úvod místní lidová knihovna uspořádala pro rodiče, kolektiv MŠ Strmilov a veřejnost
besedu na téma „Voda a co s ní bude“. Ing. Ondřej Semotán, poradce a spolupracovník,
nastínil důležitost tématu, kterým se chceme zabývat.

Začínáme
Pro lepší přehled a názornost zaznamenáváme veškeré výsledky bádání formou velkého
leporela 35 × 55 cm. Pro inspiraci je také k nahlédnutí na webových stránkách www.msroku.cz.

Právě probíhá soutěž MŠ ROKU 2021, zapojte se a vyhrajte hodnotné ceny!
Více na www.msroku.cz.

Jaké vlastnosti má voda?
Vydali jsme se za vodou také do přírody. Udělali jsme si vycházku k prameni, abychom
důkladně prozkoumali vlastnosti vody.
Ptáme se dětí například:
• Jakou má voda barvu?
• Jakou má chuť? (snadno můžeme pro srovnání vytvořit slanou vodu)
• Má nějakou vůni?
9
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• Jaká je? (studená, teplá, mokrá, viditelná pouhým okem…) –
rozvíjíme tak slovní zásobu
• Jak se chová voda, když ji hodně zahřejeme?
Když ji hodně zchladíme? – můžeme
mluvit o vlastnostech vody v jednotlivých
skupenstvích (led, pára, mrznutí, tání),
můžeme dělat pokusy s malým pařeništěm na
zahradě – jak se dostala voda nahoru?
Navštívili jsme opakovaně jednu studánku a pozorovali
jsme, kolik je v ní vody. Jako překvapení jeden
z obyvatel obce studánku vyčistil. Mělo to velmi
pozitivní sociální dopad jak na děti, tak na něj, protože
tím znásobil smysl své práce. Nově revitalizovanou
studánku jsme společně pojmenovali.
Jiný spolupracující občan vyhledal dětem v kronikách vše
o studních v naší obci, i o té naší v přírodní zahradě. Vodní
stojany jsme při procházce našli a vyzkoušeli, zda fungují.

	Kde se bere voda?
Pomocí příběhu kapičky vody na pracovních listech pro děti názorně demonstrujeme
jednotlivé etapy celého koloběhu vody. Diskutujeme s dětmi o tom, čím musejí kapičky vody
projít. Vedeme děti k vymýšlení příběhu, co mohla kapička zažít, koho potkat.
1. Děti nakreslí, kde se v přírodě mohou setkat s vodou (pramínek, potůček, rybník, řeka,
moře). Na mapě ČR vyhledáváme toky řek i vodní plochy. Můžeme se pokusit spočítat,
kolik rybníků se nachází poblíž naší obce, zjistit, jak se jmenují a jak vznikají. Povídáme si
o naší nejvýznamnější řece Vltavě.
2. Slunce svítí a kapičky vody se vypařují, stoupají k mráčku.
3. Mráček plný kapiček létá po obloze a fouká do něj vítr.
4. Prší a kapičky padají na zem, do rybníka, řeky, moře.
5. Čtení pohádky A. Mikulky – O čtyřech bratřích oblacích (Houpací pohádky).

Dramatizace
Využití bubnů nebo hra na tělo – jemný déšť, silnější, velký liják, hrom
Uklidnění – dešťová hůl – poslech zvuků vleže na zemi – je z nás louže, lehce do nás fouká vítr,
zvonkohra – slunce louži vypilo, jsou z nás malé mráčky, potkávají se, vytvoří dva velké mraky,
když se srazí, začne bouřit a pršet…
Grafomotorická cvičení: balicí papír, silný štětec, pohyb vycházející z ramene – uvolnění –
vlny
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Voda v umění
Poslech symfonie Má vlast Bedřicha Smetany – části Vltava
Úkol: Poznáš podle hudby, kdy byla Vltava jen malým pramínkem a kdy už velkou řekou?

DOPORUČENÍ
Snažíme se v dětech podpořit prožitkové vnímání umění. Ztvárňujeme proud
řeky od malého pramínku po velkou řeku. Můžeme též vše vyjádřit pohybem
a společnou kresbou.
Zaměříme se také na další písničky o vodě:
• Prší, prší
• Všude voda, všude voda
• Když z nebe padají kapičky

Básničky
Déšť má hodně práce,
kropí na zahrádce
stromy, trávu, květiny,
pak se schová do hlíny.

Dešťové kapičky
dostaly nožičky,
běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

	Kdy voda pomáhá a kdy škodí
Povídáme si s dětmi o tom, že voda může být nejen životodárná, ale má také velkou sílu
a může být destruktivní.

TIP
Využijeme interaktivní tabuli k ukázce vodních přehrad a elektráren, starých
vodních mlýnů, parního vlaku, ale ukážeme také povodeň, lavinu, bouři na moři.
Děti samy přijdou na to, kdy nám voda pomáhá a kdy škodí. Můžeme si k tomu namalovat
jednoduché obrázky a rozdělovat projevy vody na dvě skupiny: zalévání rostlin, pití,
meandry řeky v krajině, povodeň, boření hrází…
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Cesta vody
Zamýšlíme se s dětmi nad tím, jak se voda
dostane až domů a zase ven. Hledáme
její vedení ve školce i venku. Nacházíme
nejrůznější kohoutky, uzávěry vody,
odpadní potrubí. Všímáme si toho,
že se setkáváme s vodou čistou
i znečištěnou.
Ptáme se dětí: Kam odtéká a co
se s ní děje dál? (pro názornost
můžeme využít příslušný pracovní list)
Poskládáme si potrubí a zahrajeme si na čističku vody:
• Využili jsme pro názornost stavebnici kuličkový labyrint
z průhledné umělé hmoty, aby děti viděly, kudy voda protéká a odtéká, a sestavili z ní
potrubí.
• „Vyrobili“ jsme si špinavou vodu – děti vymýšlely, čím se voda může ušpinit v domácnosti –
papír na WC, mýdlo, jar, písek, když mi maminka pere kalhoty z venku…
• Vodu musíme přírodě vrátit čistou. Jak to uděláme?

	Pokus – čistíme vodu
Vodu vyčistíme přes jemné síto, hrubé nečistoty jsme vyčistili, ale všímáme si toho, že pěna
z jaru zůstala. Co s tím?
Pátrali jsme s dětmi na obecním úřadě, jak se čistí voda ve velkém. Nahlédli jsme do plánů
kanalizace a nové čističky a zjistili jsme, že vyčistit vodu je opravdu složitá věc. Pozorovali
jsme, jak se kanalizace „vyrábí“.

	Obyčejné hrdinství – šetříme vodou
Co tedy dělat, abychom vodu co nejméně znečistili? Ve spolupráci s provozními zaměstnanci
školky zkoumáme, čím vlastně čistíme. Vyhledáváme na čisticích prostředcích piktogramy
ekologických a životnímu prostředí nebezpečných látek. Totéž si mohou děti vyzkoušet doma
s rodiči.
Zapojili jsme se do kampaně obyčejného hrdinství Vzdělávacího centra Tereza. K připojení
jsme vybídli i rodiče a přes webové stránky města také širokou veřejnost. Úkol spočíval v tom,
že jsme ve lhůtě sedmi dní dosahovali těchto měřitelných výsledků:
• šetřili jsme vodou (nenechávali jsme ji téct při čištění zubů apod.),
• sázeli jsme květiny a stromky (společnými silami jsme zasadili téměř 12 000 stromů a 29 000
bylin),
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• pobývali jsme v přírodě (každý den alespoň jednu hodinu),
• snížili jsme produkci odpadu (vyprodukovali jsme pouze 40 % odpadu průměrného běžného
obyvatele ČR).

Vodní pokusy
Formou pokusů děti zkoumaly, co plave a co ne. Na zahradě vyhledávaly kamínky, listy, z dílny
si přinesly hřebíky, dřívka… Vyrobily si lodičky papíru – papírové lodičky chvilku plavaly, ale
po promočení klesly. Své poznatky si děti zaznamenávaly.

TIP
Ze tří korkových špuntů, dvou gumiček, jednoho párátka a papírové plachty děti
jednoduše vyrobí lodičku, která funguje, baví je a mají hračku, kterou si samy vyrobily.

	Objevování podvodního světa
Kolik je ve vodě života a proč je tedy tak důležitá nejen pro lidi? To bylo téma pro vedoucího
Odboru životního prostředí a pracovnici ekocentra, kteří s dětmi objevovali nový, pro ně
neznámý podvodní svět. Aktivita probíhala u břehu malého bahnitého rybníka.

DOPORUČENÍ
Nezapomeňte lupy s průhledným kyblíkem nebo sklenicí. Vezměte jich co
nejvíce, děti jsou nadšené! Nechte děti, ať ve školce potvůrky nakreslí, fantazii
se meze nekladou!

Zakončení projektu
Na konec odprezentujeme s dětmi naše leporelo celému týmu i rodičům. K prohlížení
leporela se děti rády vracejí, a tak si vše opakují.

TIP
Fotografujte aktivity dětí, povzbuzuje je to. Nechte děti občas také něco
vyfotografovat. Je to pro ně nový úhel pohledu.
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Vhodné pro děti s SVP
Většina aktivit je koncipována tak, že se do nich mohou zapojit (a také se zapojily) děti všech
věkových skupin s různými typy SVP (včetně dětí s dysfázií, ADHD a dětí-cizinců).
Příklad
Do MŠ nastoupil s asistentem pedagoga chlapec s anamnézou poměrně těžké poruchy
chování s ADHD, nově pobýval u pěstounů. Zvažovali jsme, jak jej co nejlépe adaptovat na
kolektiv dětí v MŠ i na rodinu pěstounů. Pěstounský otec přijal naše pozvání do projektu, celé
dopoledne nadšeně trávil s dětmi, a hlavně se svým synem. Užili si nádherný den. Chlapce
tato společná aktivita velmi posunula a věřím, že i sblížila s novým otcem a zbavila ho strachu
z dalšího nového prostředí, které u něj jinak vyvolávalo agresivní chování.
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