
 

  

 

Vzdělávací program 

S dětmi za pověstmi 



  

2 
 

Obsah 

Vzdělávací program ................................................................................................................................. 1 

S dětmi za pověstmi ................................................................................................................................ 1 

1 Vzdělávací program a jeho pojetí ......................................................................................................... 3 

1.1 Základní údaje ............................................................................................................................... 3 

1.2 Anotace programu „S dětmi za pověstmi“ .................................................................................... 4 

1.3 Cíl programu .................................................................................................................................. 4 

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu ............................................. 4 

1.5 Forma ............................................................................................................................................ 5 

1.6 Hodinová dotace ........................................................................................................................... 5 

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny ......................................................... 5 

1.8 Metody a způsoby realizace .......................................................................................................... 5 

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich anotace včetně 
dílčí hodinové dotace .......................................................................................................................... 7 

1.10 Materiální a technické zabezpečení .......................................................................................... 10 

1.11 Plánované místo konání ............................................................................................................ 11 

1.12 Způsob vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu ............................... 11 

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu ................. 12 

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití .................................................... 13 

2 Podrobně rozpracovaný obsah programu .......................................................................................... 14 

2.1 Tematický blok č. 1 „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš?“ – 2 × 45 minut ............................... 14 

2.2 Tematický blok č. 2 „Poklady Českého ráje“ – 2 × 45 minut ....................................................... 18 

2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové putování Českým rájem“ – 12 × 45 minut ............................... 21 

3 Metodická část ................................................................................................................................... 42 

3.1 Metodický blok č. 1 „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš?“ ...................................................... 46 

3.2 Metodický blok č. 2 „Poklady Českého ráje“ ............................................................................... 49 

3.3 Metodický blok č. 3 „Pohádkové putování Českým rájem“ ........................................................ 52 

3.4 Způsoby evaluace ........................................................................................................................ 76 

4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu ..................................................................... 78 

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů .................................................................................... 80 

6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi ............................................................. 81 

7 Příloha č. 4 – Odborné a didaktické posudky programu .................................................................... 82 

8 Příloha č. 5 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu .................................................. 83 

9 Nepovinné přílohy .............................................................................................................................. 85 

 

  

file://///192.168.1.3/interni/Projekty/Budování%20kapacit%20II/Vzdělávací%20programy%20-%20upravaLV/ms_hum_for%20-%20S%20dětmi%20za%20pověstmi/ms_hum_for_vp.docx%23_Toc126138942
file://///192.168.1.3/interni/Projekty/Budování%20kapacit%20II/Vzdělávací%20programy%20-%20upravaLV/ms_hum_for%20-%20S%20dětmi%20za%20pověstmi/ms_hum_for_vp.docx%23_Toc126138943


  

3 
 

1 Vzdělávací program a jeho pojetí 

1.1 Základní údaje 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a reg. číslo projektu  Podporujeme rozvoj dětí a žáků 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148 

Název programu S dětmi za pověstmi 

Název vzdělávací instituce Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 

Adresa vzdělávací instituce 
a webová stránka  

Jana Palacha 804, 511 01 Turnov 

www.vctu.cz 

Kontaktní osoba PaedDr. Jaroslava Dudková 

Datum vzniku finální verze 
programu 

15. 12. 2019 

Číslo povinně volitelné 
aktivity výzvy 

4 

Forma programu prezenční 

Cílová skupina MŠ 

Délka programu    16 hodin (45 minut) 

Zaměření programu 
(tematická oblast, obor 
apod.) 

Spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími 
organizace a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a 
programů. Poznávání tradic a kultur a uchování si vztahu k vlastní 
identitě, kultuře, tradicím a jazyku, podpora zájmu dětí o specifika 
vlastního regionu.  

Tvůrci programu 

Odborný garant programu 

Bc. Barbora Drahoňovská, Mgr. Lenka Pasecká 

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 

Odborní posuzovatelé   

Specifický program pro žáky 
se SVP (ano x ne) 

Ano (nadaní) 
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1.2 Anotace programu „S dětmi za pověstmi“ 

Vzdělávací program „S dětmi za pověstmi“ je určen dětem předškolního věku a vychází z prostředí MŠ. 
Tematicky je tvořen čtrnácti lekcemi, jejichž jádro činí pověsti  
a příběhy z prostředí Českého ráje, které jsou přiměřené věku kolem pěti let. Tato témata 
s pohádkovými motivy byla zvolena proto, že jsou dětem blízká, rozvíjejí jejich fantazii, obsahují 
dramatické prvky a zaměřují se na potřebné kompetence. Jednotlivá témata je možné zařadit do 
třídního vzdělávacího programu a aplikovat v průběhu celého školního roku. Každý příběh postupně 
formuje kulturní i historické povědomí dětí a vztah ke konkrétním místům. 

Každá lekce se skládá z poslechu čteného příběhu, aktivní části hodiny, pracovních listů, úkolů na 
tabletech all-in-one a následné evaluaci, při které děti hodnotí své úspěchy a neúspěchy, případně 
hodnotí ostatní. 

VP podporuje individualizaci výuky formou práce na tabletech a prací s gradovanými pracovními listy, 
které mají poslední úkoly zaměřené na nadané, vyspělejší děti a zaměstnají je. Takové úkoly jsou 
v obsahové části zvýrazněny barevně pro snadnější odlišení a v pracovních listech označeny symbolem 
skřítka. V těchto úlohách jsou zadání obtížnější, předpokládají počátky čtení a počítání. Dle úrovně 
plnění úkolů lze provést základní diagnostiku nadaných. Program vznikl ve spolupráci s lektory 
z neformálního vzdělávání, některé hodiny se odehrávají v knihovně a v muzeu. Program byl ověřen ve 
dvou mateřských školách, kde se osvědčil a byl dětmi velmi dobře přijímán. 

1.3 Cíl programu 

Cílem programu je postupné vytváření kulturního povědomí dětí a jejich vztahu k bydlišti a regionu na 
místně ukotvených a zábavných příbězích. Do tvorby programu byli zapojeni nejen lektoři 
neformálního vzdělávání, ale i místní instituce – muzeum a knihovna. Program rozvíjí všechny klíčové 
kompetence zábavnou formou a s využitím moderní techniky. 

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu 

Při rozvíjení klíčových kompetencí vycházíme z RVP PV a klíčové kompetence rozvíjíme zejména takto: 

Kompetence k učení – součástí každé lekce je závěrečná evaluace, která klade důraz na hodnocení 
nejen vlastního úspěchu, ale i neúspěchu a také hodnocení ostatních dětí. Podporujeme děti v aktivním 
zkoumání a zájmu o aktuální dění. 

Kompetence k řešení problémů – podněcujeme děti k samostatnosti a vedeme je cestou pokusu 
a omylu. Úkoly jednotlivých lekcí na sebe navazují tak, aby děti měly možnost využívat předchozí 
zkušenosti. Chybu pokládáme za nezbytnou součást při objevování správného řešení. 

Kompetence komunikativní – ujišťujeme se, že děti rozuměly čtenému příběhu, podporujeme je 
v aktivním vyjadřování celými větami, ale také pomocí gest, pantomimy či výtvarným projevem. 
Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost. 

Kompetence sociální a personální – děti se umí zdravě prosadit při společných činnostech a zároveň 
si uvědomují, že nesou důsledky za své jednání. Učí se být tolerantní k ostatním. 

Kompetence činnostní a občanské – děti umí odhalit své silné i slabé stránky, zodpovídají za svá 
rozhodnutí, zvnitřňují si základní lidské hodnoty a normy. 
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1.5 Forma 

Každou lekci zahajuje příběh, který je zároveň motivací k dalším činnostem. Ty odpovídají běžným 
aktivitám v mateřské škole. Pokračujeme pohybovou částí, zpravidla společnou hrou, dále 
individuálními pracovními listy a skupinovou prací na tabletech all-in-one. Nedílnou součástí je 
závěrečná evaluace, při které děti hodnotí průběh celé lekce. 

1.6 Hodinová dotace 

Program tvoří dvanáct lekcí po 45 minutách, které jsou realizované v mateřské škole. Součástí jsou dále 
dvě dvouhodinové lekce ve spolupráci s knihovnou a muzeem.  

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny 

Projekt je určen zejména dětem v posledním ročníku mateřské školy, tzn. skupině cca 25 dětí od pěti 
do sedmi let.  

1.8 Metody a způsoby realizace  

Metody a způsoby realizace jsou voleny tak, aby plně odpovídaly plnění klíčových kompetencí dle RVP 
PV:  

1. kompetence k učení;  

2. kompetence k řešení problémů; 

3. kompetence komunikativní;  

4. kompetence sociální a personální;  

5. kompetence činnostní a občanské.  

Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující 
úrovni:  

Kompetence k učení – dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů; 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení; 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se  
z toho, co samo dokázalo a zvládlo; 

• se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 
dobrat se k výsledkům; 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých;  

• se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění. 
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Kompetence k řešení problémů – dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

• si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů  
a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem; 

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého; 

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti  
a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii  
a představivost; 

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších 
podmínkách; 

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti; 

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit; 

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit; 

• se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. 

Komunikativní kompetence – dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog; 

• se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.); 

• se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci; 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou; 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; 

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím; 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.); 

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku. 

Sociální a personální kompetence – dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej; 

• si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky; 

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost; 

• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá  
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí; 

• se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim; 

• se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování  
i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout; 
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• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem; 

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácejí 
a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 
ponižování a ubližování. 

Činnostní a občanské kompetence – dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat; 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky; 

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem; 

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá; 

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých; 

• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění; 

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 
a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky; 

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami  
a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat; 

• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat; 

• si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu; 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 
může ovlivnit; 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé  

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich 
anotace včetně dílčí hodinové dotace 

Tematický blok „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš?“ č. 1 – 2 × 45minut 

Lekce je dvouhodinová, situována do prostředí mimo mateřskou školu, do knihovny.  

V první části se děti nejprve hravou formou seznámí s prostředím knihovny a s pravidly chování zde. 
Dozví se, jak se knihy rovnají a třídí a ujasní si rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Samy si pak 
vyzkouší knihy uložit na správné místo. Rozvíjíme jejich verbálně sluchovou paměť, zrakovou percepci 
a diferenciaci, prostorovou orientaci, spolupráci. 

Individuální úkoly rozvíjí grafomotoriku, zrakovou percepci, analytické myšlení, předčtenářskou 
gramotnost. 

Volně přejdeme ke druhé části lekce, ve které si děti zahrají na „malé knihovníky“. Každý si vybere 
nějakou knížku, o které si následně budeme povídat, seznámíme děti s pojmy „spisovatel“ 
a „ilustrátor“ a s jejich prací. 
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Při vyplňování pracovních listů si děti vyzkouší práci spisovatele (napodobí grafický vzor) a ilustrátora 
(nakreslí obrázek na základě přečteného příběhu). Rozvíjíme grafomotoriku, verbálně sluchovou 
paměť, předčtenářskou gramotnost, zrakovou percepci a fantazii. 

Společné činnosti v knihovně rozvíjí prostorovou orientaci, analytické myšlení, předčtenářskou 
gramotnost a spolupráci. 

Téma č. 1 „Návštěva v knihovně“ – 45 minut  

Děti se seznámí v knihovně se čtenářem Péťou (v podání paní knihovnice), který děti hravou formou 
naučí, jak se v knihovně chovat, jak zacházet s knihou. Od paní knihovnice se děti dozví, jak se 
v knihovně knihy třídí (základní piktogramy knih pro děti). Ujasní si rozdíl mezi knihovnou 
a knihkupectvím. 

Téma č. 2 „Malí knihovníci“ – 45 minut 

Děti si vyzkouší práci knihovníků. Při didaktické hře budou hledat na základě piktogramů a barev knihy 
v knihovně. Seznámí se s pojmy „spisovatel“ a „ilustrátor“. Děti budou mít ponechaný čas  
i na individuální prohlédnutí knihovny a knih, které je zajímají.  

Tematický blok „Poklady Českého ráje“ č. 2 – 2 × 45 minut 

Lekce je dvouhodinová, realizuje se mimo mateřskou školu, v prostředí Kamenářského domu a budovy 
muzea. 

Děti se seznámí s prostředím Kamenářského domu, kde si poslechnou příběh vztahující se k blízkému 
Kozákovu – „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“. Povídáme si s dětmi o přečteném příběhu, 
klademe otevřené otázky, aby děti měly možnost odpovídat v celých větách a nad otázkami se 
zamýšlet. Rozvíjíme sluchovou percepci, verbálně sluchovou paměť, soustředěnost, verbální projev, 
slovní zásobu. 

Individuální úkoly rozvíjí zrakovou percepci, grafomotoriku, fantazii, předčtenářskou gramotnost. 
Prohlídka Kamenářského domu rozvíjí prostorovou orientaci, zrakovou percepci. 

Na druhou část lekce se s dětmi přesuneme do budovy muzea. Nejprve se seznámíme se zázemím, 
ve kterém budeme plnit individuální úkoly. Začneme individuálními úkoly, které děti namotivují 
na následující společné činnosti – prohlídku výstavy Luminescence a hledání pokladu. 

Děti budou pracovat ve dvou skupinách, kdy jedna navštíví výstavu, druhá se vydá hledat poklad 
(rýžovat v písku) a poté se vymění. Výstava Luminescence pro děti představuje pomyslné kouzlo, 
kdy děti zjistí, že může svítit i to, co běžně nesvítí. 

Individuální úkoly rozvíjejí grafomotoriku, analytické myšlení, zrakovou percepci, matematickou 
a čtenářskou pregramotnost. Společné činnosti podporují prostorovou orientaci, zrakovou percepci, 
jemnou motoriku, spolupráci. 

Téma č. 1 „Co skrývá Kamenářský dům?“ – 45 minut  

Lekce probíhá mimo mateřskou školu. Děti se seznámí s prostředím muzea, konkrétně s jeho částí – 
Kamenářským domem. Zjistí, kdo zde pracuje a co je jeho pracovní náplní. 

Téma č. 2 „Zářící poklad“ – 45 minut 

Děti se seznámí s prostředím muzea, prakticky si vyzkouší rýžování zlata a absolvují výstavu 
Luminiscence, při které zjistí, že svítit může mnohem víc věcí, než si doposud myslely. 
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Tematický blok „Pohádkové putování Českým rájem“ č. 3 – 12 × 45 minut 

Tematický blok „Pohádkové putování Českým rájem“ je tvořen dvanácti lekcemi, které vycházejí 
z pověstí a příběhů Českého ráje. Toto téma je dětem předškolního věku blízké, probouzí jejich fantazii 
a zájem dozvědět se více. Každý příběh postupně formuje kulturní i historické povědomí dětí a vztah 
ke konkrétním místům. 

Lekce jsou tvořeny četbou příběhu a následným rozborem, aktivní částí, individuálními pracovními listy 
s gradovanými úkoly, úlohami na tabletu all-in-one a následnou evaluací a autoevaluací. 

Četba příběhu a jeho rozbor kladou důraz na verbálně sluchovou paměť. Aktivní část v sobě zahrnuje 
společnou hru, která rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, orientaci v prostoru, pravolevou orientaci, 
zrakovou a sluchovou percepci, pohotovost, rytmizaci, fantazii. 

Gradované úkoly jsou uspořádány tak, aby děti postupovaly od jednodušších úloh ke složitějším 
a mohly samy odhadnout své možnosti a schopnosti plnění zadání. Úlohy na tabletech děti vyplňují 
v menších skupinkách, přirozeně jsou tak vedené ke spolupráci a respektu vůči názoru druhých. 

Rozvíjíme grafomotoriku, jemnou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci a diferenciaci, fonematický 
sluch, čtenářskou a matematickou pregramotnost, rytmizaci, analytické myšlení, logické uvažování. 

Závěrečná evaluace umožňuje dětem vyjádřit jejich názor a zhodnotit jejich vlastní úspěchy či 
neúspěchy. 

Téma č. 1 „Z pohádky do pohádky“ – 45 minut 

V první lekci tématu „Pohádkové putování Českým rájem“ se děti seznámí s jednotlivými pohádkovými 
postavami, které znají z pohádek, a pohádkovými postavami publikace „Z pověstí Českého ráje“, 
které nás budou provázet celým programem. 

Téma č. 2 „Odkud pocházím?“ – 45 minut 

Děti si upevní své elementární poznatky o blízkém okolí, o místě, kde žijí. Formou hry poznají významná 
místa a budovy města Turnova, znak našeho města, zopakují si druhy dopravních prostředků. 

Téma č. 3 „O Pelíškovi“ – 45 minut 

Děti se seznámí blíže s postavou skřítka Pelíška a jeho příběhem. Prozkoumáme druhy květin, 
zaměříme se na jarní květiny, které jsou dětem blízké. V rozhovoru s dětmi se zaměříme na ochranu 
přírody, na krásu květin na louce a jejich mnohostranné využití (lidé, hmyz). 

Téma č. 4 „Zrcadlová koza“ – 45 minut 

V lekci „Zrcadlová koza“ se děti nejen seznámí s turisticky vyhledávaným místem na břehu řeky Jizery, 
které je nedaleko Turnova, zároveň si upevní znalosti o domácích zvířatech. V pracovních listech si 
zdokonalí počty do pěti, procvičí barvy. 

Téma č. 5 „O Troskách“ – 45 minut 

Děti seznámíme s významnou památkou v Českém ráji, kterou je hrad Trosky. Pohádkovou formou se 
obeznámí s historií tohoto místa, která se o něm traduje. Zaměříme se na vztahy v rodině a jejich 
pojmenování (např. maminka mého tatínka je moje…). V pověsti se hádají dvě ženy, protože každá je 
úplně jiná. Proto prozkoumáme také antonyma.  
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Téma č. 6 „Jak vznikl rubín“ – 45 minut 

S pověstí „Jak vznikl rubín“ se s dětmi dostaneme do světa dospělých, kteří pracují  
a vykonávají určité povolání.  Povíme si, jaká povolání známe. Zkusíme vymyslet, co znamenaly názvy 
některých dřívějších řemesel. 

Téma č. 7 „O vodníkovi“ – 45 minut 

Děti se blíže seznámí s postavou vodníka Čeperky a jeho přáteli mezi živočichy u vody. Pověst 
„O vodníkovi“ je velmi poučná. Rozhovor po přečtení pověsti vede děti k zamyšlení, jaké nebezpečí jim 
při hrách u vody hrozí. Zaměříme se i na otázky, co dělat, když se v takovém nebezpečí ocitne dítě nebo 
jeho kamarádi. 

Téma č. 8 „Zázračná studánka“ – 45 minut 

Děti si upevní své znalosti v oblasti životního prostředí, jeho vlivu na život člověka,  
a naopak o ochraně přírody, ekologii, třídění odpadu. 

Téma č. 9 „Hruštice“ – 45 minut 

Děti si upevní své znalosti při poznávání a pojmenovávání druhů ovoce. Změří se na to, co je 
z poznávacího hlediska důležité, aby samy dokázaly odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 
nacházet společné znaky, podobu a rozdíl. 

Téma č. 10 „O loupežnících a statečné Kristýnce“ – 45 minut 

Lekce se zaměřuje na prostředí lesa, lesní plody a zvířata.  
Příběh „O loupežnících a statečné Kristýnce“ v sobě nese ponaučení, které představuje postava 
statečné Kristýnky. Rozvíjíme verbálně sluchovou paměť, řečový projev a slovní zásobu. Dále se 
seznamujeme s prostředím lesa, ve kterém loupežníci bydlí, děti jmenují lesní zvířata a doplňují, kde je 
můžeme najít, kde mají svá „obydlí“. 

Téma č. 11 „Hrad Kost“ – 45 minut 

Tato lekce spadá do období Dušiček a Halloweenu, proto je příběh zaměřený na prostředí hradu  
a jeho (nejen) strašidelných obyvatel. Podporujeme děti při učení krátkých textů a jejich reprodukci 
ve formě básničky, písničky nebo ztvárnění dramatické úlohy. 

Téma č. 12 „Myší díra“ – 45 minut 

Lekce je situována do oblasti zámku Hrubá Skála. Děti se spolu se zvířátky přichystají na zimu  
a porozumí tomu, že změny jsou přirozené, samozřejmé a že vše kolem nás se proměňuje.  

1.10 Materiální a technické zabezpečení 

Pro realizaci programu je třeba nejméně jedné místnosti v mateřské škole velikostí odpovídající jedné 
třídě dětí pro alespoň 24 dětí se stolečky a židličkami. Důležitá je magnetická tabule nebo tabule, 
na kterou lze kreslit a umisťovat obrázky, a magnety, fixy na psaní na tabuli nebo tabule a křídy. Dále 
je potřeba zajistit dětem pro některé činnosti hernu s kobercem nebo jiným vhodným povrchem, kde 
mohou pracovat na zemi, opět velikostí i vybavením odpovídající jedné třídě v mateřské škole (zhruba 
pro 24 dětí).  

Je třeba mít k dispozici barevnou tiskárnu k vytištění pracovních listů, včetně příloh, pro učitele 
s řešením a pro každé dítě, které se programu účastní. Vhodné je mít k dispozici i laminovací přístroj 
k zalaminování potřebných obrázků a dokumentů. 
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Je třeba zásoba bílých papírů, barevných papírů, psacích potřeba, především sady pastelek. Po většinu 
doby práce na programu budou děti potřebovat pastelky nebo tužky, lepidla, barevné papíry, barevné 
čtvrtky, vodové nebo temperové barvy, tvrdé kartony papíru, větší archy papíru, například balicí papír. 

Zásoba knih dle seznamu literatury. Výběr knih, které jsou užívány v rámci návštěvy knihovny dle 
seznamu pomůcek k jednotlivým lekcím.  

Program částečně probíhá v muzeu a v knihovně. V knihovně se program odehrává v dětském 
oddělení, které je vybaveno pracovními místy u stolků a také kobercem, kde mohou děti pracovat 
ve skupinkách. V muzeu jde o studijní prostor a konkrétní expozice dle popisu jednotlivých lekcí. 

1.11 Plánované místo konání 

Program se převážně odehrává v prostředí mateřské školy, část lekcí je situována do knihovny, část do 
muzea. 

1.12 Způsob vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu 

Vzdělávací program „S dětmi za pověstmi“ je vhodný nejen do prostředí běžné mateřské školy. Jeho 

využití je velmi široké. Jako velmi vhodné využití shledáváme odpolední rozšiřující aktivitu pro děti 

v mateřské škole (dříve zájmový kroužek pro děti v MŠ). Pro práci jednoho pedagoga je lepší menší 

skupina dětí, 6 až 12 dětí. Při větší skupině (př. 24 dětí jako běžná třída MŠ) je výhodou spolupráce 

dvou pedagogů, či pedagoga a asistenta pedagoga. 

Dále je tento program velmi vhodně využitelný jako „školka v přírodě“. V každé lekci lze přemístit 

mnoho aktivit ven, do přírody. Rozšiřující aktivity u některých lekcí přímo vybízejí k výletu na dané 

místo či památku v okolí. 

Vzdělávací program lze realizovat ve spojení s volnočasovým centrem jako kroužek pro předškolní děti 

či děti z prvních ročníků.  
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu 

Počet realizátorů/lektorů: 3 (lektor, pracovník muzea, pracovník knihovny) 

Položka  Předpokládané náklady 

Celkové náklady na realizátory/lektory 21400,- 

z toho 

Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně 
přípravy a odvodů 

670,- 

Ubytování realizátorů/lektorů 0,- 

Stravování a doprava realizátorů/lektorů 8000,- 

Náklady na zajištění prostor 0,- 

Ubytování, stravování a doprava účastníků 5000,- 

z toho 
Doprava účastníků 5000,- 

Stravování a ubytování účastníků 0,- 

Náklady na učební texty 5750,- 

z toho 
Příprava, překlad, autorská práva apod. 4250,- 

Rozmnožení textů – počet stran: 750 1500,- 

Režijní náklady 29130,- 

z toho 

Stravné a doprava organizátorů 1500,- 

Ubytování organizátorů 0,- 

Poštovné, telefony 200,- 

Doprava a pronájem techniky 16000,- 

Propagace 0,- 

Ostatní náklady 8750,- 

Odměna organizátorům 2680,- 

Náklady celkem  61280,- 

Poplatek za 1 účastníka při předpokládaném počtu 20 dětí 3064,- 
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1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití 

www.rvp.cz, https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-
s-detmi-za-povestmi  

Vzdělávací program je zveřejněn pod licencí Creative Commons ve variantě BY-SA  
(uveďte původ – zachovejte licenci). 

Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. jsou autorským dílem tvůrců 
programu nebo pochází z volně dostupných databází bez povinnosti citace. 

 

  

http://www.rvp.cz/
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-s-detmi-za-povestmi
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-s-detmi-za-povestmi
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu 

Soubor materiálů pro realizaci programu Přílohy ke stažení 

2.1 Tematický blok č. 1 „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš?“ – 2 × 45 minut 

2.1.1 Téma č. 1 „Návštěva v knihovně“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Děti se v knihovně seznámí se čtenářem Péťou (v podání paní knihovnice), který děti hravou formou 
naučí, jak se v knihovně chovat, jak zacházet s knihou. Od paní knihovnice se děti dozví, jak se 
v knihovně knihy třídí (základní piktogramy knih pro děti). Ujasní si rozdíl mezi knihovnou  
a knihkupectvím.  

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – návštěva knihovny, seznámení se s tímto prostředím, získání 
praktických zkušeností k dalšímu učení při rozhovoru s paní knihovnicí o knihách, scénka se čtenářem 
Péťou. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – pracovní list a úkoly v něm posilují kompetence 
k řešení problémů. Děti řeší pouze ty úkoly, na které stačí. Některé typy úkolů se opakují (první hláska 
ve slově; najdi cestu; zakroužkuj, co k sobě patří). 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – představování knih v knihovně, rozhovor s paní 
knihovnicí. Knihy, které děti znají z mateřské školy nebo z domova, mohou představit ony. Vedeme 
děti k delšímu slovnímu projevu v celých větách. Knihy, které nikdo z dětí nezná, představí paní 
knihovnice. 

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – děti se seznámí se čtenářem Péťou a pomohou 
mu rozlišit vhodné a nevhodné chování v knihovně, podle předchozích praktických zkušeností,  
které již zažily (pozdravit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví apod.). 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – samotná návštěva knihovny a aktivity, které jsou 
připraveny k této lekci, vedou k rozvoji činnostní a občanské kompetence (rozhovor s paní knihovnicí 
o její práci, práce s knihami, pracovní list s úkoly). 

Pomůcky 

Knihy pro děti dle vlastního výběru, pracovní listy (příloha 4.1), pastelky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – skupinový rozhovor, scénka  

Přivítání se s paní knihovnicí v knihovně: „Dobrý den děti, vítám vás v Městské knihovně Antonína 
Marka v Turnově. Byl již někdo z vás v knihovně?“. … děti odpovídají. 

Rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím: „Víte děti, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím? 
Tato slova jsou si velmi podobná, ale je v nich rozdíl?“. … děti odpovídají, hádají, zkouší formulovat 
odpověď (knihovna = místo, kde si lidé knihy půjčují a opět je po přečtení vrátí; knihkupectví = místo, 
obchod, kde si lidé knihy kupují a jsou jejich, zůstávají jim doma). 

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_real.pdf
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-s-detmi-za-povestmi/
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Paní knihovnice předvedou scénku o chování v knihovně a zacházení s knihou. Děti napovídají, co je 
správné a co je nesprávné, co se v knihovně smí a nesmí. Po scénce vedou děti rozhovor s paní 
knihovnicí a zhodnotí, jak situace dopadla, vyvodí ponaučení. 

Péťa je rošťák, který neví, jak se správně chovat. Přijíždí do knihovny na koloběžce, má kšiltovku, 
na zádech batoh, žvýká. 

Paní knihovnice: „Dobrý den!“ 
Péťa: „Dobrej!“ 
Paní knihovnice: „Jak se jmenuješ? Ty jsi určitě Péťa, že?“ 
Péťa: „Jé, vy si mě pamatujete?“ 
Paní knihovnice: „Jak by ne. Jak to že jezdíš, Péťo, v knihovně na koloběžce?“ 
Péťa: „To se nesmí?“ 
Paní knihovnice: „Smí se to děti? A proč ne?“ (Děti se hlásí a odpovídají – narazil by do někoho, narazil 
by do regálu s knihami apod.) 
Péťa: „Aha.“ (odvede koloběžku ke dveřím). 
Paní knihovnice: „Jdeš si půjčit knihu?“ 
Péťa: „No jasně.“ (nahlas mlaská a přežvykuje). 
Paní knihovnice: „A jakou bys chtěl půjčit, o čem by měla být?“ 
Péťa: „Třeba o ….“ 
Paní knihovnice: „Tak si vyber, Péťo!“ (Paní knihovnice přinese hromádku knih.) „Jé, ty máš ale špinavé 
ruce! Dojdi si je nejdříve umýt!“ 
Péťa: „A proč?“ (Děti poradí Péťovi, proč se na knihy nesahá špinavýma rukama.) Péťa má již umyté 
ruce, ale knížky mu padají na zem, je neopatrný, ohne stránky, při prohlížení se mu něco zalíbí, vezme 
pastelku a chce si obrázek v knize zakroužkovat… 
Péťa: „Jé to je krásný obrázek, to si zakroužkuju a ukážu to doma mámě!“ 
Paní knihovnice: „Ne, to se nedělá, Péťo!“ 
Péťa: „A proč ne?“  
Paní knihovnice: „Děti, prosím, poraďte Péťovi, co se vše nedělá s knížkami a co udělal špatně 
při prohlížení knížek.“ (Děti radí např.: s knihami se nehází na zem, nepíše se do knih, dává se pozor 
na stránky, nesmí se ohýbat listy, prohlíží se opatrně.) 
Péťa: „Dobře, tak už jsem si vybral. Vezmu si tu o dinosaurech.“ 
Paní knihovnice: „Máš svou kartičku na půjčování knih?“ 
Péťa: „Ano, tu mám!“ (začne hledat v batohu) „Jé, já jí ztratil!“ 
Paní knihovnice: „Tak já ti, Péťo, udělám novou, ale musíš si ji hlídat, jinak si knihy nemůžeš půjčovat.“ 
Péťa: „Tak jo!“ (Péťa začne strkat knihu do batohu, nejde mu to, vyndá slupku od banánu, nacpe knihu 
do batohu a přidá slupku, nasedne na koloběžku a chce dojet.) 
Paní knihovnice: „No Péťo, vrať se! Děti prosím poraďte Péťovi, co má udělat, aby to bylo správně?“ 
(Děti radí např.: slupku do banánu dát do koše; pokud se knížka do batohu nevejde, požádat o tašku 
paní knihovnici; rozloučit se a poděkovat, když odchází.) Péťa vše napraví a rozloučí se s paní knihovnicí. 
 
Druhá část lekce – skupinová práce s knihami 

Paní knihovnice má v dřevěné krabici připravené knihy, se kterými se děti seznámí nebo které již znají, 
a samy o knihách povídají.  

Seznámí se s prací paní knihovnice, s piktogramy, které knihy označují, jejich významem a tříděním knih 
v knihovně. 
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Astronomie Hudba 

Chovatelství Sport 

Tvořivost, řemesla Vaření 

 

Barevné označení: 

Zelená = knihy pro děti do 6 let. 

Žlutá = knihy pro děti od 6 do 9 let. 

Červená = knihy pro nejstarší děti. 

Bílá = knihy pro dospělé. 

Modrá = knihy naučné. 

 

Třetí část lekce – individuální práce 

V pracovním listě (příloha 4.1) si děti zahrají na knihovníky a zkusí roztřídit knihy ke správným 
piktogramům. V bludišti najdou cestu do knihovny. Nadané děti napíší první hlásku slov na obrázku. 

2.1.2 Téma č. 2 „Malí knihovníci“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Děti si vyzkouší práci knihovníků. Při didaktické hře budou hledat na základě piktogramů a barev knihy 
v knihovně. Budeme si o knihách, které najdou, povídat. Seznámí se s pojmy „spisovatel“  
a „ilustrátor“, vyzkouší si při vyplňování pracovního listu jejich aktivity (kreslení ilustrace a „psaní 
knihy“). Děti budou mít ponechaný čas i na individuální prohlédnutí knihovny a knih, které je zajímají. 
Na závěr této lekce proběhne evaluace celého bloku „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš?“. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení, metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – didaktická hra 
„Malí knihovníci“ podporuje u dětí rozvoj kompetencí k učení i kompetencí k řešení problémů. Děti 
soustředěně pozorují, zkoumají, objevují, všímají si souvislostí, užívají jednotlivých znaků a symbolů. 

Příběhy 

o dětech Pohádky, bajky 

Čarodějnictví, kouzla 

Zvířecí 

příběhy 

Detektivky 
Horory, 

duchové 
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Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – děti se při charakteristice knih vyjadřují ve větách; 
rozlišují symboly, poznávají jejich význam i funkci; komunikují s dětmi i dospělými (učitelky, 
knihovnice). Při návštěvě knihovny dochází k rozvoji slovní zásoby aktivní i pasivní. 

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – k rozvoji této kompetence dochází během celé 
lekce, zejména při spolupráci ve dvojicích, při volném pohybu dětí v knihovně a prohlížení si knih dle 
vlastního zájmu. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – rozvoj této kompetence je především 
při didaktické hře, kdy děti hledají knihy dle zadání. Uplatňují postoj smyslu pro povinnost, zajímají se  
o druhé a také o to, co se kolem děje. Kompetence uplatní i v pracovním listě, kde má dítě rozpoznat 
své silné i slabé stránky při kresbě ilustrace (např. nenakreslí psa, protože ví, že ho nezvládne nakreslit, 
ale nakreslí např. auto, protože ho kreslilo již dříve a ví, že je v kresbě auta dobré). 

Pomůcky 

Knihy v knihovně, kartičky pro hru s piktogramy a barvami (příloha 4.2), pracovní listy (příloha 4.3), 

úryvek z knihy (příloha 4.4), pastelky, tužky, látkový pytlík. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – didaktická hra  

Didaktická hra „Malí knihovníci“: děti utvoří dvojice a vylosují si jednu kartu s piktogramem  
a barvou štítku. Mají za úkol najít knihu s tímto označením. Následuje skupinový rozhovor, o čem kniha, 
kterou našly, může být. Děti nejprve hádají podle obalu knihy nebo ilustrací v knize, následně paní 
knihovnice sdělí informaci, o čem opravdu kniha je. 

Druhá část lekce – pracovní list 

V pracovním listě (příloha 4.3) pro tuto lekci si děti zahrají na spisovatele a ilustrátory. První úkol je 
poslech krátkého úryvku z knihy „Pohádkové prázdniny v Českém ráji“, autorka Jana Kroupová (příloha 
4.4). Po poslechu si děti nakreslí ilustraci. Druhý úkol je pro malé spisovatele, kde si děti procvičí 
některé grafomotorické prvky. Pro nadané děti je připraven prázdný řádek, kde si mohou napsat 
písmena, která již umí. 

Třetí část lekce – individuální práce, evaluace 

Třetí část lekce je ponechána individuálnímu prohlížení knih v knihovně, které děti zajímají,  
a zakončena společnou evaluací celého bloku „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš“. 
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2.2 Tematický blok č. 2 „Poklady Českého ráje“ – 2 × 45 minut 

2.2.1 Téma č. 1 „Návštěva v muzeu – Kamenářský dům“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Přicházíme s dětmi nejdříve do Kamenářského domu. Po seznámení se s prostředím přečteme dětem 
příběh o Kozákovu – „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“. Následně s dětmi mluvíme  
o příběhu, klademe otevřené otázky tak, aby si děti příběh zopakovaly, zjišťujeme, jak pozorně 
poslouchaly a co si zapamatovaly. 

V další části budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy s tematikou zaměřenou na prostředí 
muzea. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím. 

Metody k rozvoji sociálních a personálních kompetencí – dítě napodobuje modely prosociálního 
chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí. 

Metody k rozvoji činnostních a občanských kompetencí – dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; 
je otevřené aktuálnímu dění. 

Pomůcky 

Příběh „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“ (příloha 4.5), pracovní listy (příloha 4.6), pastelky, 
tužky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – práce ve skupině 

Děti si vyslechnou příběh o Kozákovu – „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“. Následně 
s dětmi mluvíme o příběhu, klademe otevřené otázky tak, aby si děti příběh zopakovaly, zjišťujeme, jak 
pozorně poslouchaly a co si zapamatovaly. Podporujeme jejich vyjadřování v celých větách  
a poskytneme dostatek času, aby se mohl vyjádřit každý, kdo chce. 

Příklad rozhovoru s dětmi: 

Učitel: „O čem byl příběh?“ 

Děti: „O myškách, jak kradly lidem zásoby.“ 

Učitel: „A jak se lidé zachovali? Jak situaci vyřešili?“ 

Děti: „Začali hrát na všechny možné hudební nástroje, které měli nebo našli.“ 
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Učitel: „A jak reagovaly myšky?“ 

Děti: „Myšky se lekly a utekly přes skálu.“ 

Učitel: „A pomohlo to tedy?“ 

Děti: „Ne, myšky se vrátili, ale lidé zase začali hrát, tak zase utekly.“ 

Učitel: „A proč vlastně myšky chtěly vzít lidem jejich úrodu?“ 

Děti: „Aby měly zásobu na zimu.“ 

Učitel: „A jak můžeme v zimě pomáhat zvířátkům, která nemají dost krmení?“ 

Děti: „Nosíme jim do krmelce dobroty.“ 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Pracovní listy (příloha 4.6) jsou řazeny dle obtížnosti, děti postupují od nejjednoduššího po 
nejobtížnější, resp. plní ty úkoly, na které stačí. Čtvrtý úkol jsme zařadili jako dobrovolný, pokud bude 
někdo hotový dříve než ostatní a nebyla by možnost prohlídky prostor Kamenářského domu. 

1. úkol – Najdi cestu bludištěm. 

2. úkol – Nakresli, jak si představuješ drahokam. 

3. úkol – Přepiš nápis MUZEUM, spočítej a zapiš, kolik má písmen. (úkol pro nadané děti) 

4. úkol – Vybarvi skřítky. 

Třetí část lekce – evaluace 

Na závěr proběhne evaluace lekce formou skupinového rozhovoru s dětmi. 

2.2.2 Téma č. 2 „Zářící poklad“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Přecházíme z Kamenářského domu do budovy muzea. V jeho zázemí se seznámíme s prostředím, 
ve kterém budeme plnit individuální práci (pracovní listy). Čeká nás zde výstava Luminescence  
a rýžování zlata, resp. pokladu. 

V další části budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy s tematikou zaměřenou na prostředí 
muzea. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích  
a v dalším učení. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení 
problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost. 
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Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – dítě komunikuje v běžných situacích bez zábran  
a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 

Metody k rozvoji sociálních a personálních kompetencí – dítě se dokáže ve skupině prosadit, ale  
i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje 
základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. 

Metody k rozvoji činnostních a občanských kompetencí – dítě má smysl pro povinnost ve hře, práci  
i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých. 

Pomůcky 

Síta na rýžování zlata, pracovní listy (příloha 4.7), pastelky, tužky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Začínáme dvěma pracovními listy (příloha 4.7), které dětem přiblíží následující činnosti. 

1. úkol – Označ, co všechno svítí. 

2. úkol – Dokresli síto na rýžování zlata. 

Druhá část lekce – práce ve skupině 

Děti se rozdělí do dvou skupin. První z nich půjde na výstavu Luminescence, druhá půjde rýžovat poklad 
z písku. Následně se skupiny vymění. 

Třetí část lekce – pracovní listy, individuální práce. 

Pracovní listy (příloha 4.7) jsou řazeny dle obtížnosti, děti postupují od nejjednoduššího po 
nejobtížnější, resp. plní ty úkoly, na které stačí. Úkol č. 5 je vhodný pro nadané děti. 

3. úkol – Označ, co do řady nepatří. 

4. úkol – Spočítej a spoj se správným počtem.  

5. úkol – Napiš první hlásku.  
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2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové putování Českým rájem“ – 12 × 45 minut 

2.3.1 Téma č. 1 „Z pohádky do pohádky“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V první lekci tématu „Pohádkové putování Českým rájem“ se děti seznámí s jednotlivými pohádkovými 
postavami, které znají z pohádek, a pohádkovými postavami z pověstí Českého ráje, které nás budou 
provázet celým programem. První část lekce bude realizována formou skupinové práce celé třídy, 
druhá část individuálním zpracováním pracovního listu a v třetí části půjde opět  
o práci v menších skupinách při plnění interaktivních úkolů na tabletu all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí – 
jednotlivé pohádkové postavy, jejich oblečení, výraz tváře. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě řeší úkoly v pracovním listě dle zadání. První úkol 
je lehčí úrovně obtížnosti, druhý úkol je složitější. Dítě si samo rozhodne, zda splní pouze jeden úkol, 
nebo zvládne oba úkoly. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – skupinová práce s obrázky pohádkových postav. 
Vedeme děti k odpovědi na otázku celou větou, k vyjádření jejich myšlenek, k ohleduplnosti 
k ostatním, aby uměly vést rozhovor, vyčkat, až druhý domluví. Např. „Povězte mi, děti, jaká může být 
princezna na obrázku?“ Děti se hlásí, učitelka vyvolává, děti se snaží odpovídat celou větou: „Princezna 
může být…“ 

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – práce v malých skupinách při plnění interaktivních 
úkolů na tabletech all-in-one, přibližně o počtu 5–7 dětí. Skupiny lze tvořit nahodile, či využít například 
stálé rozsazení dětí u stolečků. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, k domluvě mezi sebou, 
k ohleduplnosti, aby se uměly podřídit, ale naopak i prosadit. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – charakteristika jednotlivých pohádkových postav, 
rozlišení na dobré a zlé ve skupinovém rozhovoru o jednotlivých pohádkových postavách. 

Pomůcky 

V první lekci použijeme obrázky jednotlivých pohádkových postav (příloha 4.8), pracovní list (příloha 
4.9), pastelky, tablety all-in-one, výukový software.  

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – skupinová práce celé třídy 

Seznámení s pohádkovými postavami za pomoci obrázků jednotlivých postav. Nejprve obecné 
pohádkové postavy, jako jsou král, královna, princezna atd., následně přejdeme ke konkrétním 
pohádkovým postavám z pověstí, které použijeme během celého programu v jednotlivých lekcích.   

„Děti, povězte mi, jaká může být princezna?“ Děti se hlásí a říkají, jaká může být princezna (hezká, 
veselá, milá, pyšná, nafoukaná apod.). Postupně všechny pohádkové postavy charakterizujeme dle 
jejich vlastností (kdo je hodný, zlý apod.), rozdělíme je podle toho, kde se vyskytují (les, zámek, rybník 
a jeho okolí).  
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Následuje práce s obrázky jednotlivých zámků, hradů a zajímavých míst v Českém ráji a jeho okolí na 
tabletu all-in-one. Ukazujeme dětem obrázky a děti říkají, zda místo na obrázku znají, jestli tam byly 
s rodiči nebo s babičkou. Pokud nikdo z dětí dané místo na obrázku nezná, odpoví učitelka a děti 
seznámí. 

Druhá část lekce – individuální práce, pracovní list 

V pracovním listě (příloha 4.9) si ověříme, co si děti zapamatovaly o pohádkových postavách, 
pro nadané děti zde budou úkoly na procvičení fonematického sluchu a první hlásky ve slově.  

Třetí část lekce – práce v menších skupinách 

Interaktivní úkoly na tablech all-in-one – pexeso pohádkových postav, rozklad slov na slabiky, skládání 
půlených obrázků. 

2.3.2 Téma č. 2 „Odkud pocházím“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Ve druhé lekci vzdělávacího programu si děti upevní své elementární poznatky o blízkém okolí,  
o místě, kde žijí.  Formou hry poznají významná místa a budovy města Turnova, znak našeho města, 
zopakují si druhy dopravních prostředků. První část lekce bude realizována formou skupinového 
rozhovoru dětí s učitelkou a didaktickou hrou „Výlet po městě“, druhá část individuálním zpracováním 
pracovního listu a v třetí části půjde opět o práci v menších skupinách při plnění interaktivních úkolů 
na tabletu all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – učitelka vede rozhovor s dětmi o místě (městě, vesnici), 
kde bydlí s rodiči, sourozenci, prarodiči. Děti již mají elementární poznatky o tomto místě (jak vypadá 
jejich dům, jak se jmenuje město apod.). Osvojí si nové poznatky, které využijí pro další učení či praxi, 
a to jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí, upevní si znalosti o druzích dopravních prostředků. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – děti řeší několik úkolů v pracovním listě od lehčích 
po náročnější. Některé úkoly řeší na základě předchozí zkušenosti s podobným nebo stejným úkolem, 
některé jsou pro ně nové. Dále plní v menších skupinách úkoly na tabletech all-in-one. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – děti při úvodním rozhovoru s učitelkou dokáží hovořit 
ve vhodně zformulovaných větách, samostatně vyjádří své myšlenky o místě, kde bydlí, popíší slovně 
svůj dům. 

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – děti spolupracují v menších skupinách o počtu  
5–7 dětí při plnění úkolů na tabletu či interaktivní tabuli. Učí se prosadit se ve skupině, ale  i podřídit, 
spolupracovat, rozdělit si části jednotlivých úkolů. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – děti při imaginární cestě po našem městě 
poznávají místa a budovy, které již viděly při procházce s mateřskou školou nebo navštívily s rodiči. 

Pomůcky 

V druhé lekci použijeme obrázky významných budov a míst v našem městě (příloha 4.10), obrázky 
dopravních prostředků (demonstrační obrázky běžně používané v mateřské škole), pracovní list 
(příloha 4.11), obyčejné tužky, pastelky, tablety all-in-one, výukový software. 
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Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – skupinový rozhovor, skupinová hra 

Děti sedí v kruhu a posupně se střídají ve vyprávění o místě, kde bydlí. Jak se toto místo (město 
či vesnice) jmenují, jak vypadá dům, ve kterém žijí, jaké dopravní prostředky jezdí po jejich městě 
či vesnici, jakým dopravním prostředkem do školky jezdí. 

Didaktická hra „Výlet po našem městě“ – děti se ve dvojicích pohybují po třídě, kde jsou rozloženy 
obrázky významných míst z našeho města a děti poznávají místa  
a budovy. Nakonec hry děti utvoří zástup a projedeme se po třídě „vlakem či autobusem“ 
a kontrolujeme, zda děti poznaly místa správně. 

Druhá část lekce – individuální práce 

Děti řeší čtyři úkoly v pracovním listě (příloha 4.11) od nejjednodušších po obtížnější. Samy si určí, 
zda zvládnou všechny úkoly, nebo pouze některé. Úkol č. 4 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Nakresli svůj dům, ve kterém bydlíš.  

2. úkol – Najdi autu správnou cestu k domu.  

3. úkol – Napiš své jméno. 

4. úkol – Vytleskej slova, počet slabik zapiš číslicí.  

Třetí část lekce – práce ve skupinách po 5–7 dětech 

Děti řeší interaktivní úkoly, pracují na tabletech all-in-one ve skupinách dle toho, jak sedí stabilně 
ve třídě u stolečků. Interaktivní úkoly k této lekci jsou: najděte stejné znaky, co do řady nepatří, logické 
řady, umístěte obrázky dle instrukcí. 

2.3.3 Téma č. 3 „O Pelíškovi“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Děti se blíže seznámí s postavou skřítka Pelíška a jeho příběhem. Prozkoumáme druhy květin, 
zaměříme se na jarní květiny, které jsou dětem blízké. V rozhovoru s dětmi se zaměříme na ochranu 
přírody, na krásu květin na louce a jejich mnohostranné využití (lidé, hmyz). 

Lekci začínáme skupinovou prací s dětmi v kroužku. Přečteme pověst o skřítku Pelíškovi. Ověříme si 
jejich porozumění slyšenému otázkami k příběhu. Pojmenujeme květiny na obrázcích, které máme 
připravené uprostřed kruhu. Děti obrázky roztřídí na květiny z příběhu a na květiny z jarní zahrádky. 
Názvy květin si zopakujeme v hudebně pohybové hře „Uvíjíme věneček“. 

V druhé části děti individuálně plní úkoly na pracovních listech a tabletech all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – u dětí rozšiřujeme elementární poznatky o světě přírody, 
který je obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách. Pomocí příběhu posilujeme u dětí povědomí  
o významu životního prostředí. Rozlišujeme aktivity, které mohou okolní prostředí poškozovat 
a které naopak posilovat. Vedeme děti k tomu, aby pomáhaly pečovat o okolí, chránily přírodu. 
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Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v pracovních listech dítě řeší úkoly samostatně. Samo 
si rozhodne, na které úkoly stačí. Zpřesňuje si početní představy, orientaci v prostoru, posiluje sluchové 
vnímání. Dítě se nebojí při řešení úkolů chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, 
ale také za snahu. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – při práci s obrázky si děti rozšiřují svou slovní zásobu 
aktivní i pasivní. Vedeme děti k tomu, aby samostatně vyjadřovaly své myšlenky, sdělení, otázky  
i odpovědi. Důležité je, aby rozuměly slyšenému, což ověříme vhodně zvolenými otázkami k příběhu. 

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – k rozvoji této kompetence dochází především 
v pracovních listech, kdy dítě samostatně rozhoduje o úkolech, které splní. Uvědomuje si, že za sebe  
i své jednání odpovídá a nese důsledky. Při skupinové práci na tabletech se posilují kooperativní 
dovednosti, schopnost spolupráce, ale i citlivost a ohleduplnost k druhým. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – během individuální práce vedeme děti k tomu, 
aby dokázaly rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznat svoje slabé stránky. Usilujeme u dětí  
o povinnost ve hře, práci a učení.  

Pomůcky 

Text pověsti „O Pelíškovi“ (příloha 4.12), obrázek skřítka Pelíška, obrázky květin z pověsti (běžně 
užívané demonstrační obrázky v mateřské škole), obrázky jarních květin (běžně užívané demonstrační 
obrázky v mateřské škole), noty k písni „Uvíjíme věneček“ (příloha 4.13), pracovní listy (příloha 4.14), 
pastelky, tužky, tablety all-in-one, výukový software. 
 
Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – skupinový rozhovor, práce s obrázky, hudebně pohybová hra 

Děti sedí v kruhu, poslouchají příběh „O Pelíškovi“. Následuje rozhovor o slyšeném příběhu. Klademe 
otázky, kterými ověříme, zda děti byly při naslouchání pozorné.  

„Kdo byl Pelíšek?“ O: Skřítek. 
„Proč se jmenoval Pelíšek?“ O: Protože si stavěl pelíšky. 
„Kde si pelíšky stavěl?“ O: V Českém ráji, v Prachovských skalách. 
„Co skřítek, kromě stavění pelíšků ještě rád dělal?“ O: Staral se o květiny, stavěl zahrádky. 
„Pamatujete si nějakou květinu z jeho zahrádky?“ O: Bledule, konvalinka, mateřídouška, kontryhel, 
upolín, blatouch, astra, ocún. 
„Co se skřítkovi v pověsti přihodilo?“ O: Rytíř mu zničil zahrádku. 
„Jak se jmenoval zlý rytíř?“ O: Čéč. 
„Které zvířátko skřítkovi pomohlo oplatit ošklivou věc rytíři?“ O: Světlušky. 
„Jak se pomstil skřítek rytíři Čéčovi?“ O: Vytvořil cestičku ze světlušek rovnou do rybníka a rytíř skončil 
v rybníce. 
„Kdo daroval nové květiny skřítkovi?“ O: Krakonoš. 

Shrneme ponaučení, které pro nás z příběhu plyne. „Děti, neničte přírodu ani rostliny v ní. Jednou by 
mohly plně zmizet a v přírodě by chyběly. Škodily byste tak vlastně samy sobě.“ 

Nyní děti postupně pojmenovávají obrázky květin, které mají před sebou. Květiny,  
u kterých neznají název, určí paní učitelka. Na magnetickou tabuli děti roztřídí obrázky květin na dvě 
skupiny – květiny ze zahrádky skřítka Pelíška a květiny z jarní zahrádky. 
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Názvy květin si zopakujeme v hudebně pohybové hře „Uvíjíme věneček“ – děti s učitelkou zpívají 
opakující se část, vybrané děti doplní vždy název květiny a zapojují se za sebou až do zapojení všech 
dětí a vytvoření kruhu představujícího „věneček z květin“. 

Druhá část lekce – pracovní, individuální práce 

Děti přecházejí ke stolečkům, kde mají připravené pracovní listy (příloha 4.14). Úkoly jsou seřazeny 
od jednodušších po náročnější.  Úkol č. 3 je vhodný pro nadané děti. Děti plní ty úkoly, na které samy 
stačí. 

1. úkol – Květiny na zahrádce skřítka Pelíška. Vybarvi podle zadání. 

2. úkol – Zakroužkuj zahrádku, kde je více květin. 

3. úkol – Spoj obrázky se stejnou počáteční hláskou.  

Třetí část lekce – interaktivní úkoly na tabletech all-in-one, skupinová práce 

1. úkol – Roztřiďte květiny dle barev. 

2. úkol – Co do řady nepatří? 

3. úkol – Stíny. 

4. úkol – Doplňte květy tak, aby bylo všude stejně. 

2.3.4 Téma č. 4 „Zrcadlová koza“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekci začínáme skupinovou prací s dětmi v kroužku. 

Učitelka přečte dětem vymyšlenou pověst z „Almanachu“ s názvem „Zrcadlová koza“. Po poslechu 
příběhu následuje rozhovor o místě zvaném „Zrcadlová koza“, které se nachází nedaleko Turnova. 
Plynule převedeme s dětmi rozhovor na téma domácí zvířata. 

V další části lekce budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly v malých skupinách 
na tabletech all-in-one.  

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – u dětí rozšiřujeme elementární poznatky o přírodě, která je 
obklopuje, se zaměřením na domácí zvířata. Děti vedeme k soustředění se na činnost a její dokončení. 
Děti se učí pracovat dle instrukcí a pokynů. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v pracovních listech dítě řeší úkoly samostatně. Samo 
si rozhodne, na které úkoly stačí. Dítě si procvičuje základní i doplňkové barvy, počty do pěti. Některé 
děti uplatní znalost písmen a schopnost číst velká tiskací písmena. Dítě se nebojí při řešení úkolů 
chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – při rozhovoru s učitelkou si děti rozšiřují svou slovní 
zásobu aktivní i pasivní. Vedeme děti k tomu, aby samostatně vyjadřovaly své myšlenky, sdělení, otázky 
i odpovědi. 
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Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – k rozvoji této kompetence dochází především 
v pracovních listech, kdy dítě samostatně rozhoduje o úkolech, které splní. Uvědomuje si, že za sebe  
i své jednání odpovídá a nese důsledky. Při skupinové práci na tabletech se posilují kooperativní 
dovednosti, schopnost spolupráce, ale i citlivost a ohleduplnost k druhým. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – během individuální práce vedeme děti k tomu, 
aby dokázaly rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznat svoje slabé stránky. Usilujeme u dětí  
o povinnost ve hře, práci a učení. 

Pomůcky 

Text příběhu „Zrcadlová koza“ (příloha 4.15), demonstrační obrázky domácích zvířat (koza, ovce, 
slepice, kohout, kůň, pes, kočka, kráva) – běžně užívané v mateřské škole –, tužky, pastelky, pracovní 
listy (příloha 4.16), tablety all-in-one, výukový software. 
 
Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – poslech příběhu, skupinový rozhovor, didaktická pohybová hra 

Dětem přečteme vymyšlenou pověst o „Zrcadlové koze“. Poté s nimi vedeme rozhovor o místě, které 
se nachází nedaleko Turnova na břehu řeky Jizery a nazývá se „Zrcadlová koza“.  

„Kdo jste navštívil místo u břehu Jizery, které se nazývá „Zrcadlová koza“? Víte, co všechno zde můžete 
podniknout?“ O: Jsou tu prolézačky, písek na hraní, velká trampolína, minifarma, písečná pláž. 

Společně si připomeneme další druhy domácích zvířat, která žijí na dvorku společně s kozou. 

„Děti, ale koza nežila v chlívku sama. Kdo ještě mohl s kozou bydlet? Koho mohla potkat na dvoře?“ 
O: Kráva, být, kohout, slepice, prase, králík, kůň, ovce, beran, kočka, kocour, pes atd. 

 Využijeme demonstrační obrázky domácích zvířat, běžně dostupné v mateřské škole. Pro zpestření 
zařadíme didaktickou pohybovou hru „Búú, méé, kokodák“ – hra na procvičení sluchového vnímání. 
Děti běhají po třídě k obrázkům domácích zvířat podle příslušného zvuku, který vydává paní učitelka. 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Úkoly v pracovních listech (příloha 4.16) jsou řazeny od jednodušších ke složitějším. Děti plní pouze ty 
úkoly, na které dle svého uvážení stačí. Úkol č. 4 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Vybarvi obrázek kozy dle značek.  

2. úkol – Nakrm králíky. Každému králíkovi nakresli jednu mrkev. 

3. úkol – Kuřátka. Spočítej u každé slepice vajíčka a do vedlejšího okénka nakresli tolik, kolik má 
vajíček. 

              4. úkol – Spoj obrázek zvířete se správným slovem. 

Třetí část lekce – práce v malých skupinách, interaktivní úkoly na tabletech all-in-one 

1. úkol – Označte zvířata, která nepatří na statek. 

2. úkol – Označte zvířata, která nám nedávají mléko. 

3. úkol – Vytleskejte slova. Přiřaď počet puntíků podle počtu tlesknutí (počet slabik). 

4. úkol – Přiřaďte, co k sobě významově patří. Čím jsou zvířata užitečná?  
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2.3.5 Téma č. 5 „O Troskách“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V první části 5. lekce seznámíme děti s významnou památkou v Českém ráji, kterou je hrad Trosky. 
Pohádkovou formou se děti seznámí s historií tohoto místa, která se o něm traduje. Zaměříme se na 
vztahy v rodině a jejich pojmenování (např. maminka mého tatínka je moje…). V pověsti se hádají dvě 
ženy, protože každá je úplně jiná. Proto prozkoumáme také antonyma.  

V druhé části lekce budou děti pracovat samostatně při plnění úkolů v pracovním listě, který bude 
zaměřen na grafomotoriku a antonyma, a ve skupinách při plnění úkolů na tabletech all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – u dětí rozšiřujeme elementární poznatky o světě lidí, který je 
obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách. Vedeme děti k soustředění se na činnost a záměrné 
zapamatování si slyšeného. Podporujeme děti, aby dokončily, co započaly. Důraz klademe na postup 
dle instrukcí a pokynů. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v pracovních listech dítě řeší úkoly samostatně. Samo 
si rozhodne, na které stačí. Zpřesňuje si provedení grafomotorických prvků, číselnou řadu do dvaceti, 
posiluje znalost jednoduchých antonym. Dítě se nebojí při řešení úkolů chybovat, pokud nachází 
pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – při práci s obrázky si děti rozšiřují svou slovní zásobu 
aktivní i pasivní. Vedeme děti k tomu, aby samostatně vyjadřovaly své myšlenky, sdělení, otázky  
i odpovědi. Důležité je, aby děti rozuměly slyšenému, což ověříme vhodně zvolenými otázkami 
k příběhu. 

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – k rozvoji této kompetence dochází především 
v pracovních listech, kdy dítě samostatně rozhoduje o úkolech, které splní. Uvědomuje si, že za sebe  
i své jednání odpovídá a nese důsledky. Při skupinové práci na tabletech se posilují kooperativní 
dovednosti, schopnost spolupráce, ale i citlivost a ohleduplnost k druhým. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – během individuální práce vedeme děti k tomu, 
aby dokázaly rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznat svoje slabé stránky. Usilujeme u dětí  
o povinnost ve hře, práci a učení. 

Pomůcky 

Text k pověsti „O Troskách“ (příloha 4.17), obrázky hradů (příloha 4.18), obrázky protikladů  
(z deskové hry nebo běžně užívané obrázky v mateřské škole), pastelky, tužky, pracovní listy s úkoly 
(příloha 4.19), tablety all-in-one, výukový software. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – skupinový rozhovor, didaktická pohybová hra 

Děti sedí v kruhu, poslouchají příběh „O Troskách“. Děti nejprve vyberou z obrázků hradů a zámků 
(příloha 4.18) obrázek hradu Trosky, aby všechny děti viděly, jak hrad vypadá. Ukážeme si, která věž je 
Baba a která Panna.  
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Následuje rozhovor o slyšeném příběhu. Klademe otázky, kterými ověříme, zda děti byly při 
naslouchání pozorné. Povídáme si o pověsti.  

„O kom pověst byla? Co se stalo? Proč se hádaly? Jak příběh dopadl?“ Nakonec si necháme otázku: 
„Kdo byla Marie pro Karolínu? Byla to její maminka?“….  

Od příběhu přejdeme v povídání k rodinným vazbám a vysvětlíme si, kdo je babička (maminka mojí 
maminky), dědeček, teta, strýc, sourozenec, prarodič apod. 

• Mojí maminky maminka je moje …. BABIČKA. 

• Mojí maminky tatínek je můj… DĚDEČEK. 

• Můj sourozenec je …. BRATR, SESTRA. 

• Sestra mojí maminky je moje…. TETA. 

• Bratr mojí maminky je můj … STRÝC. 

• Totéž s tatínkem… Maminka mého tatínka je moje… BABIČKA a další. 
 

Následuje didaktická pohybová hra, při které si děti procvičí antonyma. Vyberou si obrázek a budou 
k sobě hledat svůj protiklad. 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Děti přecházejí ke stolečkům, kde mají připravené pracovní listy (příloha 4.19). Úkoly jsou seřazeny od 
jednodušších po náročnější. Děti plní ty úkoly, na které samy stačí. Úkol č. 3 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Procvičení grafomotorických prvků – šaty pro princeznu Karolínu. 

2. úkol – Spoj k sobě protiklady. 

3. úkol – Spoj tečky dle čísel od 1 do 20. Pod vzniklý obrázek doplň počínající hlásku tohoto 
hradu. 

 
Třetí část lekce – práce v malých skupinách, interaktivní úkoly na tabletech all-in-one 

1. úkol – Složte z písmen dle předlohy nápis „Trosky“. 

2. úkol – Zahrajte si pexeso se smajlíky. 

3. úkol – Najděte 7 obrázků, které na původní obrázek nepatří. 

2.3.6 Téma č. 6 „Jak vznikl rubín“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

S pověstí „Jak vznikl rubín“ se s dětmi dostaneme do světa dospělých, kteří pracují a vykonávají určité 
povolání. Povíme si, jaká povolání známe. Zkusíme vymyslet, co znamenaly názvy některých dřívějších 
řemesel.  

Lekci začínáme poslechem pověsti. Následuje rozhovor s učitelkou o slyšeném; hádanky s názvy 
dřívějších řemesel či méně známých povolání. 

V druhé části děti individuálně plní úkoly na pracovních listech a tabletech all-in-one. 
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Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – během rozhovoru o některých povoláních dochází k rozvoji 
elementárních poznatků o světě lidí, který dítě obklopuje. Dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi. 
Učí se spontánně, ale i vědomě. Soustředí se na činnost, vyvine úsilí k jejímu dokončení. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v pracovních listech dítě řeší úkoly samostatně. 
Některé řeší na základě předchozí zkušenosti s podobným nebo stejným úkolem, některé jsou pro ně 
nové. Dále řeší v menších skupinách úkoly na tabletech all-in-one. Dítě si procvičuje zrakové vnímání, 
počet do šesti. Některé děti uplatní znalost číslic.  

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – při rozhovoru s učitelkou si děti rozšiřují svou slovní 
zásobu aktivní i pasivní. Vedeme děti k tomu, aby samostatně vyjadřovaly své myšlenky, sdělení, otázky 
i odpovědi.  

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – k rozvoji této kompetence dochází především 
v pracovních listech, kdy dítě samostatně rozhoduje o úkolech, které splní. Uvědomuje si, že za sebe  
i své jednání odpovídá a nese důsledky. Při skupinové práci na tabletech se posiluje schopnost 
spolupráce. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – během individuální práce vedeme děti, 
aby dokázaly rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznat svoje slabé stránky. Usilujeme u dětí  
o povinnost ve hře, práci a učení.  

Pomůcky 

Text pověsti „Jak vznikl rubín“ (příloha 4.20), tužky, pastelky, pracovní listy (příloha 4.21), tablety 
 all-in-one, výukový software. 
 
Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – skupinová práce, poslech pověsti, rozhovor 

Děti sedí v kruhu na pěnových podložkách či polštářích, poslouchají příběh „Jak vznikl rubín“. Následuje 
rozhovor o slyšeném příběhu. Klademe otázky, kterými ověříme, zda děti byly při naslouchání pozorné. 
Př. „Jak se jmenovala víla z pověsti? Jak se jmenovala dívka zamilovaná do mládence Petra? Proč jejich 
lásce nebylo přáno? Proč nakonec její otec svolil ke svatbě?“ 

Hovoříme s dětmi o známých povoláních. Děti hádají i dřívější řemesla nebo méně známá povolání.  

„Kdo je lékař, učitel, popelář, veterinář, prodavačka, pekař …?“ 
„Kdo je švec?“ O: Výrobce obuvi. 
„Co dělala bába kořenářka?“ O: Sbírala a prodávala různé koření a byliny. Většinou na trhu. 
„Co dělala bába zelinářka?“ O: Prodávala čerstvou nebo i nakládanou zeleninu. 
„Co dělal cihlář?“ O: Vyráběl cihly z hlíny sušené na slunci. Později vypalované v cihelně. 
„Kdo je čepičkář?“ O: Specialista na výrobu pánských a dámských čepců. 
„Kdo je deštníkář?“ O: Výrobce deštníků a slunečníků. 
„Co dělá hajný?“ O: Ochraňuje vše živé v lese a dohlíží na lesní práce (př. kácení stromů). 
„Co dělá hodinář?“ O: Vyrábí či opravuje hodiny, hodinky, budíky. 
„Kdo je kantor?“ O: Učitel. 
„Co dělá klenotník?“ O: Nejčastěji zlatník, který vyrábí šperky ze zlata s drahými kameny. 
„Co dělá mlynář?“ O: Pracuje ve mlýně, kde z obilí vyrábí mouku. 
„Co dělá kominík?“ O: Čistí a opravuje komíny. 
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„Co dělá švadlena?“ O: Šije oblečení. 
„Co dělá řezník?“ O: Pracuje s masem. Vyrábí z něho salám, klobásy. 
„Co dělá zahradník?“ O: Pracuje na zahradě nebo zahradnictví. Pěstuje květiny, keře, stromy. 
„Co dělá perníkář?“ O: Peče a zdobí perníčky. 

Zahrajeme si pohybovou hru „Míchám, míchám hlínu“ – děti běhají po třídě  
a na zvukový signál se zastaví a pantomimicky ztvární povolání, které řekne paní učitelka. 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

V druhé části děti přechází ke stolečkům, kde jsou připraveny pracovní listy (příloha 4.21). Úkoly 
v pracovním listě jsou řazeny od jednodušších po náročnější.  Úkol č. 4 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Deštníkář. Nakresli úplně stejný deštník dle předlohy. 

2. úkol – Švadlena. Spoj dva stejné knoflíky. 

3. úkol – Kuchař. Nakresli na talíře správný počet knedlíků. 

4. úkol – Hodinář. Dokážeš doplnit číslice do ciferníku hodin? 

Třetí část lekce – práce v malých skupinách, interaktivní úkoly na tabletech all-in-one 

1. úkol – Perníkář. Ozdobte perníčky dle předloh. 

2. úkol – Švec. Najděte dvě stejné boty, které k sobě patří. 

3. úkol – Zahradník. Dokončete řadu. 

4. úkol – Popelář. Seřaďte popelnice dle velikosti od nejmenší po největší. 

2.3.7 Téma č. 7 „O vodníkovi“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Děti se blíže seznámí s postavou vodníka Čeperky a jeho přáteli mezi živočichy u vody. Pověst  
„O vodníkovi“ je velmi poučná. Rozhovor po přečtení pověsti vede děti k zamyšlení, jaké nebezpečí jim 
při hrách u vody hrozí. Zaměříme se i na otázky co dělat, když se v takovém nebezpečí ocitne dítě nebo 
jeho kamarádi.  

Lekci začínáme poslechem pověsti. Následuje rozhovor s učitelkou o slyšeném. Součástí této lekce je 
sluchové cvičení, pohybová hra „Pan Čáp ztratil čepičku“. 

V druhé části děti individuálně plní úkoly na pracovních listech a tabletech all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – u dětí rozšiřujeme elementární poznatky o přírodě, která je 
obklopuje, se zaměřením na rostliny a živočichy vyskytující se v prostředí rybníků. Děti vedeme 
k soustředění se na činnost a její dokončení. Děti se učí pracovat dle instrukcí a pokynů. 
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Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v pracovních listech dítě řeší úkoly samostatně. Samo 
si rozhodne, na které stačí. Dítě si procvičuje grafomotorický prvek „vlnovka“, dokreslení chybějící části 
obrázku, počet do pěti. Dítě se nebojí při řešení úkolů chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen 
za úspěch, ale také za snahu. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – při rozhovoru s učitelkou si děti rozšiřují svou slovní 
zásobu aktivní i pasivní. Vedeme děti k tomu, aby samostatně vyjadřovaly své myšlenky, sdělení, otázky 
i odpovědi. 

Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – k rozvoji této kompetence dochází především 
v pracovních listech, kdy dítě samostatně rozhoduje o úkolech, které splní. Uvědomuje si, že za sebe  
i své jednání odpovídá a nese důsledky. Při skupinové práci na tabletech se posilují kooperativní 
dovednosti, schopnost spolupráce, ale i citlivost a ohleduplnost k druhým. 

Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – během individuální práce vedeme děti k tomu, 
aby dokázaly rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznat svoje slabé stránky. Usilujeme u dětí  
o povinnost ve hře, práci a učení.  

Pomůcky 

Text pověsti (příloha 4.22), pracovní listy (příloha 4.23), tužky, CD se zvuky přírody, tablety all-in-one, 
výukový software. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – skupinová práce, poslech pověsti, rozhovor 

Děti sedí v kruhu na pěnových podložkách či polštářích, poslouchají příběh „O vodníkovi“ z rybníku 
nedaleko Jičína. Následuje rozhovor o slyšeném. Klademe otázky, kterými ověříme, zda děti byly při 
naslouchání pozorné. Otázka pro děti: „Náš příběh o klucích dobře dopadl. Co by ale mohlo stát, kdyby 
loďka nedoplula ke břehu? A co by měli kluci dělat? Jak přivolat pomoc?“ 

Shrneme ponaučení, které pro nás z příběhu plyne. Instruujeme děti, co v případě ohrožení dělat, na 
koho se obrátit. „Přírodu, rostliny a živočichy v ní musíme chránit. Jen tak ji zachováme pro ostatní lidi 
a také naše potomky. Pokud jsme v přírodě v ohrožení (u vody, u ohně, v lese apod.), vždy vyhledáme 
dospělého.“ 

Druhá část lekce – sluchové cvičení, pohybová hra 

Do druhé části lekce je zařazeno sluchové cvičení. Děti hádají, jaký zvuk slyší (např. žáby, ptáci, déšť 
atd.). Následuje pohybová hra „Pan Čáp ztratil čepičku“ – děti chodí po třídě a říkají s učitelkou 
básničku. Po vyslovení konkrétní barvy se musí co nejdříve chytit nějakého předmětu, který má danou 
barvu. 

Třetí část lekce – pracovní listy a úkoly na tabletech all-in-one 

V třetí části děti přechází ke stolečkům, kde jsou připraveny pracovní listy (příloha 4.23). Úkoly 
v pracovním listě jsou řazeny od jednodušších po náročnější. Úkol č. 3 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Vodník Čeperka rozfoukal hladinu rybníka a vytvořil vlnky. Dokresli je. 

2. úkol – Dokresli chybějící část obrázků. 

3. úkol – Spočítej rybky v rybníčcích a zapiš počet stejným počtem puntíků nebo číslovkou. 
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Interaktivní úkoly na tabletech all-in-one vypracovávají děti v malých skupinách. 

1. úkol – Prohlédněte si dobře obrázek a snažte si ho zapamatovat. 

2. úkol – Poskládejte chybějící části obrázku tak, jako jste viděli na předchozím obrázku. 

3. úkol – Označte 5 věcí, které k rybníku nepatří. 

4. úkol – Hry s písmeny. Přiřaďte počáteční hlásky k obrázkům. 

2.3.8 Téma č. 8 „Zázračná studánka“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekci začínáme skupinovou prací s dětmi v kroužku. 

Učitelka dětem přečte příběh o studánce pod hradem Valdštejnem, který je součástí „Almanachu“. 
Na interaktivní tabuli (nebo jiném dobře viditelném místě, např. na magnetické tabuli) máme 
připravený obrázek koloběhu vodu. Děti se postupně seznámí s tématem a prohloubí si své znalosti 
v otázkách životního prostředí, jeho vlivu na život člověka, a naopak o ochraně přírody, ekologii,  
a zejména třídění odpadu. Děti zjistí, že i svou vlastní činností můžou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí,  
a to jak kladně, tak i negativně. 

V další části budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly na tabletu all-in-one.  

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury a přírody, 
která ho obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu dění v prostředí, 
ve kterém žije. Aktivně si všímá toho, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, 
které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo 
a zvládlo. Osvojí si nové poznatky, které dále využije při dalším učení i při samotném chování v přírodě 
a k životnímu prostředí. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede  
k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou  
a iniciativou může situaci ovlivnit. Dítě zjišťuje, že i ono samo pomáhá ke zlepšení životního prostředí, 
zejména vhodným chováním v přírodě, tříděním odpadu atd. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím, pro zisk informací je schopné využít odpovídající 
prostředky, např. knihy, encyklopedie. Rozumí slyšenému, je schopné adekvátně odpovídat na otázky 
a srozumitelně převyprávět danou problematiku. 

Metody k rozvoji sociálních a personálních kompetencí – dítě samostatně rozhoduje o svých 
činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá  
a nese důsledky. Umí pracovat ve skupině, dělat kompromisy. Při skupinové práci s interaktivní tabulí 
je schopné se prosadit, ale také respektovat ostatní. 

Metody k rozvoji činnostních a občanských kompetencí – dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; 
je otevřené aktuálnímu dění v otázkách ekologie. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, 
pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká 
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aktivita mají svoje nepříznivé důsledky na životní prostředí. Má základní dětskou představu o tom, co je 
v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi  
v rozporu, a snaží se podle toho chovat a zároveň spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. 

Pomůcky 

Text příběhu „Zázračná studánka“ (příloha 4.24), obrázky koloběhu vody (příloha 4.25), popelnic  

a kontejnerů na tříděný odpad (příloha 4.26.), pracovní listy (příloha 4.27), tužky, pastelky, tablet  

all-in-one, výukový software. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – práce ve skupině 

Děti sedí v kruhu, poslouchají příběh „Zázračná studánka“. Následuje rozhovor o slyšeném příběhu, 
zjišťujeme, co si kdo pamatuje, kdo zná studánku nacházející se pod hradem a kdo u ní již někdy byl.  

Příklad rozhovoru s dětmi: 

Učitel: „Znáte hrad, o kterém se mluvilo v příběhu?“ 

Děti: „Ano, Valdštejn.“ 

Učitel: „A znáte také tu studánku?“ 

Děti: „Ne….“ 

Učitel: „Jedná se o studánku, ke které si dodnes chodí lidé z okolí pro vodu. A víte, co je to koloběh 

vody?“ (učitel ukáže na demonstrační obrázek) 

Děti: „To je, když prší a pak se voda vrací zpět do nebe.“ 

Následně si s dětmi obrázek popíšeme a přejdeme k tématu třídění odpadu. 

Učitel: „Víte, co to znamená třídit odpad?“ 

Děti: „Když házíme odpadky do různých kontejnerů podle toho, jestli je to papír nebo sklo….“ 

Učitel: „Třídíte odpad? Proč je to důležité?“ 

Děti: „Ano, abychom ochránili přírodu.“ 

Na interaktivní tabuli promítneme obrázek koloběhu vody (nebo ho umístíme v tištěné podobě tak, 
aby na něj děti viděly). Děti si jej prohlíží a popisujeme ho společně, včetně toho, co se na něm děje 
a proč.  
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Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Pracovní listy (příloha 4.27) jsou řazeny dle obtížnosti, děti postupují od nejjednoduššího po 

nejobtížnější, resp. plní ty úkoly, na které stačí. Úkol č. 4 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Najdi cestu do lesa. 

2. úkol – Najdi jiný obrázek v řadě. 

3. úkol – Vybarvi tolik odpadků, kolik je uvedeno.  

4. úkol – Doplň posloupnosti. 

Třetí část lekce – tablet all-in-one, skupinová práce (3–4 děti) 

1. úkol – Co nepatří do lesa? 

2. úkol – Seřaďte obrázky dle instrukcí (pravolevá orientace). 

3. úkol – Třídění odpadků do příslušných kontejnerů. 

2.3.9 Téma č. 9 „Hruštice“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekci začínáme skupinovou prací s dětmi v kroužku. 

Učitelka děti seznámí s původem názvu „Hruštice“, a to ze dvou pohledů. Jedním z nich bude citace 
z internetových stránek města Turnova, druhý (a zřejmě pro děti zajímavější) bude krátký příběh 
z „Almanachu“. Pokračujeme povídáním o tom, co děti slyšely, a přecházíme k povídání o ovoci; jaké 
druhy ovoce děti znají a co je typickým ovocem pro naše zahrádky. Vymýšlíme s dětmi názvy míst, která 
by se jmenovala podle ovoce (Třešňov, Jablonice, Jahodov…). 

V další části budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly na tabletu all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě užívá při řešení myšlenkových i praktických 
problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších podmínkách. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím, domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, 
rozumí jejich významu i funkci. 

Metody k rozvoji sociálních a personálních kompetencí – dítě se spolupodílí na společných 
rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla 
a přizpůsobuje se jim. 
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Metody k rozvoji činnostních a občanských kompetencí – dítě se učí svoje činnosti a hry plánovat, 
organizovat, řídit a vyhodnocovat, dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje 
slabé stránky. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé 
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 

Pomůcky 

Text příběhu „Hruštice“ (příloha 4.28), demonstrační obrázky ovoce (příloha 4.29), makety ovoce 
z dětské kuchyňky, pracovní listy (příloha 4.30), pastelky, tužky, tablet all-in-one, výukový software.  

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – práce ve skupině 

Přečteme dětem dvě verze příběhu o vzniku názvu „Hruštice“. Než začneme číst, informujeme je  
o tom, že jeden z nich je vymyšlený a je součástí „Almanachu“. Po přečtení necháme děti hádat, který 
z nich byl pravdivý, a který se jim líbil více. Podnítíme děti, aby začaly vymýšlet názvy míst podle ovoce 
a zároveň uvedly, čím by to místo bylo typické. Např. Jablůňkov, ve kterém mají jabloňový sad, 
Švestková Lhota, ve které roste švestka na návsi atd.  

Příklad rozhovoru s dětmi: 

Učitel: „Děti, teď jste slyšely dva příběhy o vzniku názvu „Hruštice“. Který se vám líbil více?“ 

Děti: „S tou spadlou hruškou“ 

Učitel: „A myslíte, že to byl ten pravdivý nebo vymyšlený?“ 

Děti: „Asi vymyšlený.“ 

Učitel: „Ano, ten byl vymyšlený. Pojďme se zamyslet, jaké názvy by mohla mít různá místa spojená 

s nějakým druhem ovoce…“ 

Děti: „Jablonec!“  

Učitel: „Správně, např. Jablonec, který je blízko našeho města.“ 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Pracovní listy (příloha 4.30) jsou řazeny dle obtížnosti, děti postupují od nejjednoduššího po 
nejobtížnější, resp. plní ty úkoly, na které stačí. Úkol č. 4 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Najdi cestu červíka k jablíčku. 

2. úkol – Spoj ovoce s jeho polovinou a stínem. 

3. úkol – Nakresli znak města, aby bylo zřejmé, jaké ovoce se mu skrývá v názvu. 

4. úkol – Spoj ovoce s první a poslední hláskou. 
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Třetí část lekce – tablet all-in-one, skupinová práce (3–4 děti). 

1. úkol – Co do řady nepatří? 

2. úkol – Najděte cestu červíka k jablíčku. 

3. úkol – Seřaďte obrázky do správného pořadí. 

4. úkol – Doplňte správný obrázek (sudoku). 

 

2.3.10 Téma č. 10 „O loupežnících a statečné Kristýnce“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekci začínáme skupinovou prací s dětmi v kroužku. 

Přečteme si příběh „O loupežnících a statečné Kristýnce“. Následuje povídání o příběhu, tedy co si děti 
zapamatovaly, kdo byly hlavní postavy, jaké byly a proč. Děti přemýšlí, zda znají někoho, kdo se 
vyznačuje stejnými vlastnostmi jako postavy z příběhu. Následně si děti zahrají pohybovou hru na 
koberci. 

V další části budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly na tabletu all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co 
se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se 
může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení 
problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – dítě dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon 
atp.). 

Metody k rozvoji sociálních a personálních kompetencí – dítě chápe, že nespravedlnost, ubližování, 
ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácejí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; 
dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. 

Metody k rozvoji činnostních a občanských kompetencí – dítě ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. 

Pomůcky 

Text pověsti „O loupežnících a statečné Kristýnce“ (příloha 4.31), demonstrační obrázky dostupné 
v mateřské škole – stromy, plody lesa, lesní zvěř –, pracovní listy (příloha 4.32), pastelky, tužky, tablet  
all-in-one, výukový software.  
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Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – práce ve skupině 

Děti si vyslechnou příběh „O loupežnících a statečné Kristýnce“. Po jeho přečtení si o něm vyprávíme, 
klademe důraz na to, aby děti věděly, co to znamená být statečný, zda znají někoho, kdo takový je,  
a zda vědí, co je opakem statečného. Opět děti podněcujeme, aby uvedly nějaký příklad.  

Např. „Statečný je ten, kdo se nebojí. Statečný je třeba…“; „Opakem statečného je ten, kdo se bojí, 
takový je třeba…“ 

Příklad rozhovoru s dětmi: 

Učitel: „Děti, co to znamená být statečný?“ 

Děti: „Statečný je ten, kdo se nebojí. Statečný je třeba…“  

Učitel: „A byla taková i Kristýnka z našeho příběhu?“ 

Děti: „Ano, byla odvážná a loupežníků se nezalekla!“ 

Učitel: „A víte, co je opakem statečného?“ 

Děti: „Opakem statečného je ten, kdo se bojí, takový je třeba…“ 

Učitel: „A jací jsou loupežníci? Jak vypadají, kde bydlí, proč se jich lidé bojí?“ 

Děti: „Loupežníci jsou špinaví, kradou a bydlí v lese….“ 

Učitel: „Máme v našich lesích loupežníky?“ 

Děti: „Ne, ti jsou v pohádkách.“ 

Pokračujeme ve vlastnostech loupežníků – jací jsou, jak vypadají, kde bydlí, proč se jich lidé bojí?  

Následně si děti zahrají pohybovou hru „Na les“ dle pokynů paní učitelky. 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Pracovní listy (příloha 4.32) jsou řazeny dle obtížnosti, děti postupují od nejjednoduššího po 
nejobtížnější, resp. plní ty úkoly, na které stačí. Úkol č. 4 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Nakresli, jak si představuješ loupežníka. 

2. úkol – Najdi cestu loupežníka k ostatním. 

3. úkol – Spočítej a spoj se správným počtem. 

4. úkol – Spočítej slova textu a písmena jednotlivých slov v textu „O LOUPEŽNÍCÍCH  

A STATEČNÉ KRISTÝNCE“. 

  



  

38 
 

Třetí část lekce – tablet all-in-one, skupinová práce (3 děti) 

1. úkol – Narovnejte zvířátka ke stromu podle toho, kde žijí. 

2. úkol – Co do řady nepatří? 

3. úkol – Bludiště – cesta loupežníka k ostatním. 

4. úkol – Seřaďte písmena dle vzoru. 

2.3.11 Téma č. 11 „Hrad Kost“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekci začínáme skupinovou prací s dětmi v kroužku. 

Přečteme dětem příběh „Kost“ z „Almanachu – Za pověstmi Českého ráje“. Následně s dětmi příběh 
rozebereme, ptáme se, kdo byly hlavní postavy, kde žily a zda je můžeme někde potkat ve skutečnosti. 
Jelikož se jedná o prostředí hradu, navádíme děti k tomu, aby jmenovaly další obyvatele, které by tu 
mohly najít, ať už se jedná o ty strašidelné nebo např. o postavy krále, královny atp. Děti přemýšlí 
o ponaučení, které z příběhu vyplývá.  

Následuje hra na koberci, při níž si děti zasoutěží v „letu na košťatech“. 

V další části budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly na tabletu all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody  
i techniky, který ho obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění  
v prostředí, ve kterém žije. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede  
k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou  
a iniciativou může situaci ovlivnit. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – dítě komunikuje v běžných situacích bez zábran  
a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 

Metody k rozvoji sociálních a personálních kompetencí – dítě chápe, že nespravedlnost, ubližování, 
ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácejí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; 
dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. 

Metody k rozvoji činnostních a občanských kompetencí – dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, 
učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. 

Pomůcky 

Text příběhu „Hrad Kost“ (příloha 4.33), obrázky k lekci (příloha 4.34), případně obrázky pohádkových 
postav z 1. lekce (příloha 4.8), plastové tyče různých barev (běžně používané v MŠ na tělocvik), 
pracovní listy (příloha 4.35), pastelky, tužky, tablet all-in-one, výukový software.  
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Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – práce ve skupině 

Děti si vyslechnou příběh o hradu Kosti. Příběh je krátký, připomeneme dětem, že v tomto 
„Almanachu“ jsou příběhy vymyšlené dětmi ze základních škol.  

O příběhu si s dětmi povídáme a klademe doplňující otázky:  

„Jaké jsou hlavní postavy“ 

„Jaké vlastnosti mají tyto postavy, jsou strašidelné – zlé – hodné atd.?“ 

„Jaké plyne ponaučení z příběhu“ 

„Jaké další pohádkové postavy znáš? Jaké můžeme potkat na hradě? Jaké z nich jsou také 
strašidelné? A proč se jich lidé bojí?“ 

Tato lekce patří do období Dušiček a Halloweenu, povídáme si s dětmi o podstatě českých Dušiček  
a amerického Halloweenu. Děti podporujeme otázkami k vlastnímu vyjadřování a sdělení, kdo co ví. 

Následuje pohybová hra na koberci. 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce. 

Pracovní listy (příloha 4.35) jsou řazeny dle obtížnosti, děti postupují od nejjednoduššího po 
nejobtížnější, resp. plní ty úkoly, na které stačí. Úkol č. 4 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Dokresli pavučinu. 

2. úkol – Překresli vzor. 

3. úkol – Doplň domino. 

4. úkol – Najdi skrytá písmena slov DUŠIČKY a HALLOWEEN. 

Třetí část lekce – tablet all-in-one, skupinová práce (3 děti) 

1. úkol – Co do řady nepatří? 

2. úkol – Nakreslete strašidlo. 

3. úkol – Dozdobte dýni. 

4. úkol – Doplňte obrázek – sudoku. 

5. úkol – Dokreslete pavučinu. 

6. úkol – Co k Dušičkám a Halloweenu nepatří? 
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2.3.12 Téma č. 12 „Myší díra“ – 45 minut 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekci začínáme skupinovou prací s dětmi v kroužku. 

Přečteme dětem příběh „Myší díra“ z „Almanachu – Za pověstmi Českého ráje“. Poté si s dětmi  
o příběhu povídáme, zjišťujeme, zda každý zná „Myší díru“ a už tam někdy byl. Sdělujeme si, proč myšky 
braly lidem úrodu a jak si ostatní zvířátka chystají zásoby na zimu. 

Následují hry na koberci. Při první hře si děti zahrají na hladové myšky, které kradou lidem zásoby,  
a na lidi, kteří je svým hudebním „uměním“ zaženou. Druhá hra je klasická dětská pohybová hra na 
kočku a na myš. 

V další části budou děti individuálně vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly na tabletu all-in-one. 

Metody 

Metody k rozvoji kompetencí k učení – dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky  
i oceňovat výkony druhých. 

Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – dítě rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), 
a řešení, která funkční nejsou. Dokáže mezi nimi volit. 

Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – dítě dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon 
atp.). 

Metody k rozvoji sociálních a personálních kompetencí – dítě se chová při setkání s neznámými lidmi či 
v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí 
odmítnout. 

Metody k rozvoji činnostních a občanských kompetencí – dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje  
i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní  
i společenské). 

Pomůcky 

Příběh „Myší díra“ (příloha 4.36), demonstrační obrázky lesních zvířat (běžně používané v MŠ), židlička 
a zelenina z dětské kuchyňky pro pohybovou hru, pracovní listy (příloha 4.37), pastelky, tužky, tablet 
all-in-one, výukový software.  

Podrobně rozpracovaný obsah 

První část lekce – práce ve skupině 

Děti si vyslechnou příběh o hladových myškách a o tom, jak vznikla „Myší díra“. Následně si o něm 
povídáme, zda děti pochopily jeho podstatu, o kom jsme jim četli, co lidé řešili a jak. Podporujeme děti 
ve vyjadřování celými větami a podněcujeme je k zamyšlení, zda je možné určit, kdo byl v příběhu 
hodný a kdo zlý. 
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Dále se zamyslíme nad tím, proč myšky braly lidem úrodu, jak si tvoří zásoby na zimu, jaká další lesní 
zvířata známe a jak se chystají na zimu, jak jim my lidé můžeme pomáhat atd. Při vymýšlení lesních 
zvířat pomáháme dětem demonstračními obrázky. 

Příklad rozhovoru s dětmi: 

Učitel: „O čem byl příběh?“ 

Děti: „O myškách, jak kradly lidem zásoby.“ 

Učitel: „A jak se lidé zachovali? Jak situaci vyřešili?“ 

Děti: „Začali hrát na všechny možné hudební nástroje, které měli nebo našli.“ 

Učitel: „A jak reagovaly myšky?“ 

Děti: „Myšky se lekly a utekly přes skálu.“ 

Učitel: „A pomohlo to tedy?“ 

Děti: „Ne, myšky se vrátili, ale lidé zase začali hrát, tak zase utekly.“ 

Učitel: „A proč vlastně myšky chtěly vzít lidem jejich úrodu?“ 

Děti: „Aby měly zásobu na zimu.“ 

Učitel: „A jak můžeme v zimě pomáhat zvířátkům, která nemají dost krmení?“ 

Děti: „Nosíme jim do krmelce dobroty.“ 

Následně si děti zahrají dvě pohybové hry. První je obdobou hry „Na ospalého krále“, druhá je hra „Na 
kočku a na myš“. 

Druhá část lekce – pracovní listy, individuální práce 

Pracovní listy (příloha 4.37) jsou řazeny dle obtížnosti, děti postupují od nejjednoduššího po 
nejobtížnější, resp. plní ty úkoly, na které stačí. Úkol č. 3 je vhodný pro nadané děti. 

1. úkol – Najdi cestu bludištěm. 

2. úkol – Dokresli druhou polovinu obrázku. 

3. úkol – Spoj obrázek s první hláskou a s odpovídajícím počtem slabik. 

Třetí část lekce – tablet all-in-one, skupinová práce (3 děti) 

1. úkol – Co do řady nepatří? 

2. úkol – Seřaďte myšky a sýry podle velikosti. 

3. úkol – Najděte myšce cestu k sýru. 

4. úkol – Doplňte sudoku. 

5. úkol – Spojte obrázky se stejnou první hláskou. 
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3 Metodická část 

Soubor metodických materiálů 

Cílem programu je postupné vytváření kulturního povědomí dětí a jejich vztahu k jejich bydlišti 
a regionu na místně ukotvených a zábavných příbězích. Do tvorby programu byli zapojeni nejen lektoři 
neformálního vzdělávání, ale i místní instituce – muzeum a knihovna. Program rozvíjí všechny klíčové 
kompetence zábavnou formou s využitím moderní techniky. Interaktivní přílohy tohoto vzdělávacího 
programu jsou vytvořené ve formátu SMART Notebook a primárně určené pro práci na interaktivních 
tabulích, all-in-one zařízeních apod., přičemž právě platforma SMART Notebook je nejběžněji 
používanou platformou na ZŠ a SŠ v ČR.  Lze je však provozovat s drobnými omezeními i na jakýchkoli 
běžných počítačích, bez nutnosti připojení k interaktivním periferiím či vlastnictví plné licence softwaru 
SMART Notebook. Pro otevření příloh ve formátu SMART Notebook lze použít následující alternativy: 

1) Z URL https://www.smarttech.com/en/products/education-

software/notebook/download/basic si stáhněte instalační balíček programu SMART 

Notebook Basic, který po instalaci umožňuje takřka neomezené využití interaktivních prvků 

příloh. Pro získání instalačního balíčku je zapotřebí toliko vyplnění stručného registračního 

formuláře. Využití této verze je zdarma i bez připojených interaktivních periferií. 

2) Na stránce https://overbits.herokuapp.com/notebookviewer je možné přímo 

prostřednictvím jakéhokoli aktuálního webového prohlížeče otevřít obsah SMART Notebook 

příloh v jejich statické podobě. Získáte tak zcela volně přístup k jejich obsahu, ale nebudou 

k dispozici interaktivní funkce. 

3) Do prohlížeče Google Chrome si můžete prostřednictvím odkazu 

https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-notebook-viewer-

and/fnlkfpfnhmjocfgkhkjgieihjebdblic/related?hl=cs nainstalovat doplněk Smart Notebook 

Viewer and Reader, který umožňuje stejně jako v případě bodu 2) volně staticky prohlížet 

obsah souborů ve formátu SMART Notebook bez interaktivních funkcí. 

Statické „obrazy“ jednotlivých snímků interaktivních materiálů jsou k dispozici alternativně také ve 
formátu PDF, který má nejširší možnou podporu napříč všemi platformami včetně mobilních. V tomto 
případě se také jedná pouze o statický obsah příloh bez interaktivních funkcí. 

Součástí VP je identifikace nadaných dětí. V předškolním věku lze za takové dítě považovat jedince, 
který zná písmena, číslice, v některých případech umí číst i počítat. Oproti vrstevníkům má na vyšší 
úrovni elementární poznatky o okolním prostředí. Pro takové děti je v pracovním listě ke každé lekci 
připraven speciální úkol označený symbolem skřítka, v obsahové a metodické části je popis těchto 
aktivit barevně odlišen. Tyto úkoly dětem lze zadat po splnění všech úkolů v době, kdy čeká na 
dokončení úkolů ostatními dětmi ve skupině. 

Realizátor by měl mít vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky a měl by se seznámit 
s pověstmi a příběhy, ze kterých vzdělávací program vychází. Vzdělávací program rozvíjí témata běžně 
probíraná v mateřské škole a je určen dětem ve věku od pěti do sedmi let. Často se pracuje 
s gradovanými úlohami, kdy samo dítě rozhoduje, které úlohy zvládne dle věku nebo vlastní úrovně 
dovedností. Gradované pracovní listy poskytují zásobu aktivit pro děti ve věkovém rozmezí pět až sedm 
let. Není cílem, aby všechny děti vždy zvládly všechny úlohy v dané lekci! 

Veškeré pomůcky byly vybírány ze standardního vybavení každé mateřské školy. Před realizací lekcí 
mimo mateřskou školu doporučujeme osobní návštěvu a seznámení se s prostředím a spolupracujícími 
osobami. 

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_met.pdf
https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_met.pdf
https://www.smarttech.com/en/products/education-software/notebook/download/basic
https://www.smarttech.com/en/products/education-software/notebook/download/basic
https://overbits.herokuapp.com/notebookviewer
https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-notebook-viewer-and/fnlkfpfnhmjocfgkhkjgieihjebdblic/related?hl=cs
https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-notebook-viewer-and/fnlkfpfnhmjocfgkhkjgieihjebdblic/related?hl=cs
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Ve spolupráci s neformálním vzděláváním vznikly lekce realizované v prostředí knihovny a muzea. 
Pro účastníky se jedná o vítanou změnu, kdy mají možnost poznat jedinečné prostředí a jsou učeni 
někým jiným než učitelem. Informace, které jim sdělují přímo lidé pracující v daných institucích, jsou 
pro děti zajímavější, opravdovější.  

Za velký přínos považujeme možnost prohlížení knih v prostorách knihovny, seznámení se s jejich 
značením a v neposlední řadě s pravidly chování zde.  

Prostředí muzea na děti působí tajuplně, většina dětí předškolního věku v muzeu ještě nebyla, a je to 
pro ně tak velké překvapení, když zjistí, co všechno se v muzeu nachází.  

V tomto neformálním vzdělávání dochází např. k rozvíjení komunikativních, činnostních a občanských 
kompetencí lépe než jen v prostředí mateřské školy. 

Kompetence k učení 

Děti pracují individuálně i ve skupinkách, vychází ze svých zkušeností, aby mohly plnit další úkoly. 
Pomocí pověstí a příběhů se u nich vytváří elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody  
i techniky, která je obklopuje. 

Čtení příběhu a jeho následný rozbor kladou u dětí důraz na to, aby soustředěně pozorovaly  
a všímaly si souvislostí. Podněcujeme v nich chuť klást otázky, hledat na ně odpovědi, všímat si, co se 
kolem nich děje a radovat se z toho, co samy dokázaly. 

Pomocí gradovaných úkolů se dítě učí odhadnout své síly. Závěrečná evaluace vede děti k hodnocení 
jejich osobních pokroků i ocenění výkonu druhých. 

Kompetence k řešení problémů 

Obdobná skladba lekcí umožňuje dětem řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti; 
postupovat cestou pokusu a omylu, zkoušet, experimentovat; spontánně vymýšlet nová řešení 
problémů a situací; hledat různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívat při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost. 

Úkoly na pracovních listech rozvíjejí početní představy, užívání číselných a matematických pojmů, 
vnímání elementárních matematických souvislostí. Dítě rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí 
k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit. 

Gradované úkoly vedou děti k řešení problémů, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží 
řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého. Užívají 
při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; 
pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívají je v dalších podmínkách. 

Závěrečná evaluace neslouží jen k uvědomění si vlastních úspěchů, ale také k uznání chyby jako 
nezbytné součásti při hledání správného řešení. Dítě se tak nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. 
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Komunikativní kompetence 

Pověsti a příběhy kladou nároky zejména na komunikativní kompetence a jejich rozvoj. Při četbě 
a následném rozboru se dítě učí ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně 
vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumět slyšenému, dokázat sdělovat 
a vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady, a to nejen verbálně, ale např. i dramaticky, pantomimou.  

Úkoly a úlohy v pracovních listech i na tabletu vedou děti k ovládání dovedností předcházejících čtení 
a psaní, průběžně rozšiřují svou slovní zásobu a aktivně ji používají k dokonalejší komunikaci s okolím. 

Zejména lekce realizované mimo mateřskou školu (knihovna, muzeum) kladou na dítě nároky ohledně 
komunikace s okolím. Dítě komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi  
i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou, dovede využít 
informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, 
audiovizuální technika, telefon atp.). 

Sociální a personální kompetence  

Dítě se samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit ho. Uvědomuje 
si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.  

Při společné práci vedeme děti k citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším a vnímání 
nespravedlnosti, k prosazení se ve skupině, nebo naopak podřízení se domluveným pravidlům, 
respektu k druhému, vyjednávání a přijímání kompromisů. 

Dítě ve skupince se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim. 

Zejména lekce realizované mimo mateřskou školu (knihovna, muzeum) učí děti chovat se při setkání 
s neznámými lidmi obezřetně, napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, 
které nacházejí ve svém okolí, dítě je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich 
odlišnostem a jedinečnostem. 

Činnostní a občanské kompetence 

Skladba lekcí umožňuje dítěti rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat vlastní slabé stránky, 
učí dítě jeho činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. 

Příběhy vedou děti k zájmu o druhé i o to, co se kolem něho děje. Děti chápou, že zájem o to, co se 
kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, 
nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. Vědí, že není jedno, v jakém 
prostředí žijí, uvědomují si, že se svým chováním na něm podílí a že je můžou ovlivnit. 

Společné hry učí děti smyslu pro povinnost ve hře, práci i učení. Dítě odhaduje rizika svých nápadů, 
jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. 

K zadaným úkolům a povinnostem dítě přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých. Chápe, že se 
může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.  

Vzdělávací program byl primárně tvořen pro využití v mateřské škole, zejména pro děti od pěti do 
sedmi let. Jelikož vychází z pověstí a příběhů a jeho součástí jsou gradované úkoly, lze ho využít i ve 
věkově heterogenních třídách nebo třídách se žáky se SVP.  
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Pověsti a příběhy jsou pro děti zajímavé a srozumitelné a snadno se v nich zorientují i děti se SVP nebo 
děti mladší než pět let. Gradované úkoly dávají prostor pro individuální vyplnění všem. Mladší děti 
nebo děti se SVP mohou vyplňovat lehčí pracovní listy nebo vybarvovat obrázky, které jsou jejich 
součástí. Naopak děti vyspělejší či talentované mají prostor pro vyplnění všech, tedy i těch 
nejsložitějších pracovních listů. 

Realizaci by nám mohla zkomplikovat malá motivace, nebo naopak velké těšení se na plnění dalšího 
úkolu. Děti je dobré motivovat např. prací na tabletu, která je pro ně v prostředí mateřské školy něčím 
novým.  

Pokud se děti nedostatečně soustředí na zadaný úkol a těší se na plnění úkolu dalšího, je možné pořadí 
individuálně pozměnit. Navrhujeme např. využít principů vzdělávacího programu „Začít spolu“ a na 
práci rozdělit děti do skupin tak, že někteří plní individuální pracovní listy, zatímco ostatní pracují na 
tabletech, a další skupina dětí může hrát společnou hru. Děti se tak zároveň přirozeně učí respektu a 
ohleduplnosti k ostatním, aby se vzájemně co nejméně rušily. 

Vzdělávací program byl vytvořen učitelkami mateřských škol, které čerpaly zejména ze své praxe. 
Doporučená literatura se tak týká zahrnutých příběhů a pověstí: 

Kolektiv autorů. Almanach – Za pověstmi Českého ráje. 1. vyd. Turnov: Město Turnov – odbor 
cestovního ruchu ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, 2005. 128 s. ISBN 
80-86817-17-9. 

Kolektiv autorů. Dvanáct pověstí Českého ráje. 3. vyd. Sdružení Český ráj, 2018. 28 s.  

Leporelo Za pověstmi Českého ráje. Sdružení Český ráj. 
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3.1 Metodický blok č. 1 „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš?“ 

Lekce je dvouhodinová, situována do prostředí mimo mateřskou školu, do knihovny.  

V první části se děti nejprve hravou formou seznámí s prostředím knihovny a s pravidly chování zde. 
Dozví se, jak se knihy rovnají a třídí a ujasní si rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Samy si pak 
vyzkouší knihy uložit na správné místo. Rozvíjíme jejich verbálně sluchovou paměť, zrakovou percepci 
a diferenciaci, prostorovou orientaci, spolupráci. 

Individuální úkoly rozvíjí grafomotoriku, zrakovou percepci, analytické myšlení, předčtenářskou 
gramotnost. 

Volně přejdeme ke druhé části lekce, ve které si děti zahrají na „malé knihovníky“. Každý si vybere 
nějakou knížku, o které si následně budeme povídat, seznámíme děti s pojmy „spisovatel“ 
a „ilustrátor“ a s jejich prací. 

Při vyplňování pracovních listů si děti vyzkouší práci spisovatele (napodobí grafický vzor) a ilustrátora 
(nakreslí obrázek na základě přečteného příběhu). Rozvíjíme grafomotoriku, verbálně sluchovou 
paměť, předčtenářskou gramotnost, zrakovou percepci a fantazii. 

Společné činnosti v knihovně rozvíjejí prostorovou orientaci, analytické myšlení, předčtenářskou 
gramotnost a spolupráci. 

3.1.1 Téma č. 1 „Návštěva v knihovně“ 

1. hodina 

Cíl:  

Seznámit děti s prostředím knihovny a prací paní knihovnice. Prostřednictvím scénky se čtenářem 
Péťou (v podání paní knihovnice) zprostředkovat dětem vhodné a nevhodné chování v knihovně  
a zacházení s knihami. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence. 

1. Zacházet s předměty denní potřeby a pomůckami. 
2. Projevovat zájem o knížky. 
3. Uplatňovat individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj 

nebo názor, respektovat jiný postoj či názor). 
4. Uplatňovat návyky v základních formách společného chování ve styku s dospělými i dětmi 

(zdravit, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, vyslechnout sdělení, 
uposlechnout pokyn). 

5. Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé, jemu pochopitelné a využitelné pro další učení i životní praxi. 

 
Pomůcky: 
Knihy pro děti dle vlastního výběru. Pro naši lekci byly použity tyto knihy: 

ŘÍHA, Bohumil. Honzíkova cesta. Panorama. Praha, 1981, 18. vydání, počet stran 109.  

LANGE, Monika. Moje knížka o andulkách. Svojtka & Co. Praha, 1999, 1. vydání, počet stran 47. ISBN 
80-7237-171-1. 
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LINDGREN, Astrid. Petr a Petra. Albatros. Praha, 2009, 1. vydání, počet stran 37. ISBN 978-80-00-02419-
6. 

FOGLE, Bruce. Vše o výcviku psa. Cesty. Paraha, 2004, 4. vydání, počet stran 125. ISBN 80-7181-961-1. 

KARDELIS, Vlado, DOBŠÍNSKÝ, Pavol, SLOBODOVÁ, Elena, NĚMCOVÁ, Božena, PEISERTOVÁ, Alena. Sůl 
nad zlato: Ze sbírek lidových pohádek. Ikar. Praha, 1995, 2. vydání, počet stran 19. ISBN 80-85944-43-
2. 

SCHEFFLER, Alex, KRÁLÍK, Bedřich. Všichni letí na koštěti. Svojtka & Co. Praha, 2013, 1. vydání, počet 
stran 11. ISBN 978-80-156-1051-0. 

JONES, Rob Lloyd. Podívej se do vesmíru. Svojtka & Co. Praha, 2013, 1. vydání, počet stran 11. ISBN 
978-80-456-1051-0. 

Další pomůcky – pracovní listy (příloha 4.1), pastelky. 

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce:  

Přivítání v knihovně (časový rozsah 5 minut) 
Děti se pozdraví s paní knihovnicí, která se ptá, zda vědí, kde vlastně nyní jsou. Vysvětlení rozdílu mezi 
knihovnou a knihkupectvím. 

„Čtenář Péťa“ (časový rozsah 15 minut) 
Děti sedí na polštářcích na koberci a sledují scénku v podání paní knihovnice o čtenáři, který se jmenuje 
Péťa a přijde si vypůjčit knihu do knihovny. Jenže Péťa dělá vše špatně. Dovnitř do knihovny přijede na 
koloběžce, žvýká, když mluví, neumí pozdravit, je drzý. Paní knihovnice společně s dětmi ho učí 
správnému chování v knihovně. Dále Péťa neví, jak se zachází s knížkou. Chce do ní kreslit, spadne mu 
na zem, jako záložku chce použít posmrkaný kapesník nebo slupku od banánu apod. Proto ho opět paní 
knihovnice společně s dětmi učí správnému zacházení s knihami. 

Druhá část lekce: 

Knížky se představují (časový rozsah 10 minut) 
Paní knihovnice představuje knihy jednotlivých žánrů – z beletrie pohádky, příběhy o dětech, 
detektivky, příběhy o zvířatech, čarodějné –, z naučné týkající se astronomie a chovatelství. 

Třetí část lekce: 

Pracovní list „Hrajeme si na knihovníky“ (časový rozsah 15 minut) 
Pracovní list navazuje na předchozí aktivitu (příloha 4.1). 
V prvním úkolu mají děti přiřadit obrázek knihy ke správnému piktogramu. Pracují samostatně  
a spojují čarou obrázek knihy a piktogram, ke kterému kniha patří. 
Druhým úkolem je bludiště, mají najít cestu čtenáři Péti do knihovny.  
Třetí úkol (označen symbolem „skřítka“) je nadstavbový, pro nadané děti. Vyplní ho pouze ten, kdo 
umí napsat počáteční písmeno slov na obrázku.  
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3.1.2 Téma č. 2 „Malí knihovníci“ 

1. hodina 

Cíl:  

Děti si prakticky hravou formou vyzkouší práci knihovníka a knihovnice, když hledají knihy podle 
označení (piktogramy a barevné štítky), seznámí se s pojmy „spisovatel“ a „ilustrátor“ a zkusí si 
v pracovním listě nakreslit svou vlastní ilustraci a pomocí grafomotorických prvků „napsat“ stránku 
v knize. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů, kompetence k učení, komunikativní 
kompetence. 

1. Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. 
2. Rozlišit některé obrazové symboly (piktogramy) a porozumět jejích významu. 
3. Spolupracovat s ostatními. 
4. Zachycovat skutečnosti z vlastního okolí a vyjadřovat vlastní představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy). 
5. Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro něj 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 
praxi. 

Pomůcky: 
Knihy v knihovně, pracovní list (příloha 4.3), úryvek z knihy „Pohádkové prázdniny v Českém ráji“ 
(příloha 4.4), pastelky, tužky, látkový pytlík. 
 
Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Didaktická hra „Malí knihovníci“ (časový rozsah 7 minut) 
Motivace: „Představte si, děti, že jste se teď staly paní knihovnicí nebo panem knihovníkem, 
který pracuje v této knihovně. Paní učitelky mají zájem o knihu, kterou v knihovně nabízíte, a dají vám 
na pomoc kartičky, podle kterých budete knížky hledat.“ 

Popis hry: Děti utvoří dvojice, dle svého vlastního výběru. Každá dvojice si vylosuje jednu kartičku 
z látkového pytlíku, která obsahuje piktogram a barvu, podle níž mají najít knihu se stejným označením 
(např. na knize má být obrázek korunky a žlutý štítek) (příloha 4.2). Jakmile knihu objeví, vrátí se s ní 
na místo určení. 

O čem, knížko, jsi? (časový rozsah 10 minut) 
Děti sedí v kruhu a následuje kontrola správnosti a hádání toho, o čem kniha, kterou našly, může být 
(podle obrázku na obalu, podle ilustrací uvnitř). Paní knihovnice buď potvrdí tvrzení dětí, nebo vysvětlí, 
o čem kniha opravdu je. Děti při vyprávění, o čem kniha může být, vedeme k používání celých vět, 
k souvislému projevu. 
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Druhá část lekce: 

Ilustrátor a spisovatel (časový rozsah 18 minut) 
V pracovním listě (příloha 4.3) si děti vyzkouší nejprve práci ilustrátora. Přečteme dětem krátký úryvek 
z knihy „Pohádkové prázdniny v Českém ráji“, autorka Jana Kroupová, strana 9 až 10 v knize (příloha 
4.4). Děti si k tomu, co slyšely, nakreslí ilustraci (obrázek) pastelkami.  

V druhém úkolu si pomocí grafomotorických prvků „napíší“ jednu stránku knihy, a stanou se tak malými 
spisovateli.  

Pro nadané děti je ponechán poslední řádek v pracovní knize (označen symbolem „skřítka“), kde si 
mohou napsat písmena, která již umí (předpokládá se, že umí některá velká tiskací písmena). 

Třetí část lekce: 

Evaluace (časový rozsah 10 minut) 
Po dokončení pracovního listu se děti mohou volně pohybovat po knihovně, půjčit si knihy dle vlastního 
výběru a prohlížet si ilustrace. Následuje evaluace a závěrečné zhodnocení návštěvy v knihovně. 

S dětmi se opět přesuneme na koberec, sedneme si do kruhu. Necháme je samostatně vyjádřit pocity 
a myšlenky, které po obou lekcích mají. Děti podporujeme ve vyjadřování v celých větách. Např. Nejvíc 
se mi líbilo…; Nelíbilo se mi…; Chtěl/a bych si ještě jednou zahrát…; Chtěl/a bych znovu navštívit 
knihovnu, protože… V případě, že děti nevědí, použije učitelka otázky typu „Co se ti líbilo? Co tě bavilo? 
Co bys už nechtěl/a dělat?“. 

3.2 Metodický blok č. 2 „Poklady Českého ráje“ 

Lekce je dvouhodinová, realizuje se mimo mateřskou školu, v prostředí Kamenářského domu a budovy 
muzea.  

Děti se seznámí s prostředím Kamenářského domu, kde si poslechnou příběh vztahující se k blízkému 
Kozákovu – „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“. Povídáme si s dětmi o přečteném příběhu, 
klademe otevřené otázky, aby děti měly možnost odpovídat v celých větách a nad otázkami se 
zamýšlet. Rozvíjíme sluchovou percepci, verbálně sluchovou paměť, soustředěnost, verbální projev, 
slovní zásobu. 

Individuální úkoly rozvíjejí zrakovou percepci, grafomotoriku, fantazii, předčtenářskou gramotnost. 
Prohlídka Kamenářského domu rozvíjí prostorovou orientaci, zrakovou percepci. 

Na druhou část lekce se s dětmi přesuneme do budovy muzea. Nejprve se seznámíme se zázemím, ve 
kterém budeme plnit individuální úkoly. Začneme jimi, neboť děti namotivují na následující společné 
činnosti – prohlídku výstavy Luminescence a hledání pokladu. 

Děti budou pracovat ve dvou skupinách, kdy jedna navštíví výstavu, druhá se vydá hledat poklad 
(rýžovat v písku), a poté se vymění. Výstava Luminescence pro děti představuje pomyslné kouzlo, 
kdy děti zjistí, že může svítit i to, co běžně nesvítí. 

Individuální úkoly rozvíjejí grafomotoriku, analytické myšlení, zrakovou percepci, matematickou 
a čtenářskou pregramotnost. Společné činnosti podporují prostorovou orientaci, zrakovou percepci, 
jemnou motoriku, spolupráci. 
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3.2.1 Téma č. 1 „Návštěva v muzeu – Kamenářský dům“ 

1. hodina 

Cíl: 

Tato lekce probíhá mimo mateřskou školu. Děti se seznámí s prostředím muzea, konkrétně s jeho částí 
– Kamenářským domem. Zjistí, kdo zde pracuje a co je jeho pracovní náplní. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence k řešení 
problémů.  

1. Rozvoj a užívání všech smyslů. 
2. Samostatný mluvený projev při vyprávění děje příběhu, odpovídání na otázky. 
3. Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,  

v dětské herní skupině apod.). 
4. Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým 
v tomto prostředí. 

5. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. 

Pomůcky 

Příběh „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“ (příloha 4.5), pracovní listy (příloha 4.6), pastelky, 
tužky.  

Popis jednotlivých činností 

První část lekce: 

1. Přečtení příběhu a jeho rozbor (časový rozsah 25 minut) 

Děti si vyslechnou příběh o Kozákovu – „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“ (příloha 4.5). 
Následně s dětmi mluvíme o příběhu, klademe otevřené otázky tak, aby si děti příběh zopakovaly, 
zjišťujeme, jak pozorně poslouchaly a co si zapamatovaly. Podporujeme jejich vyjadřování v celých 
větách a poskytneme dostatek času, aby se mohl vyjádřit každý, kdo chce. 

Ptáme se: 
- „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny; jak se jmenovali?“ 

 - Skřítci Titík a Jaspísek. 

- „V příběhu zaznělo několik názvů drahých kamenů. Vzpomenete si na ně?“ 
 - Achátky, jaspisy, ametysty. (Granát – král skřítků). 

„Po jaké říčce se plavili na voru?“ 
- Stebénka. 

- „Jak se jmenovaly děti, u kterých se skřítci schovali v chaloupce?“ 

 - Barborka a Tomášek. 
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- „Co dělají Titík a Jaspísek nyní?“ 

- Pobíhají po vrcholcích kopců, navštěvují údolí, vesničky a městečka, podnikají stále nové  
a nové výlety v lidském světě. 

Druhá část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah cca 10 minut) 
Přejdeme s dětmi ke stolečkům. Vysvětlíme jim podstatu všech úkolů (příloha 4.6). Děti postupují 
od prvního (nejlehčího) úkolu až ke čtvrtému podle svých schopností.  

1. úkol – Najdi cestu bludištěm. 
2. úkol – Nakresli, jak si představuješ drahokam. 
3. úkol (pro nadané děti) – Přepiš nápis MUZEUM, spočítej a zapiš, kolik má písmen. 
4. úkol – Vybarvi skřítky. 

 

Třetí část lekce: 

Evaluace (časový rozsah cca 10 minut) 
Na závěr se s dětmi sejdeme opět v kruhu, pokud by někdo chtěl ještě dotvořit pracovní listy, necháme 
mu prostor. Děti postupně odpovídají, co se jim v této lekci líbilo, nebo naopak nelíbilo, co pro ně bylo 
nové, v čem si připadaly úspěšné a zda měly problém s plněním některého úkolu atd. Podporujeme 
jejich vyjadřování v celých větách a chuť mluvit před ostatními.  

3.2.2 Téma č. 2 „Zářící poklad“ 

1. hodina 

Cíl: 

Děti se seznámí s prostředím muzea, prakticky si vyzkouší rýžování zlata a absolvují výstavu 
Luminescence, při které zjistí, že může svítit mnohem více věcí, než si doposud myslely. Na praktickou 
část máme děti rozdělené do dvou skupin z důvodu menšího prostoru v části Luminescence.  

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence k řešení 
problémů.  

1. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. 
2. Posilování přirozených poznávacích citů. 
3. Rozvoj kooperativních dovedností. 
4. Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,  

s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí. 
5. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit. 

Pomůcky 
Síta na rýžování zlata, šátek na zavázání očí, korálky (poklad), pracovní listy (příloha 4.7), pastelky, 
tužky.  
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Popis jednotlivých činností 

První část lekce: 

Přechod z Kamenářského domu do muzea (časový rozsah 15 minut) 
Přemístíme se s dětmi z Kamenářského domu do budovy muzea. Seznámíme se se zázemím  
a s Honzou, který nás provede výstavou Luminescence. Jako první úkol na děti čeká vyplnění dvou 
úkolů (příloha 4.7), aby se připravily na nadcházející praktickou část. 

1. úkol – Označ, co všechno svítí. – Děti vybírají z možností ty obrázky, které přirozeně svítí 
(jako např. lampa, slunce, svíčka). Při zadání úkolu s dětmi mluvíme o přirozeném a umělém 
světle a o tom, jaký je v nich rozdíl. 
2. úkol – Dokresli síto na rýžování zlata. – Jedná se o grafomotorickou úlohu, při které děti 
doplní rovnoběžné a svislé čáry tak, aby vzniklo pěkné síto. Sdělíme jim, že je čeká hledání 
pokladu, při kterém by se jim takové síto mohlo hodit. 

Druhá část lekce: 

Prohlídka expozice a hledání pokladu (20 minut) 
Děti rozdělíme na dvě skupiny. Jedna navštíví expozici Luminescence, druhá se vydá hledat poklad  
a následně se skupiny vymění. Mějme na mysli, že prostor Luminescence je stísněný a s minimálním 
osvětlením a některé z dětí by mohlo mít problém návštěvu expozice absolvovat. 
Po prohlídce expozice si s dětmi povídáme o tom, co vše viděly, jestli je něco překvapilo, jestli mají na 
sobě něco, co svítilo atp. 
Při hledání pokladu v písku můžeme používat síta k rýžování nebo se zavázanýma očima hledat po 
hmatu.  
Na závěr si budeme moci s dětmi vyrazit mince na staré raznici. 

Třetí část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah cca 5 minut) 
Sejdeme se s dětmi opět u stolečku, kde na ně čekají zbylé tři úkoly (příloha 4.7), řazené dle obtížnosti 
od nejjednoduššího.  

3. úkol – Označ, co do řady nepatří. 
4. úkol – Spočítej a spoj se správným počtem. 
5. úkol – (pro nadané děti) – Napiš první hlásku. 

 

 

Evaluace (časový rozsah cca 5 minut) 

Na závěr si s dětmi sedneme do kruhu (buď na podložky na zemi, nebo na židle). Děti zhodnotí, co se 
jim v muzeu líbilo, co se jim podařilo, nebo naopak nepodařilo, a zda někomu pomohly (při hledání 
pokladu nebo v expozici). Podporujeme děti ve vyjadřování v celých větách. 

3.3 Metodický blok č. 3 „Pohádkové putování Českým rájem“ 

Metodický blok „Pohádkové putování Českým rájem“ je tvořen dvanácti lekcemi, které vycházejí 
z pověstí a příběhů Českého ráje. Toto téma je dětem předškolního věku blízké, probouzí jejich fantazii 
a zájem dozvědět se více. Každý příběh postupně formuje kulturní i historické povědomí dětí a vztah 
ke konkrétním místům. 
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Lekce jsou tvořeny četbou příběhu a následným rozborem, aktivní částí, individuálními pracovními listy 
s gradovanými úkoly, úlohami na tabletu all-in-one a následnou evaluací a autoevaluací. 

Četba příběhu a jeho rozbor kladou důraz na verbálně sluchovou paměť. Aktivní část v sobě zahrnuje 
společnou hru, která rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, orientaci v prostoru, pravolevou orientaci, 
zrakovou a sluchovou percepci, pohotovost, rytmizaci, fantazii. 

Gradované úkoly jsou uspořádány tak, aby děti postupovaly od jednodušších úloh ke složitějším 
a mohly samy odhadnout své možnosti a schopnosti při plnění zadání. Úlohy na tabletech děti vyplňují 
v menších skupinkách, přirozeně jsou tak vedeny ke spolupráci a respektu k názoru druhých. 

Rozvíjíme grafomotoriku, jemnou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci a diferenciaci, fonematický 
sluch, čtenářskou a matematickou pregramotnost, rytmizaci, analytické myšlení, logické uvažování. 

Závěrečná evaluace umožňuje dětem vyjádřit vlastní názor a zhodnotit vlastní úspěchy či neúspěchy. 

3.3.1 Téma č. 1 „Z pohádky do pohádky“ 

1. hodina 

Cíl: 

Seznámit děti hravou formou s bytostmi z pohádek a pověstí. Jedná se o postavy známé z pohádek, ale 
i o nové, které budou děti provázet celým vzdělávacím programem „S dětmi za pověstmi“. Dalším cílem 
je přiblížit dětem prostředí zámků, hradů a dalších významných míst  
a památek v našem okolí či regionu. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů. 

1. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s drobnými pomůckami,  
s tužkami). 

2. Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. 
3. Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol. 
4. Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad. 
5. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu 

praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. 
 
Pomůcky: 
Obrázky pohádkových postav (příloha 4.8, k vytištění, možno zalaminovat, vytisknout vícekrát na další 
hry), pracovní list (příloha 4.9), pastelky, látkový pytlík na obrázky, tablety all-in-one, výukový software. 

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Seznámení s pohádkovými bytostmi, pojmenování (časový rozsah 5 minut) 
Děti sedí v kruhu, učitelka má látkový pytlík, ve kterém má jednotlivé obrázky pohádkových postav 
(příloha 4.8) (běžných z pohádek, jako je král, královna, princ, princezna, drak, čarodějnice,  
a z pověstí „Dvanáct pověstí Českého ráje“ víla Jizerýna, skřítci Titík a Jaspísek, skřítek Pelíšek, bílá paní, 
vodník Čeperka, loupežník Kleofáš). Děti si postupně vytahují obrázky a říkají, kdo nebo co je na 
obrázku. Pro upevnění pojmenování děti slovo vytleskají po slabikách, např. prin-cez-na. Obrázky 
pokládají doprostřed kruhu, aby na ně všichni dobře viděli.  
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Charakteristiky jednotlivých pohádkových postav (časový rozsah 8 minut) 

Rozvíjíme fantazii a představivost dětí. „Povězte mi, děti, jaká je princezna?“ Děti odpovídají. 
Pokračujeme s dalšími postavami. 
Princezna – milá, krásná, hodná, může být i nafoukaná, pyšná… 
Král – hodný, spravedlivý, odvážný, starostlivý, dobrosrdečný, může být i přísný, zlý… 
Královna – krásná, tichá, hodná… 
Princ – statečný, udatný, mladý, hodný, milý, zamilovaný… 
Čarodějnice – zlá, ale i dobrácká, umí čarovat, tajemná… 
Drak – strašlivý, zlý, veliký, strašidelný… 
Vodník – zelený, hodný někdy i zlý… 
Skřítci – roztomilí, hodní, poťouchlí, pomáhají lidem… 
Víla – kouzelná, jemná, barevná, hezká, milá… 
Bílá paní – tajemná, strašidelná… 
Loupežník – špinavý, zlý, krade… 

Třídění pohádkových postav podle toho, kde žijí (časový rozsah 7 minut) 
Nejprve dětem ukážeme obrázky jednotlivých prostředí – zámek, les, rybník. Karty s těmito obrázky 
rozmístíme po herně. Připravíme si tolik karet pohádkových bytostí, kolik je dětí (některé pohádkové 
bytosti se opakují). Každé dítě si vylosuje jednu kartu, odnese obrázek ke správnému prostředí  
a zůstane tam stát. Když se všichni umístí, společně kontrolujeme, zda jsou správně. 
Klíč k rozdělení pohádkových postav: 
Zámek – princ, princezna, král, královna, bílá paní. 
Les – loupežník, skřítci, drak, čarodějnice. 
Rybník – vodník, víla. 
Po kontrole následuje pohybová hra k upevnění znalostí.  
Děti stojí uprostřed herny v označeném prostoru (např. lanem), učitelka vyvolává jednotlivé 
pohádkové postavy a děti běhají k obrázku s místem, kde daná pohádková bytost žije.  

Zámky, hrady a významná místa v našem okolí (časový rozsah 5 minut) 
Nyní s dětmi prochází učitelka jednotlivá prostředí a ukazuje dětem obrázky známých míst z okolí 
prostřednictvím tabletu all-in-one. 
Prostředí zámku: zámek – Sychrov, Hrubý Rohozec, Hrubá Skála, Mnichovo Hradiště; 
                               hrad – Valdštejn, Kost, Valečov, Trosky; 
prostředí lesa: Prachovské skály, Drábské světničky, Kozákov, Jizerské hory, Dlaskův statek; 
prostředí rybníka: rybník Věžák, rybník Žabakor; 
nakonec město, ve kterém chodíme do školky: Turnov. 
Učitelka vede s dětmi rozhovor o místech a památkách, které navštívily s rodiči, která znají. 

Druhá část lekce: 

Pracovní list (časový rozsah 8 minut) 
Děti se posadí ke stolečkům a vypracují úkoly v pracovním listě (příloha 4.9). Nejprve si všechny úkoly 
společně vysvětlíme. Následně děti pracují samostatně. 

a) Rozděl pohádkové bytosti podle toho, kde žijí. Spoj bytost a příslušné obydlí čarou – zámek žlutá, 
rybník modrá, les zelená. 
b) Červenou barvou zakroužkuj jednu pohádkovou postavu, kterou bys chtěl být, kdybys byl v pohádce. 
c) Znáš písmena? Zakroužkuj písmeno, kterým název pohádkové postavy začíná (úkol pro nadané děti). 
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Třetí část lekce: 

Úkoly na tabletu all-in-one (8 minut) 
a) Pohádkové pexeso.   
b) Rozklad slov na slabiky. 
b) Skládání půlených obrázků. 

Evaluace (časový rozsah 4 minuty) 
Děti utvoří kruh a posadí se. Kdo drží míček, má slovo a ptáme se dětí na tyto otázky: „Co se ti dnes 
nejvíce líbilo, co tě nejvíc bavilo? Kterou pohádkovou postavu sis v pracovním listě vybral? Co ti nešlo, 
co se ti nepodařilo?“ 
 
Návrhy dalších aktivit k tomuto tématu 
- Omalovánky pohádkových postav (viz příloha). 
- Hra „Kam se obrázek schoval?“ – hledání schovaných obrázků pohádkových postav ve třídě. 
- Tanec princů a princezen – taneční improvizace ve dvojicích (nejlépe chlapec a dívka) na písničky 
z filmových pohádek. 
- Hra „Na statečné rytíře“ – děti „bojují s drakem“ – trefují se molitanovými míčky do obrázku draka 
nebo do košíku k obrázku (nutné mít obrázek draka ve větším formátu a umístit jej na vhodné místo 
nebo určit jiný cíl). Pokud děti zasáhnou cíl, stávají se vítězi nad drakem. 
Vycházka do okolí – les, rybník, skály. V případě teplého počasí lze například v lese stavět domečky pro 
skřítky, na louce tančit jako víly. 

3.3.2 Téma č. 2 „Odkud pocházím?“ 

1. hodina 

Cíl:  

V druhé lekci s názvem „Odkud pocházím?“ si děti upevní elementární poznatky o svém blízkém okolí, 
o místech, která znají z vycházek s mateřskou školou, se svými rodiči, zopakují si druhy dopravních 
prostředků. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence komunikativní, sociální a personální kompetence, činnostní 
a občanské kompetence. 

1. Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. 
2. Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku). 
3. Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování v mateřské škole, 

herní pravidla. 
4. Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé. 
5. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v mateřské 

škole). 

Pomůcky: 
Obrázky jednotlivých míst (příloha 4.10) (náměstí, park, Maškova zahrada) a budov (plavecký bazén, 
mateřská škola, kterou navštěvují, knihovna, vlakové nádraží, kulturní centrum a kino Střelnice), znak 
města Turnova, pracovní listy (příloha 4.11), tužky, pastelky, tablety all-in-one. 
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Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Rozhovor s dětmi o místě, domě, ve kterém žijí (časový rozsah 10 minut) 
Utvoříme s dětmi komunitní kruh. Stanovíme pravidlo „Mluví pouze ten, kdo má v ruce míček.“ 
(zamezíme tím tomu, že děti vykřikují a nenechají druhého domluvit). Děti odpovídají celou větou na 
otázky paní učitelky: „Pověz nám, jestli víš, jak se jmenuje místo, kde bydlíš s rodiči?“ Děti odpovídají 
„Místo, kde bydlím, se jmenuje…“ Proběhne celé kolečko, kdy děti jmenují název města či okolních 
vesnic.   
Dále se ptáme dětí, zda vědí, jak se jmenuje město, kde chodí do školky. Rozhovor směřujeme 
ke znakům a charakteristice města. „Jak se, děti, pozná město? Jak poznáte, že jste ve městě?“ – možné 
odpovědi dětí: „Město je veliké. Město má hodně domů. Ve městě bydlí hodně lidí. Ve městě je hodně 
školek, škol, obchodů, nemocnice, vlakové nádraží apod.“ Pokud někdo z dětí žije na vesnici, ptáme se 
dětí, jak se liší vesnice od města. Možné odpovědi dětí: „Vesnice je malá. Vesnice má málo domů. 
Na vesnici není tolik školek, nebo vůbec žádná. Na vesnici je více lesů. Na vesnici nejsou paneláky…“ 
 
Hra „Stoupne si ten, kdo…!“ (časový rozsah 3 minuty) 
Učitelka říká věty a děti si stoupají, pokud se jich tvrzení týká. Např. „Stoupne si ten, kdo bydlí 
v paneláku, kdo bydlí v Turnově, kdo chodí do školky v Turnově, kdo bydlí jinde než v Turnově, kdo jezdí 
do školky autem, kdo jezdí do školky autobusem…“ 
 
Dopravní prostředky (časový rozsah 4 minuty) 
Učitelka se ptá dětí, jaký znají dopravní prostředek. Děti postupně jmenují dopravní prostředky. Stane 
se, že někdo pouze některý zopakuje, některé děti jsou vnímavé a vymýšlí nový dopravní prostředek, 
který ještě kamarád před nimi neřekl.  
Děti dají na magnetickou tabuli obrázky dopravních prostředků (dostupné demonstrační obrázky 
v MŠ). 
 
Hra „Výlet po našem městě“ (časový rozsah 7 minut) 
Děti utvoří dvojice a pojedou po třídě jako autem. Ve třídě učitelka rozmístí obrázky jednotlivých míst 
a budov (příloha 4.10). Děti projíždí, prohlíží obrázky a zkoušejí poznat, co je na obrázku. Děti necháme 
jezdit cca 3 minuty. Následně se všichni spojí ve dvojicích do vlaku, učitelka je lokomotiva, jedou po 
třídě a pojmenovávají místa či budovy na obrázcích (viz obrazová příloha). 

Druhá část lekce: 
 
Pracovní list (časový rozsah 10 minut) 
K vyplnění pracovního listu (příloha 4.11) postačí dětem obyčejná tužka a jedna pastelka kterékoliv 
barvy (ne bílá, žlutá, černá). Děti dostanou pracovní list a učitelka jim přečte úkoly. Děti pracují dle 
svých možností a schopností.  
Úkoly: a) Nakresli dům, ve kterém bydlíš. (Jde o jednoduchou kresbu domu – dům se špičatou 

střechou nebo panelák.) 
b) Najdi autu cestu do města. (Od auta vedou tři klikaté cesty a pouze jedna vede do města. 
Děti zkusí nejprve prstem najít správnou cestu, následně pastelkou obtáhnou tu jednu 
správnou cestu.) 
c) Napiš své jméno. (Děti obyčejnou tužkou napíší do rámečku své jméno. Tento úkol splní 
pouze ty děti, které umí napsat své jméno.) 
d) Vytleskej slova a počet slabik napiš číslicí. (Děti vytleskají názvy dopravních prostředků  
a počet slabik zapíší číslicí. Úkol pro nadané děti.) 
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Třetí část lekce: 

Úkoly na tabletu all-in-one  (časový rozsah 8 minut) 
a) Najděte dva stejné znaky. 
b) Co do řady nepatří? 
c) Logické řady. Doplňte do řady obrázek, který následuje. 
d) Umístěte obrázky dle instrukcí. 
 
Evaluace (časový rozsah 3 minuty) 
Děti dokončí interaktivní úkoly, zůstanou sedět u svých stolečků a ptáme se na tyto otázky: „Co se ti 
dnes nejvíce líbilo? Co se ti povedlo? Co se ti nepodařilo? Co ti nešlo?“ 
 
Návrhy dalších aktivit k tomuto tématu 
Vycházka městem přes významná místa ve městě a kolem významných budov, které viděly děti při hře 
na obrázcích. 

 3.3.3 Téma č. 3 „O Pelíškovi“ 

1. hodina 

Cíl:  

Pomocí pověsti „O Pelíškovi“ seznámit děti s některými druhy květin. Budeme si povídat o péči  
o květiny. Dále rozlišovat květiny rostoucí na zahrádkách u domů a květiny rostoucí v přírodě, na louce. 
Z příběhu si děti vezmou ponaučení, že nemáme přírodu ničit a brát si to, co nám nepatří. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence 
k učení. 

1. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. 
2. Chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo, vedle, mezi.  
3. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 

postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor). 
4. Dodržovat pravidla her a jiných činností. 
5. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody) pro člověka.  

Pomůcky: 
Text pověsti „O Pelíškovi“ (příloha 4.12), obrázek skřítka Pelíška, obrázky květin z pověsti, obrázky 
jarních květin, noty k písni „Uvíjíme věneček“ (příloha 4.13), pracovní listy (příloha 4.14), pastelky, 
tužky, tablety all-in-one, výukový software. 
 
Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Pověst „O Pelíškovi“ (časový rozsah 10 minut) 
Děti si sednou na pěnové podložky do kruhu a učitelka jim přečte pověst „O Pelíškovi“ (příloha 4.12) 
z brožury „Dvanáct pověstí Českého ráje“. Následně s dětmi vede rozhovor o slyšeném. Klademe důraz 
na tyto otázky: 
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Kdo byl Pelíšek? Skřítek. 
Proč se jmenoval Pelíšek? Protože si stavěl pelíšky. 
Kde si pelíšky stavěl? V Českém ráji, v Prachovských skalách. 
Co skřítek, kromě stavění pelíšků, ještě rád dělal? Staral se o květiny, stavěl zahrádky. 
Pamatujete si nějakou květinu z jeho zahrádky? Bledule, konvalinka, mateřídouška, kontryhel, upolín, 
blatouch, astra, ocún. 
Co se skřítkovi v pověsti přihodilo?  Rytíř mu zničil zahrádku. 
Jak se jmenoval zlý rytíř? Čéč. 
Které zvířátko skřítkovi pomohlo oplatit ošklivou věc rytíři? Světlušky. 
Jak se pomstil skřítek rytíři Čéčovi? Vytvořil cestičku ze světlušek rovnou do rybníka a rytíř skončil 
v rybníce. 
Kdo daroval skřítkovi nové květiny? Krakonoš. 

Po zodpovězení otázek zkusíme s dětmi formulovat ponaučení, které pro nás z příběhu plyne. 

Práce s obrázky květin (časový rozsah 7 minut) 
Pro tuto činnost použijeme běžné demonstrační obrázky květin, které máme v MŠ. Vybereme z nich 
tyto květiny a rostliny: bledule, konvalinka, mateřídouška, kontryhel, upolín, blatouch, astra, ocún. 
Přidáme ještě obrázky jarních květin, se kterými se děti již seznámily – tulipán, narcis, krokus, petrklíč, 
sněženka, fialka, maceška. 
Učitelka ukazuje dětem obrázky. Nejprve ukážeme obrázek skřítka Pelíška a společně určíme, jakou 
květinu skřítek drží v ruce. Popíšeme, co má na sobě, jakou barvu má jeho oblečení. 
Děti pojmenovávají květiny. Pro lepší zapamatování názvu můžeme slovo ještě vytleskat a určit první 
hlásku slova. Pokud děti název rostliny nevědí, učitelka jim ho sdělí. Květiny si roztřídíme na magnetické 
tabuli na dvě skupiny. První skupinou budou květiny ze zahrádky skřítka Pelíška, druhou skupinou 
květiny z jarní zahrádky. 

Hudebně pohybová hra „Uvijeme věneček“ (časový rozsah 8 minut) 
Děti se rozmístí po herně a sedí v dřepu. Učitelka prochází mezi dětmi a zpívají píseň. 
Vybere postupně čtyři děti, aby řekly název květiny či rostliny, kterou představují, a zapojují se do 
řetězu za učitelku. Opět se zpívá písnička a přidávají se další děti, dokud se nezapojí úplně všichni,  
a upletou tak věneček ze všech kytiček. 
Noty k písni (příloha 4.13). 

Druhá část lekce: 

Pracovní list (časový rozsah 8 minut) 
Nyní se děti přesunou ke stolečkům, kde je připraven pracovní list (příloha 4.14). Nejprve ho s dětmi 
celý projdeme a vysvětlíme zadání všech úkolů. Děti pracují samostatně a postupují od nejlehčího 
úkolu k těžšímu. Úkoly plní dle svých možností a schopností. Pokud by se našel ve skupině dětí někdo, 
kdo nezvládne splnit úkoly dle zadání, necháme ho vybarvit zahrádku skřítka Pelíška v pracovním listě 
dle jeho fantazie. 

1. úkol – Květiny na zahrádce skřítka Pelíška. Vybarvi dle zadání. 
Květinám nalevo od skřítka vybarvi květy červeně. Květinám napravo od skřítka vybarvi 
květy růžovou barvou. Květiny nad skřítkem mají žluté květy. Květny pod skřítkem mají 
bílou barvu květů.                                                                                            

2. úkol – Zakroužkuj zahrádku, ve které je více květin. 
3. úkol – Spoj obrázky se stejnou počáteční hláskou (úkol pro nadané děti). 
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Třetí část lekce:  

Tablet all-in-one a interaktivní úkoly (časový rozsah 8 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince 4 až 5 dětí.  

1. úkol – Roztřiďte květiny dle barev. 
2. úkol – Co do řady nepatří? 
3. úkol – Stíny. 
4. úkol – Doplňte květy tak, aby jich bylo všude stejně. 

Evaluace (časový rozsah 4 minuty) 

Nakonec se s dětmi přesuneme opět na koberec, sedneme si do kruhu. Necháme děti samostatně 
vyjádřit pocity a myšlenky, které po této lekci mají. Zaměříme se i na jejich oblíbenou květinu. 
Děti podporujeme ve vyjadřování v celých větách. Např. „Nejvíc se mi líbilo… Nelíbilo se mi…“ 
V případě, že děti nevědí, použije učitelka otázky typu „Co se ti líbilo? Co tě bavilo? Co bys už nechtěl/a 
dělat?“ 

3.3.4 Téma č. 4 „Zrcadlová koza“ 

1. hodina 

Cíl:  

V lekci „Zrcadlová koza“ se děti nejen seznámí s turisticky vyhledávaným místem na břehu řeky Jizery, 
které je nedaleko Turnova, ale zároveň si upevní znalosti o domácích zvířatech. V pracovních listech si 
zdokonalí počty do pěti, procvičí barvy. Při práci na tabletech v malých skupinách si připomenou užitek 
zvířat pro člověka. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k učení, kompetence k řešení problémů. 

1. Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí – pohybovat se ve skupině dětí. 

2. Vést rozhovor (naslouchat druhým; vyčkat, až druhý dokončí myšlenku; sledovat řečníka  
i obsah, ptát se). 

3. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně 
k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc). 

4. Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby. 
5. Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé, jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. 

Pomůcky: 
Text příběhu „Zrcadlová koza“ (příloha 4.15), demonstrační obrázky domácích zvířat (koza, ovce, 
slepice, kohout, kůň, pes, kočka, kráva), tužky, pastelky, pracovní listy (příloha 4.16), tablety all-in-one, 
výukový software. 
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Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Přečtení příběhu a jeho rozbor (časový rozsah 8 minut) 
V kruhu přečteme dětem vymyšlený příběh o jedné pyšné koze (příloha 4.15). Po přečtení si s dětmi 
povíme, kdo již navštívil místo u břehu řeky Jizery, které se nazývá „Zrcadlová koza“. Rozvedeme 
s dětmi rozhovor o aktivitách, které toto místo nabízí (např. jsou zde prolézačky pro děti, veliká 
trampolína, restaurace, minifarma se zvířaty apod.).  

Druhy domácích zvířat (časový rozsah 4 minuty) 
Motivace: „Děti, ale koza nežila ve chlívku sama. Kdo ještě mohl s kozou bydlet nebo koho mohla koza 
potkat na dvoře?“  
Děti postupně po jednom vyjmenovávají jednotlivé druhy domácích zvířat. Např. kráva, býk, kohout, 
slepice, prase, králík, kůň, ovce, beran, kočka, kocour, pes atd.  

Didaktická pohybová hra „Búú, méé, kokodák“ (časový rozsah 4 minuty) 
Po prostoru na koberci rozmístíme obrázky domácích zvířat (kráva, koza, ovce, slepice, kohout, kůň, 
kočka, pes). Učitelka vydává zvuky jednotlivých zvířat a děti běhají podle toho, co slyší, ke správnému 
obrázku zvířete.  
Zvuky: BÚÚÚ = kráva, MÉÉÉ = koza, BÉÉÉ = ovce, KOKODÁK = slepice, KYKYRYKÝ = kohout, ÍHAHÁ = 
kůň, MŇAU = kočka, HAF HAF = pes. 

Druhá část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah 15 minut) 
Přejdeme s dětmi z koberce ke stolečkům. Společně si vysvětlíme zadání všech úkolů (příloha 4.16). 
Následně pracují samostatně. Postupně plní úkoly 1–4.  

1. úkol – Vybarvi obrázek kozy dle značek.  
                Děti mají za úkol vybarvit obrázek dle uvedených značek. Každý symbol má 
                přiřazenou barvu. 

           červená,        hnědá,         zelená,       černá,          modrá,          růžová,       žlutá. 

2. úkol – Nakrm králíky. Každému králíkovi nakresli jednu mrkev. 
                Děti vždy spočítají králíky v jednom kotci a nakreslí vedle nich stejný počet mrkví. 
                Počítá se jedna mrkev pro každého králíka.  

3. úkol – Kuřátka. Spočítej u každé slepice vajíčka a do vedlejšího okénka nakresli tolik  
                kuřátek, kolik má vajíček. 
                Děti spočítají vajíčka a do vedlejšího okénka nakreslí stejný počet kuřátek, jako je  
                vajíček pod slepicí. 

4. úkol – Spoj obrázek zvířete se správným slovem (úkol pro nadané děti). 
                Pro tento úkol se předpokládá, že některé děti umí přečíst velká tiskací písmena. 
                Přečtou si název a čarou spojí se slovem správný obrázek zvířete. 
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Třetí část lekce: 

Tablet all-in-one (časový rozsah 9 minut) 
Děti pracují s tablety ve skupinách do 5 dětí. 

1. úkol – Označte zvířata, která nepatří na statek. 
2. úkol – Označte zvířata, která nám nedávají mléko. 
3. úkol – Vytleskejte slova. Přiřaďte počet puntíků podle počtu tlesknutí (počet slabik). 
4. úkol – Přiřaďte, co k sobě významově patří. Čím jsou zvířata užitečná? 

 
Evaluace (časový rozsah 5 minut) 
Na závěr lekce se sejdeme s dětmi opět na koberci, kde se posadíme do kruhu. Děti mluví postupně. 
Dbáme na vyjadřování v celých větách a na dodržování pravidel rozhovoru – počkám, až kamarád 
domluví, a pak si vezmu slovo; respektuji názor druhých apod. 
Při evaluaci se zaměříme na činnosti, které děti bavily, nebo které se jim naopak nezdařily. Zajímáme 
se o to, zda někdo z dětí má doma nebo u babičky nějaké domácí zvíře, o kterém se v lekci mluvilo. 
 
Další aktivity, které mohou následovat 
Po dokončení této lekce by bylo vhodné navštívit statek, kde by děti všechna domácí zvířata viděly 
naživo. 
Další možností je vycházka k řece Jizeře k místu zvanému „Zrcadlová koza“. Vzhledem k vybavení 
areálu je možné tento výlet brát i jako celodenní. 
 
3.3.5 Téma č. 5 „O Troskách“ 

1. hodina 

Cíl:  

V páté lekci seznámíme děti s významnou památkou v Českém ráji, kterou je hrad Trosky. Pohádkovou 
formou se děti seznámí s historií tohoto místa, která se o něm traduje. Zaměříme se na vztahy v rodině 
a jejich pojmenování (např. maminka mého tatínka je moje…). V pověsti se hádají dvě ženy, protože 
každá je úplně jiná. Proto prozkoumáme také antonyma.  

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence komunikativní, sociální a personální kompetence. 

1. Ovládat koordinaci ruky a oka. 
2. Poznat a vymyslet jednoduchá antonyma. 
3. Porozumět běžným projevům emocí a nálad. 
4. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi (vzít si slovo, až když druhý domluví, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.). 

5. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné. 
 

Pomůcky: 
Text k pověsti „O Troskách“ (příloha 4.17), obrázky jednotlivých hradů a zámků v Českém ráji  
(příloha 4.18), obrázky protikladů dostupné v mateřské škole, pastelky, tužky, pracovní listy s úkoly 
(příloha 4.19), tablety all-in-one. 

  



  

62 
 

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Pověst „O Troskách“ (časový rozsah 10 minut) 
Děti si sednou na pěnové podložky do kruhu a učitelka jim přečte pověst „O Troskách“ (příloha 4.17) 
z brožury „Dvanáct pověstí Českého ráje“. Následně s dětmi vede rozhovor o slyšeném. 
Děti nejprve vyberou z obrázků hradů a zámků (příloha 4.18) obrázek hradu Trosky, aby všechny děti 
viděly, jak hrad vypadá. Ukážeme si, která věž je Baba a která Panna.  
Poté si s dětmi povídáme o pověsti: „O kom pověst byla? Co se stalo? Proč se ženy hádaly? Jak příběh 
dopadl?“ Nakonec si necháme otázku „Kdo byla Marie pro Karolínu? Byla to její maminka?“ 
 
Rodinné vztahy (časový rozsah 4 minuty) 
Od poslední otázky „Kdo byla Marie pro Karolínu?“ přejdeme k rodinným vazbám a s dětmi si 
vysvětlíme, kdo je: 

• mé maminky maminka je moje… BABIČKA; 

• mé maminky tatínek je můj… DĚDEČEK; 

• můj sourozenec je… BRATR, SESTRA; 

• sestra mé maminky je moje… TETA; 

• bratr mé maminky je můj… STRÝC; 

• totéž s tatínkem… Maminka mého tatínka je moje… BABIČKA a další. 
 
„Na protiklady“ didaktická pohybová hra (časový rozsah 7 minut) 
Motivace: „Jaká byla, děti, Marie?“ … Děti odpovídají jednoslovně (stará, ošklivá, moudrá, zlá, pyšná 
apod.). „A jaká byla Karolína? Byla stejná jako Marie?“ … Děti odpovídají opět jednoslovně (ne, byla 
mladá, krásná apod.). „Víte, děti, co jsou to protiklady? Znáte nějaký?“ Učitelka vede s dětmi krátký 
rozhovor, co jsou to protiklady, a uvede některé příklady. 
Nyní si zahrajeme hru „Na protiklady“. Učitelka rozdá po koberci v herně obrázky protikladů otočené 
obrázkem dolů, aby děti nevěděly, k jakému obrázku si stoupají. Děti si stoupnou každý k jednomu 
obrázku. Obrázek otočí, dívají se na něj, aby si uvědomily, co je na něm nakresleno. Učitelka odstartuje 
hru a měří stopkami jednu minutu. Po tuto dobu děti běhají a hledají svůj protiklad. Pokud se najdou, 
chytí se za ruku a jdou si stoupnout stranou. Po uplynutí jedné minuty učitelka ukončí hru. Všichni 
společně zkontrolují, zda se děti našly správně. Kdo našel svůj protiklad, vyhrává a všichni tleskají 
vítězům. Kdo nenašel, nevadí. Hra se opakuje ještě jednou, aby bylo více vítězů. 

Druhá část lekce: 
 
Pracovní list (časový rozsah 10 minut) 
Nyní se děti přesunou ke stolečkům, kde je připraven pracovní list (příloha 4.19). Nejprve ho s dětmi 
celý projdeme a vysvětlíme zadání všech úkolů. Děti pracují samostatně a postupují od nejlehčího 
úkolu k těžšímu. Úkoly plní dle svých možností a schopností. Pokud by se našel ve skupině dětí někdo, 
kdo nezvládne splnit úkoly dle zadání, necháme ho vybarvit šaty pro princeznu v pracovním listě dle 
jeho fantazie. 

1. úkol – Ozdob šaty pro princeznu grafomotorickými prvky dle předlohy. Na každou část šatů 
(řádek) použij jinou barvu pastelky.  

2. úkol – Spoj obrázky protikladů, které k sobě patří. 

3. úkol – Spoj tečky podle čísel od 1 do 20 a vznikne obrázek hradu, na kterém se stal příběh 
Karolíny a její babičky. Který hrad to byl? (úkol pro nadané děti). 
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Třetí část lekce: 

Interaktivní úkoly na tabletech all-in-one (časový rozsah 10 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince 4–5 dětí.  

1. úkol – Poskládejte nápis TROSKY z písmen dle předlohy. 
2. úkol – Zahrajte si pexeso se smajlíky. 
3. úkol – Najděte 7 obrázků, které na původní obrázek nepatří. 
 

Evaluace (časový rozsah 4 minuty) 
Nakonec se s dětmi přesuneme opět na koberec, sedneme si do kruhu. Necháme děti samostatně 
vyjádřit pocity a myšlenky, které po této lekci mají. Děti podporujeme ve vyjadřování v celých větách. 
Např. „Nejvíc se mi líbilo… Nelíbilo se mi…“ V případě, že děti nevědí, použije učitelka otázky typu „Co 
se ti líbilo? Co tě bavilo? Co bys už nechtěl dělat?“ 
 
Další aktivity, které mohou navazovat 
Po skončení lekce jít s dětmi na procházku na místo, odkud je hrad Trosky vidět (např. Vrchhůra 
v Turnově). Případně v blízké době vykonat výlet přímo na hrad Trosky. 
Další aktivitou rozšiřující práci s pověstí by byla pantomima nálad lidí (smutný, šťastný, rozzlobený, 
zamilovaný apod.). Případně hra „Na sochy“, kde využijeme pantomimické vyjádření nálad. 

3.3.6 Téma č. 6 „Jak vznikl rubín“ 

1. hodina 

Cíl:  

S pověstí „Jak vznikl rubín“ se s dětmi dostaneme do světa dospělých, kteří pracují a vykonávají určité 
povolání.  Povíme si, jaká povolání známe. Zkusíme vymyslet, co znamenaly názvy některých dřívějších 
řemesel.  
V pracovních listech a interaktivních úkolech si zkusíme jednoduché úkoly některých povolání. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence k řešení problémů. 

1.  Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. 
2.  Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. 
3.  Spolupracovat s ostatními. 
4.  Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi (vzít si slovo, až když druhý domluví; požádat o pomoc; vyslechnout sdělení; 
uposlechnout pokyn). 

5.  Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se 
v mateřské škole opakují. 

Pomůcky: 
Text pověsti „Jak vznikl rubín“ (příloha 4.20), tužky, pastelky, pracovní listy (příloha 4.21), tablety  
all-in-one, výukový software. 
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Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Pověst „Jak vznikl rubín“ (časový rozsah 8 minut) 
Děti si sednou na pěnové podložky či polštáře do kruhu a učitelka jim přečte pověst „Jak vznikl rubín“ 
(příloha 4.20) z brožury „Dvanáct pověstí Českého ráje“. Následně vede učitelka s dětmi rozhovor  
o slyšeném. 
Několika otázkami ověříme, zda děti byly při poslechu pozorné. Např. „Jak se jmenovala víla z pověsti? 
Jak se jmenovala dívka zamilovaná do mládence Petra? Proč jejich lásce nebylo přáno? Proč nakonec 
její otec svolil ke svatbě?“ 

Co kdo dělá? (časový rozsah 8 minut) 

Děti zůstávají sedět v kruhu.  
Motivace k dalšímu rozhovoru: „Děti, znáte nějaké povolání? V příběhu byl mladík Petr sklářem  
a vyráběl ze skla vázy nebo skleničky“.  
Děti po jednom jmenují některá povolání. Poté jim učitelka dává hádanky zaměřené na povolání méně 
obvyklá a na řemesla, která se uplatňovala v dřívějších dobách. 
Kdo je švec? = Výrobce obuvi. 
Co dělala bába kořenářka? = Sbírala a prodávala různé koření a byliny, většinou na trhu. 
Co dělala bába zelinářka? = Prodávala čerstvou nebo i nakládanou zeleninu. 
Co dělal cihlář? = Vyráběl cihly z hlíny sušené na slunci, později vypalované v cihelně. 
Kdo je čepičkář? = Specialista na výrobu pánských a dámských čepců. 
Kdo je deštníkář? = Výrobce deštníků a slunečníků. 
Co dělá hajný? = Ochraňuje vše živé v lese a dohlíží na lesní práce (např. kácení stromů). 
Co dělá hodinář? = Vyrábí či opravuje hodiny, hodinky, budíky. 
Kdo je kantor? = Učitel. 
Co dělá klenotník? = Nejčastěji zlatník, který vyrábí šperky ze zlata s drahými kameny. 
Co dělá mlynář? = Pracuje ve mlýně, kde z obilí vyrábí mouku. 
Co dělá kominík? = Čistí a opravuje komíny. 
Co dělá švadlena? = Šije oblečení. 
Co dělá řezník? = Pracuje s masem. Vyrábí z něho salám, klobásy. 
Co dělá zahradník? = Pracuje na zahradě nebo v zahradnictví. Pěstuje květiny, keře, stromy. 
Co dělá perníkář? = Peče a zdobí perníčky. 
 

Pohybová hra „Míchám, míchám hlínu“ (časový rozsah 5 minut) 
Děti se pohybují v prostoru. Učitelka říká: „Míchám, míchám hlínu, umíchala jsem sochy…“  Doplní 
název nějakého povolání. Volí taková povolání, která půjdou dětem dobře předvést pantomimicky.  
Když dořekne jaké sochy, udeří do bubínku. Na tento signál děti ztuhnou jako sochy v pozici, která je 
charakteristická pro dané povolání. 
Vhodná povolání jsou např. kuchař, švadlena, učitelka, houslista, hokejista a další. 

Druhá část lekce: 
 
Pracovní listy (časový rozsah 10 minut) 
Nyní se děti přesunou ke stolečkům, kde je připraven pracovní list (příloha 4.21). Nejprve ho s dětmi 
celý projdeme a vysvětlíme zadání všech úkolů. Děti pracují samostatně a postupují od nejlehčího 
úkolu k těžšímu. Úkoly plní dle svých možností a schopností. Pokud by se našel ve skupině dětí někdo, 
kdo nezvládne splnit úkoly dle zadání, necháme ho vybarvit předlohu deštníku v úkolu č. 1 jako 
omalovánku. 
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1. úkol – Deštníkář. Nakresli úplně stejný deštník dle předlohy. 
                 Použij dvě barvy (jednu na pruhy, druhou na kruhy). 
2. úkol – Švadlena. Spoj dva stejné knoflíky. 
3. úkol – Kuchař. Nakresli na talíře správný počet knedlíků. 
4. úkol – Hodinář. Dokážeš doplnit číslice do ciferníku hodin? (úkol pro nadané děti) 

 

Třetí část lekce: 
 
Tablety all-in-one (časový rozsah 10 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince 4–5 dětí.  

1. úkol – Perníkář. Ozdobte perníčky dle předloh. 
2. úkol – Švec. Najděte dvě stejné boty, které k sobě patří. 
3. úkol – Zahradník. Dokončete řadu. 
4. úkol – Popelář. Seřaďte popelnice dle velikosti od nejmenší po největší. 

 
Evaluace (časový rozsah 4 minuty) 
Nakonec se s dětmi přesuneme opět na koberec, sedneme si do kruhu. Necháme děti samostatně 
vyjádřit pocity a myšlenky, které po této lekci mají. Děti podporujeme ve vyjadřování v celých větách. 
Např. „Nejvíc se mi líbilo… Nelíbilo se mi…“ V případě, že děti nevědí, použije učitelka otázky typu 
 „Co se ti líbilo? Co tě bavilo? Co bys už nechtěl dělat?“ 
 
Další aktivity 
Další aktivitou podporující toto téma je návštěva některé významné firmy v blízkém okolí školky. Např. 
Granát Turnov (povolání zlatník, klenotník), Sempra Turnov (povolání zahradník, traktorista), vlakové 
nádraží (povolání výpravčí) či návštěva některého z obchodů (povolání prodavačka). 
Vhodné jsou lidové písně jako „Šel zahradník do zahrady“, „Jsou mlynáři“, „Jede, jede poštovský 
panáček“ a další. 
 
3.3.7 Téma č. 7 „O vodníkovi“ 

1. hodina 

Cíl:  

Pověst „O vodníkovi“ nás zavede do prostředí rybníků. Děti si vezmou z pověsti ponaučení, jaké 
nebezpečí na ně může číhat nejen u rybníka, ale i u bazénu nebo potoku. Zaměříme se na prostředí  
rybníka: jací živočichové se zde nacházejí i co zde roste.  

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení 

problémů. 

1.  Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (na koho se obrátit, koho přivolat). 

2.  Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. 
3. Spolupracovat s ostatními. 
4. Vyjednávat s dětmi ve svém okolí, domluvit se na společném řešení. 
5.  Mít povědomí o širším přírodním prostředí. 

  



  

66 
 

Pomůcky: 
Text pověsti „O vodníkovi“ (příloha 4.22), pracovní listy (příloha 4.23), tužky, CD se zvuky přírody, 
tablety all-in-one, výukový software. 

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Pověst „O vodníkovi“ (časový rozsah 13 minut) 
Děti si sednou na pěnové podložky či polštáře do kruhu a učitelka jim přečte pověst „O vodníkovi“ 
(příloha 4.22) z brožury „Dvanáct pověstí Českého ráje“. Následně s dětmi vede rozhovor  
o nebezpečích, která číhají v okolí rybníka.  
Otázka pro děti: „Náš příběh o klucích dobře dopadl. Co by ale mohlo stát, kdyby loďka nedoplula ke 
břehu? A co by měli kluci dělat? Jak přivolat pomoc?“ 

Druhá část lekce: 

Zvuky z přírody (časový rozsah 5 minut) 
Děti si lehnou na koberec. Učitelka pouští z CD zvuky, které mohou děti slyšet, když půjdou k rybníku, 
např. kvákající žáby, komáři, ptáci. Můžeme využít i zvuky deště, větru apod. 
Učitelka pustí zvuk. Děti poslouchají. Po vypnutí CD děti řeknou, co si myslí, že slyšely. Učitelka 
vyslechne více možností, poté řekne tu správnou. Možno určit např. „Nyní hádají chlapci. Nyní hádají 
děvčata.“  

Pohybová hra „Pan Čáp ztratil čepičku“ (časový rozsah 5 minut) 
Děti se postaví do kruhu. Jedno vybrané dítě se stává „chytačem“ a stojí uprostřed kruhu. Chytač 
vyvolává: „Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku…“. A doplní jednu barvu. 
Ostatní děti se rozeběhnou do všech stran. Hledají věci, které mají určenou barvu. Věc dané barvy 
hledají jak kolem sebe, tak i na sobě a ostatních dětech. Chytač se snaží někoho chytit dříve, než se 
dotkne věci určené barvy. Ten se pak stává novým chytačem. 
Vyvolávané barvy se stále mění. 

Třetí část lekce: 
 
Pracovní listy (časový rozsah 10 minut) 
Nyní se děti přesunou ke stolečkům, kde je připraven pracovní list (příloha 4.23). Nejprve ho s dětmi 
celý projdeme a vysvětlíme zadání všech úkolů. Děti pracují samostatně a postupují od nejlehčího 
úkolu k těžšímu. Úkoly plní dle svých možností a schopností. Pokud by se našel ve skupině dětí někdo, 
kdo nezvládne splnit úkoly dle zadání, necháme ho vybarvit obrázek rybníka dle jeho fantazie. 
 

1. úkol – Vodník Čeperka rozfoukal hladinu rybníka a vytvořil vlnky. Dokresli je. 
                 V tomto úkolu si děti procvičí grafomotorický prvek „vlnovka“. 

2. úkol – Dokresli chybějící část obrázků. 
                 Děti se pokusí dle svých možností a své fantazie dokončit obrázky. 

3. úkol – Spočítej rybky v rybníčcích a zapiš počet stejným počtem puntíků nebo číslovkou. 
Děti spočítají ryby v rybnících a do okének zapíší počet buď stejným počtem puntíků, 
nebo číslicí. Nadané děti píší číslovky. 
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Tablet all-in-one (časový rozsah 8 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince 4–5 dětí.  

1. úkol – Prohlédněte si dobře obrázek a snažte si ho zapamatovat. 
2. úkol – Poskládejte chybějící části obrázku tak, jako jste viděly na předchozím obrázku. 
3. úkol – Označte 5 věcí, které k rybníku nepatří. 
4. úkol – Hry s písmeny. Přiřaďte počáteční hlásky k obrázkům. 

Evaluace (časový rozsah 4 minuty) 
Nakonec se s dětmi přesuneme opět na koberec, sedneme si do kruhu. Necháme děti samostatně 
vyjádřit pocity a myšlenky, které po této lekci mají. Děti podporujeme ve vyjadřování v celých větách. 
Např. „Nejvíc se mi líbilo… Nelíbilo se mi…“ V případě, že děti nevědí, použije učitelka otázky typu „Co 
se ti líbilo? Co tě bavilo? Co bys už nechtěl dělat?“ 

Další aktivity 
Aktivitami rozšiřujícími tuto lekci a téma živočichů a rostlin u vody je vycházka k rybníku, řece Jizeře či 
do Struh (místo v Turnově, kde teče říčka Stebénka). Pozorování ryb, žab, ptáků. Určování rostlin  
u břehu řeky. 
 
3.3.8 Téma č. 8 „Zázračná studánka“ 

1. hodina 

Cíl: 

Děti si upevní své znalosti v oblasti životního prostředí, jeho vlivu na život člověka, a naopak  

o ochraně přírody, ekologii, třídění odpadu atd. Připomenou si, na kterých místech v okolí mohou najít 

kontejnery na tříděný odpad, a zjistí, že i svou vlastní činností můžou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí, 

a to jak kladně, tak i negativně. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. 

1.  Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 
prostředí. 

2. Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumějí – např. ekologie, 
recyklace atd.). 

3. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a rozvoj 
kooperativních dovedností. 

4. Seznámit se se světem lidí, kultury a umění, osvojit si základní poznatky o prostředí,  
v němž dítě žije. 

5. Seznámit se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytvořit si pozitivní vztah k němu  
a pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit. 
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Pomůcky: 

Text pověsti „Zázračná studánka“ (příloha 4.24), obrázky koloběhu vody (příloha 4.25), popelnic  

a kontejnerů na tříděný odpad (příloha 4.26), pracovní listy (příloha 4.27), tužky, pastelky, tablet 

 all-in-one, výukový software. 

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Přečtení příběhu a jeho rozbor (časový rozsah 17 minut) 

Utvoříme s dětmi kruh, přečteme jim příběh „Zázračná studánka“ z „Almanachu“ (příloha 4.24). 

Po přečtení si s dětmi o příběhu povídáme, co je jeho podstatou, kde se studánka nachází, kdo u ní již 

někdy byl atd. 

Na interaktivní tabuli (nebo na jiné dětem viditelné místo) připravíme obrázek koloběhu vody (příloha 

4.25) a necháme děti, aby ho volně popisovaly. Pomáháme otázkami: „Co vidíš na obrázku?“, 

 „Kam padá déšť?“, „Co to znamená, že se voda odpařuje?“, „Kam se voda odpařuje?“ 

Dále dětem předložíme obrázky barevných kontejnerů na tříděný odpad a odpadky, které do nich patří 

(příloha 4.26). Klademe dětem otázky: „Víte, co znamená slovo recyklace?“, „Proč jsou kontejnery 

různě barevné?“, „Víte, kde můžeme takové kontejnery najít?“ (případně děti upozorníme na 

kontejnery v blízkosti mateřské školy), „Třídíte doma odpad?“ Tímto se připravíme na následující hru. 

Hra na tříděný odpad (časový rozsah cca 8 minut)  

Děti si vylosují obrázek – zavařovací sklenice, plastová lahev, kelímek od jogurtu, papír, noviny. Ve třídě 

jsou viditelně umístěné obrázky barevných kontejnerů, děti se postaví k tomu kontejneru, do kterého 

by odpadky umístily. 

Když se všechny děti umístí, vyzveme je, aby svou volbu zdůvodnily, a zároveň zhodnotíme správnost 

volby. Následně obrázky i s kontejnery umístíme na viditelné místo ve třídě (např. magnetická tabule) 

tak, jak k sobě patří (později nám může sloužit jako vzor). 

Druhá část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah cca 8 minut) 

Přejdeme s dětmi z koberce ke stolečkům. Vysvětlíme jim podstatu všech čtyř pracovních listů (příloha 
4.27). Děti postupují od prvního nejlehčího úkolu až ke čtvrtému podle svých schopností. Vždy po 
splnění jednoho pracovního listu si přijdou pro další list na určené místo. Pokud by byl ve skupině 
někdo, kdo by měl s plněním úkolů větší problémy, dáme mu k vybarvení kontejnery s příslušnými 
odpadky dle vzoru (jako vzor využijeme kontejnery s odpadky, které jsme roztřídili při hře „Na tříděný 
odpad“). 

1. úkol – Najdi cestu do lesa. 
2. úkol – Najdi jiný obrázek v řadě. 
3. úkol – Vybarvi tolik odpadků, kolik je uvedeno.  
4. úkol – Doplň posloupnosti (úkol pro nadané děti). 
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Třetí část lekce: 
 

Tablet all-in-one (časový rozsah cca 7 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince po cca 4 dětech. 

1. úkol – Co nepatří do lesa? 
2. úkol – Seřaďte obrázky dle instrukcí (pravolevá orientace). 
3. úkol – Třídění odpadků do příslušných kontejnerů. 

Evaluace (časový rozsah 5 minut) 
Na závěr se přemístíme opět na koberec a v kruhu si s dětmi sdělíme své dojmy z celé lekce. Necháme 
děti, aby samy řekly, co se jim v lekci líbilo, a co je naopak tolik neoslovilo. Podporujeme jejich 
vyjadřování v celých větách, v případě, že děti samy nevědí, co říct, klademe jim otázky typu: „Líbily se 
ti více činnosti na koberci, nebo u stolu?“ 

Další možnosti práce s pracovními listy a tablety 
Děti se střídají u pracovních listů a u práce na tabletu. V takovém případě nám stačí k práci jeden tablet, 
u kterého se nám děti průběžně střídají. Ostatní mezitím vyplňují pracovní listy. 

3.3.9 Téma č. 9 „Hruštice“ 

1. hodina 

Cíl: 

Děti si upevní své znalosti při poznávání a pojmenovávání druhů ovoce. Zaměří se na to, co je 
z poznávacího hlediska důležité, aby samy dokázaly odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 
nacházet společné znaky, podobu a rozdíl.  

Při skupinové práci budou spolupracovat, je potřeba respektovat názor druhého, aby se domluvily na 
společném názvu města. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence komunikativní a kompetence činnostní a občanské. 

1.  Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjení zájmu  

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbálního i neverbálního (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické). Vyprávět, co dítě slyšelo. 

2.  Rozvíjet tvořivost, tvořivé myšlení, řešení problémů a tvořivé sebevyjádření. Uvědomovat si 

svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je. Respektovat předem 

vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. 

3. Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální a kooperativní 

dovednosti. 

4.  Vytvořit základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivní vztahy ke kultuře a umění, rozvoj 

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. Rozvíjet společenský 

i estetický vkus. 
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5. Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách. Osvojit si poznatky a dovednosti potřebné 

k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého  

a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy. 

Pomůcky: 

Text příběhu o vzniku názvu „Hruštice“ (příloha 4.28), demonstrační obrázky ovoce (příloha 4.29), 
makety ovoce z dětské kuchyňky, pracovní listy (příloha 4.30), pastelky, tužky, tablet all-in-one, 
výukový software.  

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Přečtení příběhu a jeho rozbor (časový rozsah 15 minut) 
V kruhu přečteme dětem dvě verze příběhu o vzniku názvu „Hruštice“ (příloha 4.28). Než začneme číst, 
informujeme je o tom, že jeden z nich je vymyšlený a je součástí „Almanachu“. Po přečtení necháme 
děti hádat, který z nich byl pravdivý, a určit je, který se jim líbil více. Potom jim prozradíme správnou 
odpověď na první otázku a navádíme je k tomu, aby samy začaly vymýšlet názvy míst podle ovoce 
a důvody, proč by tomu tak bylo. Postupně tedy ukazujeme obrázky ovoce, které následně umísťujeme 
na magnetickou tabuli (nebo jiné viditelné místo). Při vymýšlení názvů se ve fantazii meze nekladou.  
Zůstáváme na koberci a necháme děti, aby si vylosovaly obrázek ovoce (příloha 4.29). 

Hra „Místo si vymění…“ (časový rozsah cca 5 minut)  
Děti sedí v kruhu na koberci (podle skupiny dětí volíme, zda je necháme sedět na podložkách nebo 
využijeme židle). Každé z dětí má ovoce, jehož obrázek si vylosovalo a drží ho viditelně v ruce (případně 
si obrázky připravíme předem tak, že je zalaminujeme a přiděláme k nim šňůrku, aby si je děti mohly 
pověsit na krk). Následně učitelka zadává pokyny ke hře: 
„Místo si vymění všechna jablíčka.“ 
„Místo si vymění všichni kromě jablíček.“ 
Atd. 

Hra „Naše město/vesnice“ (časový rozsah cca 5 minut) 
Následně děti utvoří skupinky podle toho, jaké ovoce si vylosovaly. Nyní mají za úkol ve skupince 
vymyslet název „svého“ města podle daného ovoce a vysvětlit, proč se pro takové jméno rozhodly. 

Druhá část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah cca 8 minut) 
Přejdeme s dětmi z koberce ke stolečkům. Vysvětlíme jim podstatu všech úkolů (příloha 4.30). Děti 
postupují od prvního (nejlehčího) úkolu až ke čtvrtému podle svých schopností. U čtvrtého úkolu děti 
spojují obrázek ovoce s jeho první hláskou (písmena nad obrázky) a poslední hláskou (písmena pod 
obrázky). Bereme v úvahu fonematické znění slov a u obrázku broskve pokládáme za správnou 
odpověď poslední hlásku „V“ i „F“, stejně tak obrázek hroznového vína může být spojen s hláskami „V“ 
a „O“ („víno“) nebo „H“ a „Y“/“I“ („hrozny“). 

1. úkol – Najdi cestu červíka k jablíčku. 
2. úkol – Spoj ovoce s jeho polovinou a stínem. 
3. úkol – Nakresli znak města, aby bylo zřejmé, jaké ovoce se mu skrývá v názvu. 
4. úkol – Spoj ovoce s první a poslední hláskou (úkol pro nadané děti). 
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Třetí část lekce: 

Tablet all-in-one (časový rozsah cca 7 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince po cca čtyřech dětech. 

1. úkol – Co do řady nepatří? 
2. úkol – Najděte cestu červíka k jablíčku. 
3. úkol – Seřaďte obrázky do správného pořadí. 
4. úkol – Doplňte správný obrázek (sudoku). 

 
Evaluace (časový rozsah cca 5 minut) 
Na závěr se s dětmi sejdeme opět na koberci. Děti postupně odpovídají, co se jim v této lekci líbilo, 
nebo naopak nelíbilo. Zda měly problém s plněním některého úkolu atd. Podporujeme jejich 
vyjadřování v celých větách. 

 

3.3.10 Téma č. 10 „O loupežnících a statečné Kristýnce“ 

1. hodina 

Cíl: 

Děti vedeme k samostatnému vyjadřování smysluplných myšlenek, nápadů a pocitů. Podporujeme je 
při formulování otázek a adekvátních odpovědí. Klademe důraz na správnou koordinaci ruky a oka. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů a kompetence sociální a personální. 

1.  Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody  
a pohody prostředí. 

2. Poslouchat čtené či vyprávěné pohádky a příběhy. 
3. Posilovat prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,  

v dětské herní skupině apod.). 
4.  Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností.  
5.  Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. 

Pomůcky: 

Text pověsti „O loupežnících a statečné Kristýnce“ (příloha 4.31), demonstrační obrázky dostupné 
v mateřské škole – stromy, plody lesa, lesní zvěř –, pracovní listy (příloha 4.32), pastelky, tužky, tablet 
all-in-one, výukový software.  

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Přečtení příběhu a jeho rozbor (časový rozsah 17 minut) 
Děti si vyslechnou příběh „O loupežnících a statečné Kristýnce“ (příloha 4.31). Po jeho přečtení si  
o něm vyprávíme, klademe důraz na to, aby děti věděly, co to znamená být statečný, zda znají někoho, 
kdo takový je a zda vědí, co je opakem statečného. Opět děti podněcujeme, aby uvedly nějaký příklad.  
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Např. „Statečný je ten, kdo se nebojí. Statečný je třeba…“ „Opakem statečného je ten, kdo se bojí, 
takový je třeba…“ Dále se snažíme vymyslet synonyma k těmto vlastnostem. 
Pokračujeme ve vlastnostech loupežníků: „Jací jsou, jak vypadají, kde bydlí, proč se jich lidé bojí? 
Co ještě můžeme najít v lese? Jaké znáte druhy stromů?“ (listnaté, jehličnaté), „Co na nich roste? 
(různé druhy plodů, šišky atd.) 
„Jaká zvířata žijí v lese? Kde je najdeme?“ Např. veverka se ukrývá v dutině stromu, liška bydlí v noře, 
ptáci staví hnízdo na stromech atd. 
Při vyprávění nám mohou pomoci demonstrativní obrázky – stromy, plody lesa, lesní zvěř, 
které průběžně umístíme na dobře viditelné místo, jakým je např. magnetická tabule. 

Hra na les (časový rozsah cca 8 minut)  
Jsme na koberci a vysvětlíme dětem pokyny ke hře. Děti běhají v prostoru, doprovázíme je říkankou 
„Utíkáme, utíkáme, do nikoho nestrkáme. Utíkáme, utíkáme, uděláme…“ V tu chvíli se děti zastaví  
a předvedou, co bylo řečené. Než hra začne, ukážeme si s dětmi všechny pozice, které budou 
předvádět: 

• Strom – dítě stojí s rukama nataženýma nad hlavou, které tvoří korunu stromu. 

• Keř – dítě sedí na bobečku. 

• Ptáček – dítě mává rukama jako křidélky. 

• Jelen – dítě stojí a z dlaní a prstů vytvoří na hlavě parohy. 

• Zajíc – dítě si dřepne, vycení zoubky a prsty naznačí zaječí ouška. 
Podle toho, jak jsou děti šikovné, můžeme hru obměnit tak, že zadáme úkol „…holky udělají strom  
a kluci keř.“ 

Druhá část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah cca 8 minut) 
Přejdeme s dětmi z koberce ke stolečkům. Vysvětlíme jim podstatu všech úkolů (příloha 4.32). 
Děti postupují od prvního (nejlehčího) úkolu až ke čtvrtému podle svých schopností.  

1. úkol – Nakresli, jak si představuješ loupežníka. 
2. úkol – Najdi cestu loupežníka k ostatním. 
3. úkol – Spočítej a spoj se správným počtem. 
4. úkol – Spočítej slova textu a písmena jednotlivých slov v textu „O LOUPEŽNÍCÍCH 

A STATEČNÉ KRISTÝNCE“ (úkol pro nadané děti). 

 

Třetí část lekce: 
 
Tablet all-in-one (časový rozsah cca 7 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince po cca 3 dětech. 

1. úkol – Narovnejte zvířátka ke stromu podle toho, kde žijí. 
2. úkol – Co do řady nepatří? 
3. úkol – Bludiště – cesta loupežníka k ostatním. 
4. úkol – Seřaďte písmena dle vzoru. 

Evaluace (časový rozsah cca 5 minut) 
Na závěr se s dětmi sejdeme opět na koberci. Děti postupně odpovídají, co se jim v této lekci líbilo, 
nebo naopak nelíbilo, v čem si připadaly úspěšné a zda měly problém s plněním některého úkolu atd. 
Podporujeme jejich vyjadřování v celých větách a chuť mluvit před ostatními. 
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3.3.11 Téma č. 11 „Hrad Kost“ 

1. hodina 

Cíl: 

Tato lekce spadá do období Dušiček a Halloweenu, proto je příběh zaměřený na prostředí hradu  
a jeho (nejen) strašidelných obyvatel. Podporujeme děti při učení krátkých textů a jejich reprodukci 
ve formě básničky, písničky nebo ztvárnění jednoduché dramatické úlohy. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální. 

1. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet  

s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací 

hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.). 

2. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). 

3. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se 

chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. 

4. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny. 

5. Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení  

a životní praxi. 

Pomůcky: 

Text příběhu „Hrad Kost“ (příloha 4.33), obrázky k lekci (příloha 4.34), případně obrázky pohádkových 
postav z 1. lekce (příloha 4.8), plastové tyče různých barev (běžně používané v MŠ na tělocvik), 
pracovní listy (příloha 4.35), pastelky, tužky, tablet all-in-one, výukový software.  

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Přečtení příběhu a jeho rozbor (časový rozsah 17 minut) 
Děti si vyslechnou příběh o hradu Kosti (příloha 4.33). Příběh je krátký, připomeneme dětem, 
že v tomto „Almanachu“ jsou příběhy vymyšlené dětmi ze základních škol.  
O příběhu si s dětmi povídáme a klademe doplňující otázky, na které děti odpovídají dle svých možností 
a schopností:  
„Jaké jsou hlavní postavy?“ 
„Jaké vlastnosti mají tyto postavy, jsou strašidelné – zlé – hodné atd.?“ 
„Jaké plyne ponaučení z příběhu?“ 
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„Jaké další pohádkové postavy znáš? Jaké můžeme potkat na hradě? Jaké z nich jsou také strašidelné?“ 
„A proč se jich lidé bojí?“ 
„Jakou postavou bys chtěl být? Co by pro tebe bylo typické?“ Děti buď jen vysvětlí, kým by chtěly být 
a proč, nebo můžou danou postavu ztvárnit pantomimou. 

Tato lekce patří do období Dušiček a Halloweenu, povídáme si s dětmi nejprve o Dušičkách, co je pro 
ně typické, co lidé o tomto svátku dělají, na koho a proč vzpomínají a jak. Očekáváme, že nejčastějšími 
odpověďmi by mohlo být zapalování svíček doma nebo na hřbitově a vzpomínání na naše blízké, kteří 
již s námi nejsou. 

Zeptáme se dětí, zda znají i jiný svátek a představíme jim americký Halloween. V Americe si děti 
oblečou masky a chodí koledovat od domu k domu a mezi typickou výzdobu patří vyřezávané dýně, 
do kterých se umístí hořící svíčka. Pokud to podmínky v mateřské škole dovolí, můžeme si na závěr 
lekce s dětmi společně dýni vydlabat, vyřezat a ozdobit s ní třídu. 

Následuje pohybová hra na koberci. 

Závody na košťatech (časový rozsah cca 8 minut)  
Jsme na koberci a vysvětlíme dětem pokyny ke hře. Děti se rozdělí do dvou skupin – týmů –, nejlépe 
na kluky a holky. Podle počtu dětí můžeme mít skupinek více nebo je průběžně obměňovat. Každá 
skupinka se domluví, jak se jejich tým bude jmenovat, jejich jméno se musí vztahovat k příběhu 
a probíranému tématu (Kostlivci, Čarodějnice, Princezny…). 
Děti si stoupnou na jeden kraj koberce do řady za sebou. Na druhý konec koberce umístíme židličky 
(nebo např. větší kostky), které děti budou obíhat. První dítě v řadě dostane od paní učitelky plastovou 
tyč (každý tým bude mít jinou barvu tyče), která bude představovat létající koště. Děti si tyč přidržují 
mezi nohama a běží na druhou stranu koberce, kde oběhnou židličku a vrací se zpět, aby předaly tyč 
dalšímu, kdo je na řadě. 
Vyhrává tým, jehož členové doběhnou zpět jako první. 

Druhá část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah cca 8 minut) 
Přejdeme s dětmi z koberce ke stolečkům. Vysvětlíme jim podstatu všech úkolů (příloha 4.35). Děti 
postupují od prvního (nejlehčího) úkolu až ke čtvrtému podle svých schopností. 

1. úkol – Dokresli pavučinu. 
2. úkol – Překresli vzor. 
3. úkol – Doplň domino. 
4. úkol – Najdi skrytá písmena slov DUŠIČKY a HALLOWEEN (úkol pro nadané děti). 

 

Třetí část lekce: 

Tablet all-in-one (časový rozsah cca 7 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince po cca 3 dětech. 

1. úkol – Co do řady nepatří? 
2. úkol – Nakreslete strašidlo. 
3. úkol – Dozdobte dýni. 
4. úkol – Doplňte obrázek – sudoku. 
5. úkol – Dokreslete pavučinu. 
6. úkol – Co k Dušičkám a Halloweenu nepatří? 
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Evaluace (časový rozsah cca 5 minut) 
Na závěr se s dětmi sejdeme opět na koberci. Děti postupně odpovídají, co se jim v této lekci líbilo, 
nebo naopak nelíbilo, v čem si připadaly úspěšné a zda měly problém s plněním některého úkolu atd. 
Podporujeme jejich vyjadřování v celých větách a chuť mluvit před ostatními. 

3.3.12 Téma č. 12 „Myší díra“ 

1. hodina 

Cíl: 

Tato lekce je situována do oblasti Hrubé Skály. Děti se se zvířátky přichystají na zimu a porozumí tomu, 
že změny jsou přirozené a samozřejmé a vše kolem nás se proměňuje. 

Rozvíjené kompetence: 

Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k učení a kompetence sociální a personální. 

1. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po 
sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.). 

2. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi). 

3. Vnímat, co si druhý přeje či co potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě  
a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 
mu pomoc apod.). 

4. Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,  
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí. 

5. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý  
a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých 
národů a kultur, o různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.). 

Pomůcky: 
Příběh „Myší díra“ (příloha 4.36), demonstrační obrázky lesních zvířat (běžně používané v MŠ), židlička 
a zelenina z dětské kuchyňky pro pohybovou hru, pracovní listy (příloha 4.37), pastelky, tužky, tablet 
all-in-one, výukový software SMART notebook.  

Popis jednotlivých činností: 

První část lekce: 

Přečtení příběhu a jeho rozbor (časový rozsah 15 minut) 
Děti si vyslechnou příběh (příloha 4.36) o hladových myškách a o tom, jak vznikla „Myší díra“. Následně 
si o něm povídáme, zda děti pochopily jeho podstatu, o kom jsme jim četli, co lidé řešili  
a jak. Podporujeme děti ve vyjadřování celými větami a podněcujeme je k zamyšlení, zda je možné 
určit, kdo byl v příběhu hodný a kdo zlý. 

Dále si povíme také o místě, kde se příběh odehrává, jedná se o okolí nedaleké Hrubé Skály a „Myší 
díry“. Zamyslíme se nad tím, proč myšky braly lidem úrodu, jak si tvoří zásoby na zimu a jaká další lesní 
zvířata známe a jak se chystají na zimu, jak jim my lidé můžeme pomáhat atd. Při vymýšlení lesních 
zvířat pomáháme dětem demonstračními obrázky, aby měly vizuální oporu. 
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Pohybové hry (časový rozsah cca 10 minut)  
Jsme na koberci a zahrajeme si dvě pohybové hry. První jsme nazvali „Hladová myška“ a je obdobou 
hry „Na ospalého krále“, druhá je klasická hra „Na kočku a na myš“. 

Hladová myška 
Děti sedí do půlkruhu, jedno dítě sedí uprostřed na židli, drží v ruce „žezlo“ představující úrodu (může 
tedy držet ovoce nebo zeleninu z dětské kuchyňky) a „spí“. Na pokyn učitelky se jedno dítě z kroužku 
stane myškou, vyběhne, spícímu dítěti vezme úrodu a utíká s ní kolem sedících dětí. Spící dítě vybíhá 
za ním a snaží se ho dohonit. Myška s úrodou běží až na své místo, pokud ho spící dítě nechytí, vymění 
si své role. V opačném případě se spící dítě vrací zpět na židličku a hlídá úrodu. 
Děti sedící v kruhu mohou mít k dispozici různé hudební nástroje běžně dostupné v mateřské škole 
(zejména dřívka, rumba koule, bubínek atd.) a při útěku myšky ji doprovázet stejnou hudbou, jako když 
lidé zahnali hladové myšky. 

Na kočku a na myš 
Jedná se o klasickou hru, při níž děti stojí v kruhu a drží se za ruce. Jedno dítě – kočka – stojí vně kruhu 
a druhé – myš – naopak uprostřed. 
Kočka: „Myšičko, myš! Pojď ke mně blíž!“ 
Myš: „Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš!“ 
Jen to myš dořekne, najde si místo mezi dvěma dětmi, dá se na útěk okolo kruhu dětí a kočka se ji snaží 
chytit. Myš má za úkol najít si nové místo v kruhu mezi dětmi, a tím se zachrání. 

Druhá část lekce: 

Pracovní listy (časový rozsah cca 8 minut) 
Přejdeme s dětmi z koberce ke stolečkům. Vysvětlíme jim podstatu všech úkolů (příloha č. 4.37). Děti 
postupují od prvního (nejlehčího) úkolu až ke čtvrtému podle svých schopností. 

1. úkol – Najdi cestu bludištěm. 
2. úkol – Dokresli druhou polovinu obrázku. 
3. úkol – Spoj obrázek s první hláskou a s odpovídajícím počtem slabik (úkol pro nadané děti). 

 

Třetí část lekce: 

Tablet all-in-one (časový rozsah cca 7 minut) 
Děti pracují s tabletem ve skupince po cca 3 dětech. 

1. úkol – Co do řady nepatří? 
2. úkol – Seřaďte myšky a sýry podle velikosti. 
3. úkol – Najděte myšce cestu k sýru. 
4. úkol – Doplňte sudoku. 
5. úkol – Spojte obrázky se stejnou první hláskou. 

Evaluace (časový rozsah cca 5 minut) 
Na závěr se s dětmi sejdeme opět na koberci. Děti postupně odpovídají, co se jim v této lekci líbilo, 
nebo naopak nelíbilo, co pro ně bylo nové, v čem si připadaly úspěšné, zda měly problém s plněním 
některého úkolu atd. Podporujeme jejich vyjadřování v celých větách a chuť mluvit před ostatními. 

3.4 Způsoby evaluace 

Vzhledem k nízkému věku dětí a dlouhé době trvání celého programu (jeden školní rok) nebyl zvolen 
dotazník, ale docházelo k evaluaci programu průběžně, po jednotlivých tématech, a to rozhovorem 
s dětmi na konci každé aktivity, pozorováním dětí při práci, prostřednictvím výsledků v pracovních 
listech i výsledků společné práce dětí zdokumentované průběžně fotografováním. 
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Rozhovor se týkal spíše oblasti citové, toho, jak děti činnost prožívaly, jak se jim pracovalo, jak se jim 
činnosti líbily nebo nelíbily, jak se jim dařilo plnit zadané úkoly, co by se mohlo příště změnit, aby se 
děti cítily při činnostech lépe. 

Pozorováním dětí při práci hodnotila učitelka jejich zaujetí, schopnost spolupracovat ve skupině, 
kreativitu a fantazii při některých činnostech, úroveň jemné motoriky dětí, znalosti a vědomosti dětí; 
individuální rozdíly mezi dětmi. 

Na základě výsledků i postupů na pracovních listech učitelka hodnotila úroveň znalostí dětí, to, 
jak pochopily a byly schopné aplikovat nové znalosti a vědomosti, grafomotoriku dětí, držení psacího 
náčiní, zaujetí pro práci, schopnost dokončit zadaný úkol. 

Při práci dětí ve skupině bylo možné hodnotit vzájemné vtahy mezi dětmi, schopnost dětí 
spolupracovat ve skupině, samostatnost při rozdělení úkolů ve skupině, zapojení jednotlivců do práce, 
využití potenciálu každého jednotlivce. 

Obsah byl vytvořen tak, aby na sebe činnosti navazovaly od jednodušších k složitějším, od nového 
k procvičování poznaného. Činnosti byly navrženy tak, aby se střídaly pracovní listy pro ověření znalostí 
s tvořením, kreativitou dětí, aby mělo možnost uplatnění každé dítě. Úkoly v pracovních listech jsou 
odstupňovány podle obtížnosti, aby bylo možné zohlednit individuální schopnosti každého dítěte. Není 
cílem, aby každé dítě zvládlo všechna zadání. Postup vede od nejjednoduššího k obtížnému dle 
schopností dítěte s ohledem na věk a individuální zvláštnosti. Nejnáročnější úkoly zahrnují základy 
počítání nebo čtení a jsou určeny dětem nadaným. V rámci projektu se střídají činnosti individuální 
s činnostmi ve skupině, kde se může projevit každé dítě dle svých schopností. Celkový obsah nebyl po 
odzkoušení dětmi zásadně pozměněn. 

Zvolené aktivity průběžně naplňovaly cíle, rozvíjely klíčové kompetence, především kompetence 
k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální 
kompetence, činnostní a občanské kompetence. 
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu 

Soubor materiálů pro realizaci programu Přílohy ke stažení 

4.1 Pracovní list lekce „Návštěva v knihovně“ 

4.2 Karty pro didaktickou hru v knihovně lekce „Malí knihovníci“ 

4.3 Pracovní list lekce „Malí knihovníci“ 

4.4 Úryvek z knihy 

4.5 Text pověsti „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“   

4.6 Pracovní list lekce „Návštěva v muzeu“ 

4.7 Pracovní list lekce „Zářící poklad“ 

4.8 Obrázky pohádkových postav 

4.9 Pracovní list lekce „Z pohádky do pohádky“ 

4.10 Obrázky významných míst 

4.11 Pracovní list lekce „Odkud pocházím“ 

4.12 Text pověsti „O Pelíškovi“ 

4.13 Noty k písni „Uvíjíme věneček“ 

4.14 Pracovní list lekce „O Pelíškovi“ 

4.15 Text příběhu „Zrcadlová koza“ 

4.16 Pracovní list lekce „Zrcadlová koza“ 

4.17 Text pověsti „O Troskách“ 

4.18 Obrázky hradů 

4.19 Pracovní list lekce „O Troskách“ 

4.20 Text pověsti „Jak vznikl rubín“ 

4.21 Pracovní list lekce „Jak vznikl rubín“ 

4.22 Text pověsti „O vodníkovi“ 

4.23 Pracovní list lekce „O vodníkovi“ 

4.24 Text příběhu „Zázračná studánka“ 

4.25 Obrázek „Koloběh vody“ 

4.26 Obrázky kontejnerů a popelnic na tříděný odpad, odpadky 

4.27 Pracovní list lekce „Zázračná studánka“ 

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_real.pdf
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-s-detmi-za-povestmi/
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4.28 Text příběhu „Hruštice“ 

4.29 Obrázky ovoce 

4.30 Pracovní list lekce „Hruštice“ 

4.31 Text pověsti „O loupežnících a statečné Kristýnce“ 

4.32 Pracovní list lekce „O loupežnících a statečné Kristýnce“ 

4.33 Text k příběhu „Hrad Kost“ 

4.34 Obrázky k dalšímu využití 

4.35 Pracovní list „Hrad Kost“ 

4.36 Text příběhu „Myší díra“ 

4.37 Pracovní list lekce „Myší díra“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 
 

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

Soubor metodických materiálů 

5.1  Řešení pracovního listu lekce „Návštěva v knihovně“ 

5.2 Řešení pracovního listu lekce „Malí knihovníci“ 

5.3 Řešení pracovního listu lekce „Návštěva v muzeu“ 

5.4 Řešení pracovního listu lekce „Zářící poklad“ 

5.5 Řešení pracovního listu lekce „Z pohádky do pohádky“ 

5.6 Řešení pracovního listu lekce „Odkud pocházím“ 

5.7 Řešení pracovního listu lekce „O Pelíškovi“ 

5.8 Řešení pracovního listu lekce „Zrcadlová koza“ 

5.9 Řešení pracovního listu lekce „O Troskách“ 

5.10  Řešení pracovního listu lekce „Jak vznikl rubín“ 

5.11  Řešení pracovního listu lekce „O vodníkovi“ 

5.12  Řešení pracovního listu lekce „Zázračná studánka“ 

5.13  Řešení pracovního listu lekce „Hruštice“ 

5.14 Řešení pracovního listu lekce „O loupežnících a statečné Kristýnce“ 

5.15  Řešení pracovního listu lekce „Hrad Kost“ 

5.16 Řešení pracovního listu lekce „Myší díra“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_met.pdf
https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_met.pdf
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 

Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 

  

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_zpr.pdf
https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/ms_hum_for_zpr.pdf
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7 Příloha č. 4 – Odborné a didaktické posudky programu  

Není relevantní. 
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8 Příloha č. 5 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu 

Vážená paní Jandová, 

děkujeme za zájem o publikování výstupů z výzvy, nabídku přijímáme. Abychom zvolili optimální místo 
pro uložení Vašich výstupů, potřebovali bychom zodpovědět následující dotazy. 

• Kolik materiálů bude ukládáno na Metodický portál RVP.CZ? 

• jaké formáty, příp. velikosti materiálů se bude jednat (textové dokument, prezentace, videa..)? 

• V jakém časovém horizontu mají být materiály uloženy? 

Potřebovali bychom také vědět, zda budete mít jako projekt vlastní úložiště na výstupy případně, zda 
budete výstupy vkládat pouze k nám na Metodický portál RVP.CZ. Pokud  byste měli materiály 
zveřejněné např. na Vašich webových stránkách, mohli bychom pro vložení využít modul EMA. 

EMA je jakýsi katalog otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, který shromažďuje informace o 
materiálech z různých úložišť. K nám byste tedy nahráli potřebná metadata, na samotný materiál už 

bychom odkazovali na Váš web. 

Podrobné informace ke vkládání materiálů na RVP.CZ naleznete v přiloženém dokumentu. 

Děkuji a přeji hezký den. 

Lenka Perglová 

 

Mgr. Lenka Perglová 
odborný pracovník referátu pro správu a rozvoj Metodického 
portáluRVP.CZ 
+420 274 022 410 

lenka.perglova@nuv.cz 

www.rvp.cz 

 

st 4. 12. 2019 v 11:56 odesílatel Marcela Jandová <jandova@vctu.cz> napsal: 

Vážená paní Perglová, 

 

ráda bych se tímto podrobněji informovala k postupu při žádosti o 

zveřejnění programů, které vytváříme v projektu Podporujeme rozvoj dětí a 

žáků CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148, ve výzvě Budování kapacit pro 

rozvoj škol II. 

V současné době finalizujeme podobu prvních čtyřech programů, rádi bychom 

odevzdali šablony ve formě pdf. včetně příloh v stejné formě a také v 

pracovní složky v programu SMART software. Jaké jsou konkrétní požadavky 

k postupu ve zveřejnění? 

Předem děkuji. 

S pozdravem 

--  

Bc. Marcela Jandová, DiS. 

 

T - Centrum 

Projekt Podporujeme rozvoj dětí a žáků 

http://rvp.cz/
http://rvp.cz/
http://rvp.cz/
http://rvp.cz/
tel:%2B420%20274%20022%20121
mailto:lenka.perglova@nuv.cz
http://www.rvp.cz/
mailto:jandova@vctu.cz


  

84 
 

Jana Palacha 804 

511 01 Turnov 

 

+420 737 288 811 

jandova@vctu.cz  

  

 

  

mailto:jandova@vctu.cz
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9 Nepovinné přílohy 

     

 


