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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

Geometrie je kamarád, vždyť je všude kolem nás

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

13. 12. 2019

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

prezenční

Cílová skupina

děti 5–7 let

Délka programu

16 hodin (45 minut)

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Tematická oblast: předmatematické dovednosti, především oblast
geometrie, programovací kompetence

Tvůrci programu

Mgr. Ivana Eichlerová, Mgr. Leoš Patka
RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D.

Odborný garant programu
Odborní posuzovatelé
Specifický program pro
žáky se SVP (ano x ne)

ano
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1.2 Anotace programu
Vzdělávací program „Geometrie je kamarád, vždyť je všude kolem nás“ pro věkovou skupinu dětí 5–7
let rozvíjí tyto znalosti – seznamování dětí s geometrickými tvary, barvami, určováním množství,
porovnávání předmětů podle velikosti, barvy, procvičování orientace v prostoru a na ploše.
V průběhu programu si děti také procvičují svoji jemnou motoriku, stříhání, lepení, kreslení,
malování. Během vzdělávacího programu zkoumají a popisují geometrická tělesa, zjišťují jejich
složení, získávají povědomí o existenci vrcholů, hran, pláště tělesa ne prostřednictvím názvů, ale
konkrétními činnostmi. Při hrách s tělesy poznávají vztah geometrických tvarů i těles s prostředím
okolo sebe, seznamují se s postupy, jak si lze s tělesy hrát, poznávají při tom některé vlastnosti
geometrických těles, pracují s různými materiály, seznamují se s novými stavebnicemi. Vyzkouší si
všechno, co se naučí v praxi v IQ parku. Zkusí si základy programování hravou formou přiměřenou
jejich věku, možnostem a schopnostem. Vzdělávací program umožňuje řešit problematiku seznámení
s geometrií hrou, manipulaci s tělesy, vytvářet návrhy staveb z těles, hledat řešení, jak skloubit vlastní
představy s představami ostatních při stavbě města, jak naprogramovat robota tak, aby dělal, co po
něm dítě chce, získat nebo upevnit postoje spolupráce s ostatními. Hlavním cílem celého programu je
vést děti přirozenou cestou k tomu, aby se nebály poznávat nové, nebály se chybovat a učit se z chyb
vlastních i ostatních, hledat vlastní cesty, experimentovat. V pozdějším životě by měly brát geometrii
a celou matematiku jako samozřejmou součást života. Dalším cílem programu je učit se
spolupracovat, pracovat ve skupinách, poznávat svoje silné i slabé stránky, chápat odlišnost každého
jednotlivce a jeho přínos pro výsledek práce celé skupiny.
Klíčová slova: geometrické tvary, tělesa, robot.

1.3 Cíl programu
Obecné cíle
Cílem programu je rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání prostřednictvím hry s tělesy, geometrickými
tvary, získání kompetencí k učení a řešení problémů. Při společné práci také získání osobní
samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí, rozvíjejí se
i komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální, činnostní a občanské kompetence.
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy jsou při výchově žádoucí. V mateřské škole vychází výuka a výchova dětí
z integrovaných bloků, jejichž smyslem je propojení poznatků z jednotlivých oblastí a předmětů.
Cílem programu je propojení kompetencí personálních a sociálních, komunikativní kompetence,
kompetence k řešení problémů, kompetence k učení, činnostní a občanské kompetence. Aktivity
umožňují využívat dovednosti a znalosti z různých předmětů. Poznávání geometrických tvarů,
počítání, prostorové vztahy, seznámení s tělesy rozvíjejí poznatky z oblasti předmatematických
představ, poznávání barev, poznatků o domě, vesnici, městě rozvíjejí poznatky z oblasti rozumové;
manipulace s předměty, stříhání, lepení, kreslení, malování rozvíjejí hlavně dovednosti z oblasti
výtvarné a pracovní. Společná práce ve skupině, společné dorozumívání se, vyjádření vlastního
postoje, názoru, zahrnují hlavně oblast jazykovou, základy programování při činnostech s roboty
zahrnují zejména oblast informační, digitální. Implementované aktivity podporují rozvoj zmíněných
dovedností.
Konkrétní cíle
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Absolvent bude schopen znát typické znaky a pojmenovat geometrické tvary – čtverec, kruh,
obdélník, trojúhelník – a bude schopen tyto tvary vyhledat okolo sebe.
Absolvent bude vědět, že okolo nás existují tělesa (nemusí je umět pojmenovat), bude vědět, že jsou
tvořena geometrickými tvary, bude vědět, že existují všude okolo nás.
Absolvent bude umět sestavit ze stavebnic jednoduché tvary a tělesa a z nich vytvořit stavby dle své
fantazie.
Absolvent bude vědět, že existují roboti, které je možné ovládat. Zkusí si základy programování
robotů.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Kompetence k učení
Kompetence k učení je rozvíjena po celou dobu programu. Děti se učí soustředěně pozorovat,
zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí. Během programu experimentují a užívají při tom
jednoduché pojmy a znaky. Získané vědomosti a zkušenosti uplatňují v praktických situacích
a v dalším učení. Získávají elementární poznatky o světě techniky, který dítě obklopuje, o jeho
rozmanitostech a proměnách.
Během programu je dítě vedeno k tomu, aby si kladlo otázky a hledalo na ně odpovědi, aktivně si
všímalo, co se kolem něho děje, poznávalo, že se může mnohému naučit, radovalo se z toho, co samo
dokázalo a zvládlo. Dítě je vedeno k tomu, aby se učilo nejen spontánně, ale i vědomě, vyvinovalo
úsilí, soustředilo se na činnost a záměrně si pamatovalo. Učí se zadanou práci dokončit. Učí se
postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se k výsledkům.
Během celého programu se při jednotlivých úkolech děti učí odhadovat své síly, hodnotit svoje
osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
Kompetence k řešení problémů
Během realizace programu jsou děti vedeny k řešení problémů, které vyplynou ze situace,
samostatně nebo s pomocí ostatních dětí ve skupině; pouze pokud si opravdu nevědí rady, požádají
o pomoc dospělého. Děti řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupují cestou
pokusu a omylu, zkouší, experimentují; spontánně vymýšlejí nová řešení problémů a situací; hledají
různé možnosti a varianty, využívají při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost.
Při realizaci programu se děti učí užívat při řešení myšlenkových i praktických problémů logických,
matematických postupů; učí se chápat jednoduché řešení různých úloh a situací a využívat je
v situacích dalších. Během programu si děti zpřesňují početní představy, užívání číselných
a matematických pojmů, vnímání elementární matematické souvislosti. Děti se učí rozlišovat řešení,
která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou.
Během celého programu jsou děti vedeny k tomu, že se nemají bát chybovat, protože hledáním
a odstraňováním chyb se učíme. Pozitivně není oceněno jen správné řešení, ale hlavně snaha toto
řešení hledat.
Komunikativní kompetence
Děti se v průběhu programu učí ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně
vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, slovně reagovat a vést smysluplný dialog. Učí se
komunikovat v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápat, že být
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komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. Učí se vyjádřit svůj názor, pochopit názor
druhých, slovně na něj reagovat.
Sociální a personální kompetence
Sociální a personální kompetence dětí jsou rozvíjeny hlavně při skupinové práci. Děti se zde učí
prosadit se ve skupině, ale i se podřídit, při společných činnostech se domlouvat a spolupracovat; v
běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku. Učí se
schopnosti respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, ale také samostatně
rozhodovat o svých činnostech; umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. Během práce jsou děti
vedeny k projevování citlivosti dětským způsobem a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, učí se
rozpoznat nevhodné chování.
Děti se učí spolupodílet na společných rozhodnutích; přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobovat se jim, chápat, že děti se různí, a umět
být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. Učí se chápat, že nespravedlnost, ubližování,
ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácejí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou,
dokáží se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.
Činnostní a občanské kompetence
Při realizaci programu se děti učí rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé
stránky. Při činnostech ve skupině se učí k úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně, vážit si
práce i úsilí druhých, spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky, porozumět jejich
smyslu a chápat potřebu je zachovávat.

1.5 Forma
Forma vzdělávacího programu je prezenční a je realizována především v podobě skupinové práce.
Během realizace programu se osvědčilo používat frontální formu především k motivaci dětí,
seznámení s cílem a postupem činností, při vlastní realizaci programu je využita především skupinová
práce, kromě pracovních listů, kdy každé dítě pracuje individuálně. Na základě diferencovaného
a individualizovaného postupu skupiny pracují na analyzování problémů a hledání řešení. Skupinová
práce a kooperace jsou jednotlivými aktivitami podporovány s důrazem na dovednosti tolerovat
názory ostatních spolužáků a respektovat je.

1.6 Hodinová dotace
Program je plánován na 16 vyučovacích hodin (45 minut). Celý program je rozdělen do 6 bloků.
Odehrává se v průběhu jednoho školního roku. Každý blok je rozdělen do témat. Blok č. 1 má tři
témata, blok č. 2 dvě témata, blok č. 3 tři témata, blok č. 4 tři témata, blok č. 5 tři témata a blok č. 6
dvě témata.
Každé téma odpovídá jedné vyučovací hodině (45 minut). Většina vyučovacích hodin je z důvodu
věku a pozornosti dětí rozdělena do dvou částí, které budou probíhat ve dvou na sebe navazujících
dnech. Výjimku tvoří pouze činnosti v IQ parku, které nejsou rozděleny do dvou částí především
z důvodu organizačních, kvůli dostupnosti IQ parku a také z důvodu, že se jedná z velké části o
praktické činnosti a činnosti spojené s pohybem, které jsou pro děti velmi zajímavé a atraktivní, které
zpravidla nedělají dětem takový problém se soustředěním.
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1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Vzdělávací program je určen pro děti MŠ ve věkové kategorii 5–7 let (předškolní).
Při skupinové práci pracují ve skupinách v počtu 3–5 dětí (dle celkového počtu dětí a množství
pomůcek). Jednotlivé aktivity odpovídají věkové skupině dětí.
Počet dětí/žáků je variabilní, maximální počet 24, ideální počet okolo 20, snadnější realizace při počtu
15 dětí.

1.8 Metody a způsoby realizace
Při vlastní práci s dětmi na projektu jsou využívány metody slovní, hlavně pak vyprávění, vysvětlování,
rozhovor, a to zejména při motivaci dětí, při seznámení s úkolem, který je čeká, a při samotné práci
na úkolu, ať již ve skupinkách, nebo ve dvojicích či jednotlivě. Názorné demonstrační metody, jako je
předvádění, pozorování a instruktáž, jsou používány především při ukázce práce s tím, co je pro děti
nové (nové stavebnice, práce s roboty a podobně) a také při vysvětlení správného postupu při práci
s pracovními listy.
Při vlastní práci ve skupinách jsou využívány především metody dovednostně praktické, hlavně
napodobování, manipulování, laborování a experimentování, vytváření dovedností, a metody
aktivizující – metody diskusní, heuristické, řešení problémů a didaktické hry.
Při celé činnosti jsou využívány komplexní výukové metody. Pokud je to třeba, je využitá frontální
výuka, více však skupinová a kooperativní výuka, občas i práce ve dvojicích nebo samostatná práce.
Výuka podporovaná počítačem je využita hlavně při posledních činnostech v IQ parku při práci
s tablety.
Bližší rozpracování použitých metod – dělení podle Maňáka a Ševce
Metody slovní
Vyprávění – tato metoda umožňuje zachovávat intimnější vztah mezi vypravěčem a posluchačem.
Tato metoda patří do skupiny monologických slovních metod, je pro ni tedy typický převážně
jednosměrný proud od učitele k dětem. Při použití této metody je důležitá poutavost obsahu,
dynamičnost podání. Důležitá je prožitková angažovanost dětí. Tato metoda je vhodná pro upoutání
zájmů dětí.
Vysvětlování – metoda vysvětlování je charakterizována logickým a systematickým postupem při
zprostředkování učiva dětem, s ohledem na jejich věkové zvláštnosti a aktuální stav jejich vědomostí
a dovedností. Při vysvětlování postupu práce je důležité nezatěžovat děti zbytečnými podrobnostmi,
ve snaze o co největší zjednodušení je třeba nevolit nevhodné příklady nebo nezjednodušovat příliš.
Rozhovor – jedná se o verbální metodu, komunikaci dvou nebo více osob. V případě výukového
rozhovoru má vedoucí roli zpravidla učitel, aby mohl zodpovídat za celkovou orientaci rozhovoru, ale
přesto je důležité vytvoření vzájemného porozumění. Základem správně vedeného rozhovoru není
poučování za strany učitele, ale spolupráce učitele s dítětem.
Metody názorně demonstrační
Předvádění a pozorování – principem této metody je ukázka toho, co chce učitel dětem předvést
a ukázat, ať již se jedná o předmět, nebo činnost. Důležitým předpokladem k tomu, aby byla tato
metoda efektivní, je doplnit ji metodami slovními. Podstatou toho, aby metoda pozorování
a předvádění byla úspěšná, je především vzbuzení zájmů dětí.
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Instruktáž – instruktáž může zahrnovat rozmanité druhy podnětů a instrukcí. V případě našeho
programu je využívána především slovní instruktáž. Mezi hlavní funkce slovní instrukce patří
především informace o činnosti, kterou mají děti vykonávat, směrující jejich pozornost na důležité
kroky a jejich postup tak, aby došlo k správnému průběhu a dokončení zadaného úkolu.
Metody dovednostně praktické
Napodobování – principem metody napodobování je přejímání určitých způsobů chování od jiných
lidí, které jsou pro dítě autoritou. Napodobování může být záměrné a bezděčné. Při učení dítěte je
důležité hlavně napodobování záměrné. Napodobovat může dítě činnost a chování učitele i ostatních
dětí, což se projevuje hlavně u dětí pomalejších, méně nadaných, které napodobují činnost
bystřejších spolužáků.
Manipulování, laborování a experimentování – tato metoda se uplatňuje zejména při praktických
činnostech dětí, jako je stříhání, lepení, stavění, skládání, stavění ze stavebnic. Děti samostatně nebo
ve skupinkách zkoušejí nové postupy, možnosti práce se stavebnicí nebo připraveným materiálem.
Základem úspěšného použití této metody je dostatek času, dostatek a různorodost potřebných
materiálů a možnost experimentovat a zkoušet nové.
Aktivizující metody
Didaktické hry – jedná se o jednu z aktivizujících metod. Hra je pro dítě předškolního věku základní
typ aktivity. Typické pro hru je, že má hodnotu sama o sobě, na rozdíl od učení, které sleduje určitý cíl
a záměr. Didaktická hra spojuje rysy hry i učení. Důležité pro didaktické hry je sledování učebních cílů
ve spojení s hravou činností. Didaktická hra si zachovává většinu znaků hravých činností, takže si děti
jistou omezenost didaktické hry danou jejím usměrňováním a cílovou orientací při správném
pedagogickém vedení ani příliš neuvědomují.
Metoda řešení problémů – jedná se o jednu z aktivizujících metod. Základním znakem této metody
je objevování, odhalování. Principem je podnikání určitých aktivit za účelem porozumění jevům, které
dítě obklopují. Základem heuristických metod je to, že učitel nesděluje poznatky dětem přímo, ale
vede je k tomu, aby je samy objevily. Hlavním posláním heuristických metod je podněcovat u dětí
samostatné, tvořivé myšlení.
Komplexní výukové metody
Frontální výuka – základem frontální výuky je společná práce dětí s dominantním postavením učitele.
Hlavní pozornost je věnována vysvětlování učitele, doplněnému obrázky, předměty nebo ukázkou
některé činnosti. Frontální výuka vede k pasivitě dětí, pokud by byla využívána příliš často,
nepodporuje samostatné myšlení. Je proto vhodné používat frontální výuku jen omezeně, na
nezbytně nutnou dobu.
Skupinová výuka – principem skupinové výuky je spolupráce dětí při řešení úlohy nebo problému,
dělba práce mezi ně, sdílení názorů, zkušeností ve skupině, vzájemná pomoc ve skupině,
odpovědnost všech jedinců za konečný výsledek.
Partnerská výuka – principem partnerské výuky je spolupráce dětí ve dvoučlenných skupinkách.
V tomto programu je partnerská výuka využita jako spolupráce dětí při zhotovení modelů.
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Individuální, samostatná práce dětí – principem individuální práce dětí je získávání poznatků
vlastním úsilím. Individuální výuka je v tomto programu využívána zejména při používání získaných
vědomostí v praxi při práci s pracovními listy.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků
Přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2

Tematický blok: Plošné geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník (3 × 45
minut)
téma: Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a barvy
téma: Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a velikosti
téma: Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo)
Tematický blok: Hra s geometrickými tvary (2 × 45 minut)
téma: Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle fantazie
téma: Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky
Tematický blok: Vytváření geometrických těles s využitím poznatků o plošných
geometrických tvarech (3 × 45 minut)
téma: Vytváření geometrických těles z předem vytvořených tvarů plošných (například práce
s magnetickou stavebnicí s geometrickými tvary)
téma: Manipulace s geometrickými tělesy vytvořenými dětmi při vlastních stavbách
(ověřování vlastností těles, manipulace s tělesy)
téma: Vytváření prostorových těles pomocí vrcholů a stran (využití modelíny a špejlí, ze
stavebnic Geomag, Seva a podobně)
Tematický blok: Hra s geometrickými tělesy (3 × 45 minut)
téma: Vytváření vlastních geometrických těles pomocí sítě (krychle, kvádr, jehlan)
téma: Rozkládání prostorových těles, příprava dalších těles s využitím různých druhů krabiček
a obalů, pro nadané děti pokus o vytvoření vlastní sítě zvoleného tělesa (využito rozložení
tělesa ze stavebnice Magformers)
téma: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb ve skupinách
dle přiložených plánků)
Tematický blok: Tvorba z geometrických těles (2 × 45 minut)
téma: Stavění domů z geometrických těles – využití stavebnic dle volby dětí (dřevěné,
molitanové, Seva, magnetické stavebnice), stavění vesnice nebo města z vytvořených domů
téma: Vytváření budov z geometrických těles – využití těles vytvořených ze sítí a krabiček
v předchozích hodinách
téma: Vytváření města nebo vesnice z jednotlivých předem vytvořených budov
Tematický blok: Návštěva IQ parku Liberec (2 × 45 minut)
téma: Exkurze zaměřená na geometrické tvary a tělesa
téma: Exkurze zaměřená na robotizaci a programování
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1.

Tematický blok: Plošné geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

První tematický blok je rozdělen do 3 témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 1 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s plošnými
geometrickými tvary – čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník. Cílem tohoto bloku je sestavení vhodných
her a činností zaměřených na seznámení s tvary, barvami, velikostmi, prostorovými pojmy a jejich
procvičení.
1.1

téma: Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a barvy

Téma č. 1 se zabývá procvičením geometrických tvarů, barev. K ověření znalostí dětí dochází pomocí
samostatné činnosti dětí při práci s pracovními listy. Podle vyspělosti dětí je možné použít dvě
varianty pracovních listů, které se liší svou obtížností.
1.2

téma: Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a velikosti

Téma č. 2 se zabývá procvičením geometrických tvarů, velikostí. K ověření znalostí dochází pomocí
samostatné činnosti dětí při práci s pracovními listy. Podle vyspělosti dětí je možné použít tři varianty
pracovních listů, které se liší svou obtížností.
1.3

téma: Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo)

Téma č. 3 se zabývá procvičením geometrických tvarů, prostorových pojmů. K ověření znalostí
dochází pomocí samostatné činnosti dětí při práci s pracovními listy. Podle vyspělosti dětí je možné
použít tři varianty pracovních listů, které se liší svou obtížností.

2.

Tematický blok: Hra s geometrickými tvary

Druhý tematický blok je rozdělen do dvou témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou
hodinu.
Tematický blok č. 2 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s plošnými
geometrickými tvary – čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník. Cílem tohoto bloku je poznávání
vlastností plošných geometrických tvarů manipulací s nimi, rozvíjení fantazie, jemné motoriky.
2.1

téma: Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle fantazie

Téma č. 1 se zabývá rozvíjením fantazie a tvořivosti dětí, jemné motoriky a poznáváním některých
vlastností geometrických tvarů při hravé činnosti dětí.
2.2

téma: Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky

Téma č. 2 se zabývá procvičením znalostí o plošných geometrických tvarech, barvách, velikostech,
rozvíjením jemné motoriky, procvičením prostorových představ – pojmy nahoře, dole, nad, pod,
vlevo, vpravo.

3.
Tematický blok: Vytváření geometrických těles s využitím poznatků o plošných
geometrických tvarech
Třetí tematický blok je rozdělen do tří témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
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Tematický blok č. 3 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
vybraných geometrických těles. Cílem tohoto bloku je pomocí her a manipulace s předměty využít
dříve získaných poznatků o plošných geometrických tvarech a získat povědomí
o existenci geometrických těles vlastní činností a manipulací s geometrickými tvary.
3.1

téma: Vytváření geometrických těles z předem vytvořených tvarů plošných (například
práce s magnetickou stavebnicí s geometrickými tvary)

Téma č. 1 se zabývá procvičením znalostí dětí o plošných geometrických tvarech, seznámením
s existencí geometrických těles, seznámením s novou stavebnicí Magformers.
3.2

téma: Manipulace s geometrickými tělesy vytvořenými dětmi při vlastních stavbách
(ověřování vlastností těles, manipulace s tělesy)

Téma č. 2 se zabývá ověřováním vlastností geometrických těles v praxi vlastní manipulací s tělesy,
rozvojem spolupráce, rozvíjením fantazie a představivosti, jemné motoriky ruky.
3.3

téma: Vytváření prostorových těles pomocí vrcholů a stran (využití modelíny a špejlí,
stavebnice Geomag, Seva a podobně)
Téma č. 2 se zabývá procvičením jemné motoriky, seznámením s existencí geometrických těles, jejich
vytvářením s využitím vrcholů a stran těles (modelína, špejle, Geomag, Seva).

4.

Tematický blok: Hra s geometrickými tělesy

Čtvrtý tematický blok je rozdělen do tří témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 3 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
vybraných geometrických těles. Cílem tohoto bloku je pomocí her a manipulace s předměty využít
dříve získané poznatky o plošných geometrických tvarech a získat povědomí
o existenci geometrických těles vlastní činností a manipulací s geometrickými tvary a tělesy.
4.1

téma: Vytváření vlastních geometrických těles pomocí sítě (krychle, kvádr, jehlan)

Téma č. 1 se zabývá procvičením jemné motoriky dětí, seznámením s existencí geometrických těles,
jejich vytvářením prostřednictvím sítě těles z papíru.
4.2

téma: Rozkládání prostorových těles, příprava dalších těles s využitím různých druhů
krabiček a obalů, pro nadané děti pokus o vytvoření vlastní sítě zvoleného tělesa (využití
rozloženého tělesa z Magformers)
Téma č. 2 se zabývá propojením znalostí o plošných geometrických tvarech a geometrických
tělesech, manipulací s předměty, vzájemnou spoluprací, rozkladem tělesa mají děti získat lepší
představu o tom, z jakých geometrických tvarů se těleso skládá.
4.3

téma: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb ve skupinách
dle přiložených plánků
Téma č. 4 se zabývá propojením znalostí o geometrických tělesech, rozvíjením prostorové
představivosti, prací podle plánku, manipulací s předměty, vzájemnou spoluprací, vyhledáváním
stejných těles, jaká jsou na plánku.
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5.

Tematický blok: Tvorba z geometrických těles

Pátý tematický blok je rozdělen do tří témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 5 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
geometrických těles a jejich využitím ve hře. Cílem tohoto bloku je pomocí vlastních činností ověřit
některé vlastnosti geometrických těles, rozvíjení vlastní představivosti, fantazie, spolupráce ve
skupině.
5.1

téma: Stavění domů z geometrických těles – využití stavebnic dle volby dětí (dřevěné,
molitanové, Seva, magnetické stavebnice), stavění vesnice nebo města z vytvořených domů
Téma č. 1 se zabývá ověřením získaných vědomostí o geometrických tělesech a jejich vlastnostech při
praktických činnostech s nimi.
5.2

téma: Vytváření budov z geometrických těles – využití těles vytvořených ze sítí a krabiček
v předchozích hodinách
Téma č. 2 se zabývá ověřením získaných vědomostí o geometrických tělesech a jejich vlastnostech
v praxi, manipulací s předměty, jemnou motorikou, rozvojem fantazie, představivosti.
5.3

téma: Vytváření města nebo vesnice z jednotlivých předem vytvořených budov

Téma č. 3 se zabývá ověřením získaných vědomostí o geometrických tělesech a jejich vlastnostech
v praxi, prostorovou představivostí, možností využít vědomosti a dovednosti získané i vytvářené
během projektu – vytváření jednoduchého plánku, práce podle plánu, vzájemná spolupráce, jemná
motorika.

6.

Tematický blok: Návštěva IQ parku Liberec

Šestý tematický blok je rozdělen do dvou témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 6 se zabývá dalšími možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
některých geometrických tvarů a geometrických těles a dále možností seznámit děti hravou formou
s existencí robotů a způsobem jejich ovládání. Cílem tohoto bloku je pomocí vlastní manipulace
s předměty
vyzkoušet
si
fungování
vystavených
modelů,
upevnit
si
znalosti
o geometrických tělesech a seznámit děti s počátky programování.
6.1

téma: Exkurze zaměřená na geometrické tvary a tělesa

Téma č. 1 se zabývá ověřením získaných vědomostí o geometrických tělesech a jejich vlastnostech
v praxi využitím jiných možností činností, než jaké měly děti doposud k dispozici.
6.2

téma: Exkurze zaměřená na robotizaci a programování

Cílem tématu č. 2 je podnítit v dětech vztah k vědě, citový prožitek, posilovat spolupráci ve skupině,
odpovědnost, seznámit děti s jednoduchými počátky programování.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro realizaci programu je třeba nejméně jedné místnosti v mateřské škole velikostí odpovídající jedné
třídě pro alespoň 24 dětí se stolečky a židličkami. Pokud je to možné, je vhodné mít k dispozici dvě
oddělené třídy se stolečky a židličkami, aby se děti při práci s pracovními listy různé obtížnosti
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navzájem nerušily, nebo se v jedné třídě vystřídat. 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).
Dalším prostředím, které je třeba k realizaci programu zajistit, je prostředí IQ parku, například IQ park
v Liberci, včetně vybavení tohoto IQ parku, dále je třeba zajistit geometrická tělesa, na kterých jsou
zřetelné geometrické tvary – kvádr (obdélník a čtverec), válec (kruh), jehlan (trojúhelník) –, tangramy
s předkreslenými tvary tak, jak se bude tvar skládat, barevné geometrické tvary na tangramy pro
každé dítě ve skupině.
Je třeba mít k dispozici barevnou tiskárnu k vytištění pracovních listů včetně příloh, pro učitele
s řešením a dále pro každé dítě, které se programu účastní. Nutný je dostatečný počet barevných
papírů pro vytištění a vystřižení geometrických tvarů k práci dětí, barevných čtvrtek pro vytištění
a případně vystřižení sítí těles z papíru. Je dobré mít k dispozici i laminovací přístroj k zalaminování
potřebných tvarů a dokumentů.
Dále je třeba mít v dostatečném množství pro každou skupinu dětí magnetické stavebnice
Magformers, Geomag, stavebnice Seva, Cheva a různé druhy kostek – dřevěné, plastové, molitanové.
Je potřeba mít k dispozici větší geometrické tvary z plastu nebo takové, které budou zalaminované.
Po většinu doby práce na programu budou děti potřebovat pastelky nebo tužky, lepidla, barevné
papíry, barevné čtvrtky, vodové nebo temperové barvy, tvrdý karton papíru, větší arch papíru,
například balicí papír.

1.11 Plánované místo konání
Vzdělávací program může probíhat v běžné mateřské škole a závěrečná část v IQ parku, například
v Liberci.

1.12 Způsob vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu
Vzdělávací program „Geometrie je kamarád, vždyť je všude kolem nás“ 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.
Vzdělávací program lze realizovat ve spojení s volnočasovým centrem jako kroužek pro předškolní
děti či děti z prvních ročníků. Je možné program využít jako diagnostický prvek. Na základě výsledků a
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.
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. V rámci programu se střídají činnosti individuální s činnostmi ve skupině, kde se může
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projevit každé dítě dle svých schopností. Jedná se o činnosti, které lze využít jako inspiraci pro
různorodou práci s dětmi předškolního věku.
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení
projektu
Počet realizátorů/lektorů: 1
Položka
Celkové náklady na realizátory/lektory

Předpokládané náklady
18720,-

Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora
670,včetně odvodů
z toho

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

8000,-

Náklady na zajištění prostor

0,-

Ubytování, stravování a doprava účastníků

5000,-

Doprava účastníků

5000,-

Stravování a ubytování účastníků

0,-

z toho
Náklady na učební texty

4600,Příprava, překlad, autorská práva apod.

3400,-

Rozmnožení textů – počet stran:

1200,-

z toho
Režijní náklady

z toho

12160,Stravné a doprava organizátorů

1500,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

200,-

Doprava a pronájem techniky

0,-

Propagace

0,-

Ostatní náklady (vstupné IQpark, nákup pomůcek) 7780,Odměna organizátorům

2680,-

Náklady celkem

40480,-

Poplatek za 1 účastníka předpokládaný počet dětí 20

2024,-
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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-iigeometrie-je-kamarad
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.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
Soubor materiálů pro realizaci programu
2.1 Tematický blok č. 1 (Plošné geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) –
3 hodiny
První tematický blok je rozdělen do 3 témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 1 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s plošnými
geometrickými tvary – čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník. Cílem tohoto bloku je sestavení vhodných
her a činností zaměřených na seznámení s tvary, barvami, velikostmi, prostorovými pojmy a jejich
procvičení.
2.1.1 Téma č. 1 (Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a barvy) –
45 minut rozdělených do dvou samostatných řízených činností
Forma a bližší popis realizace
Cílem této části je seznámení s geometrickými tvary, procvičení geometrických tvarů a barev.
K ověření znalostí dětí dochází pomocí samostatné činnosti dětí při práci s pracovními listy. Podle
vyspělosti dětí je možné použít dvě varianty pracovních listů, které se liší svou obtížností.
Metody
V této části je realizována práce ve skupině, kdy se děti seznamují s geometrickými tvary, zkoušejí si
společně vytvořit geometrické tvary ze svých kamarádů. Při této činnosti jsou především využity
metody slovní – vyprávění při motivaci, vysvětlování, didaktické hry. Při vlastní činnosti byla využita
metoda řešení problémů. Při ověřování znalostí byly využity především metody vysvětlování,
předvádění. Ověření znalostí probíhá individuálně při práci s pracovními listy.
Pomůcky
4.1 Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru
a barvy – verze pro všechny děti.
4.2 Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru
a barvy – verze pro nadané děti.
Plastové geometrické tvary různých barev, tabule a křída nebo fix, pastelky nebo tužky pro každé dítě
stačí jedna.
Podrobně rozpracovaný obsah
Zjištění znalostí dětí o geometrických plošných tvarech (5 minut)
Děti sedí na koberci, učitelka si před děti připraví tabuli, na kterou lze kreslit pomocí fixů nebo křídy.
Učitelka vypráví dětem jednoduchý příběh o malíři a při tomto vyprávění zároveň na tabuli kreslí to,
co říká, až vznikne níže nakreslený obrázek.
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Motivace: využití obrázku

„Byl jednou jeden pan malíř a ten nakreslil jeden čtvereček, kolečko a trojúhelníček, a ona vám
z toho, děti, vznikla bouda pro pejska. Pak nakreslil obdélník a nad něj kruh, a on tu byl stromeček.
Nakonec nakreslil velký obdélník, do něj dva malé čtverečky a jeden malý obdélníček, nad něj
trojúhelník a v něm kolečko a podívejte, co z toho všeho vzniklo.“
„Vidíte, že z obyčejných geometrických tvarů lze udělat třeba celý obrázek. My si s nimi taky dnes
budeme hrát a hledat je okolo sebe, abyste viděli, že geometrické tvary jsou všude kolem nás a my si
s nimi můžeme pěkně pohrát.“
Hledání předmětů daného tvaru v okolí – pojmenování geometrických tvarů nejdříve učitelkou,
potom dětmi (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník) (5 minut)
Učitelka s dětmi hraje hru „Hledám, hledám, co mám rád“.
Při této hře děti chodí po kruhu a společně s učitelkou říkají říkanku „Chodím, hledám, co mám rád,
pojďte mi, děti, pomáhat. Hledám, hledám něco, co je jako (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh).“ Na
tato slova učitelka ukáže dětem plastový tvar, o kterém zrovna mluví. Děti se rozejdou po třídě
a hledají určený tvar, pokud ho najdou, stoupnou si k danému tvaru. Učitelka zkontroluje, zda děti
našly správný tvar. Tuto hru opakujeme podle zájmu dětí několikrát, aby si zapamatovaly názvy
geometrických tvarů.
Didaktická hra: Vytváření geometrických tvarů z dětí položených na koberci (15 minut)
Děti si opět sednou na koberec. Společně s učitelkou si řeknou hlavní znaky geometrických tvarů.
Kruh nemá žádný vrchol ani stranu, je kulatý. Trojúhelník má tři vrcholy a tři strany. Čtverec má čtyři
vrcholy a čtyři strany, které jsou všechny stejně dlouhé. Obdélník má taky čtyři vrcholy
a čtyři strany, ale na rozdíl od čtverce jsou dvě strany obdélníku dlouhé a dvě krátké. Každý
z geometrických tvarů učitelka dětem ukáže, nechá je, aby si ho prohlédly, mohou si ho i osahat,
potom ho vystaví na dobře viditelné místo, například na magnetickou tabuli.
Didaktická hra „Vytváření geometrických tvarů z dětí“
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Učitelka řekne dětem, že takové geometrické tvary, jaké máme vystavené, jdou udělat různě.
„Můžeme je třeba nakreslit a vystřihnout, ale také je třeba udělat z provázků, kamínků a podobně.
Ale my si dnes zkusíme něco zábavnějšího. Zkusíme si udělat geometrické tvary z dětí.“
Učitelka si vybere některý z geometrických tvarů, ukáže ho dětem na tvarech, se kterými dříve
pracovaly. Potom si vybere potřebný počet dětí, ukáže jim, jak si mají na koberci lehnout, aby ze
svých těl co nejpřesněji vytvořily vybraný geometrický tvar. Například obdélník vytvoříme z šesti dětí.
Dvě děti si lehnou na koberec natažené rovně tak, že jedno dítě se svými napjatýma rukama dotýká
napnutých nohou druhého dítěte. Další dítě si lehne do pravého úhlu k jednomu z ležících dětí. Čtvrté
dítě opět leží v pravém úhlu k předchozímu dítěti. Páté dítě bude ležet stejným směrem jako čtvrté
dítě tak, aby se svými napjatými pažemi dotýkalo nohou předchozího dítěte. Poslední (šesté) dítě si
opět lehne do pravého úhlu k předchozímu (pátému) dítěti (viz grafické znázornění dětí níže).

Postupně si budou vybírat kamarády, ze kterých vytvoří geometrické tvary jednotlivé děti nebo
dvojice dětí – v případě potřeby může pomoci radou některý z kamarádů nebo učitelka. Pomocí
otázek zkusí učitelka děti vést k vymýšlení i ne úplně obvyklých řešení (například sestavení tvarů
z více dětí, například trojúhelník z tří, čtyř, pěti, šesti… dětí).
Kruh – nemá vrcholy – z kolika dětí ho můžeme udělat, kolik dětí může být nejméně, kolik nejvíce.
Trojúhelník – má 3 vrcholy, 3 strany – z kolika dětí ho lze udělat (zda je možné ho udělat i z jiného
počtu dětí než ze tří).
Čtverec – má 4 vrcholy, 4 stejně dlouhé strany – z kolika dětí ho můžeme udělat (zda může být i jiný
počet dětí než 4).
Obdélník – má 4 vrcholy, 2 kratší a 2 delší strany – z kolika dětí ho lze vytvořit.
Práce s pracovními listy (15 minut)
Předpokladem pro správné zodpovězení pracovních listů je, aby děti znaly názvy geometrických
tvarů, dále barvy, uměly bezpečně počítat alespoň do deseti.
Tato část práce se uskuteční druhý den, při další řízené činnosti. Při této části děti budou sedět
u stolečků. Každé dítě má před sebou vytištěný barevný pracovní list s přílohou, pastelku nebo tužku.
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Nejdříve učitelka dětem vysvětlí, jak budou s pracovními listy pracovat. Každé dítě si před sebe položí
pracovní list a přílohu. Učitelka položí dětem první otázku. Ukáže jim, jak si mají při práci počínat.
První otázku si děti udělají společně s učitelkou.
Úkol zní: „Najdi na obrázku všechny modré trojúhelníky.“ Učitelka společně s dětmi na své příloze
spočítají všechny modré trojúhelníky. Zjištěný počet děti zaznamenají do kolonky na pracovním listě
pomocí čárek ve stejném počtu, jako je zjištěný počet modrých trojúhelníků. Stejným způsobem
ukáže učitelka postup při práci i dětem, které budou mít těžší verzi pracovních listů.
Další úkoly již děti plní samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají počet zapsat, dá
jim dostatek času, aby úkol dokázaly splnit všechny. Děti pracují samostatně.
Úkoly pro děti – lehká verze se základními barvami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Najdi na obrázku všechny modré trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny zelené kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny černé čtverce, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny žluté obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny bílé kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli stejný
počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny černé obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny červené kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny červené trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny modré čtverce, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.

Úkoly pro děti – těžší verze s doplňkovými barvami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Najdi na obrázku všechny fialové trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny růžové kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny oranžové čtverce, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny hnědé obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny světle modré kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny tmavě zelené obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny šedé kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli stejný
počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
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8)

Najdi na obrázku všechny růžové trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.

V případě, že by doplňování a počítání tvarů bylo pro některé děti příliš složité, třeba z důvodu, že
ještě neumějí počítat, lze zjednodušit plnění pracovního listu pouze kroužkováním určeného tvaru
danou barvou.
Úkoly pro děti – lehká verze se základními barvami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Najdi na obrázku všechny modré trojúhelníky a zakroužkuj je modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny zelené kruhy a zakroužkuj je zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny černé čtverce a zakroužkuj je černou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny žluté obdélníky a zakroužkuj je žlutou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny bílé kruhy a zakroužkuj je tužkou.
Najdi na obrázku všechny červené kruhy a zakroužkuj je červenou pastelkou.

Úkoly pro děti – těžší verze s doplňkovými barvami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny fialové trojúhelníky a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny růžové kruhy a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny oranžové čtverce a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny hnědé obdélníky a zakroužkuj je hnědou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny světle modré kruhy a zakroužkuj je světle modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny tmavě zelené obdélníky a zakroužkuj je tmavě zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny šedé kruhy a zakroužkuj je šedou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny růžové trojúhelníky a zakroužkuj je růžovou pastelkou.

Hodnocení (co se nám dařilo, co ne, kde jsme asi dělali chybu, povedlo se nám samostatně nebo
s dopomocí chybu objevit a opravit?) (5 minut)
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
2.1.2 Téma č. 2 (Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a velikosti) –
45 minut
Metody
V této části je realizována práce ve skupině, kdy se děti seznamují s geometrickými tvary, zkoušejí si
společně vytvořit geometrické tvary ze svých kamarádů. Při této činnosti jsou především využity
metody slovní – vyprávění při motivaci, vysvětlování, didaktické hry. Při vlastní činnosti byla využita
metoda řešení problémů. Při ověřování znalostí dětí byly využity především metody vysvětlování,
předvádění. Ověření znalostí probíhá individuálně při práci s pracovními listy.
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Forma a bližší popis realizace
Cílem této části je procvičení geometrických tvarů a velikostí. K ověření znalostí dochází pomocí
samostatné činnosti dětí při práci s pracovními listy. Podle vyspělosti dětí je možné použít tři varianty
pracovních listů, které se liší svou obtížností.
Metody
V této části je realizována práce ve skupině, kdy si děti procvičují geometrické tvary, velikost
předmětů – malý, velký, středně velký. U nejtěžší verze pro nadané děti si procvičí zároveň
geometrické tvary, barvy i velikosti. Při této činnosti jsou především využity metody slovní –
vyprávění při motivaci, vysvětlování, práce ve skupině. Uplatní se didaktická hra. Při vlastní činnosti
byla využita metoda řešení problémů. Při ověřování znalostí dětí byly využity především metody
vysvětlování, předvádění. Ověření znalostí probíhá individuálně při práci s pracovními listy.
Pomůcky
4.3 Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru
a velikosti – nejjednodušší verze.
4.4 Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru
a velikosti – středně těžká verze.
4.5 Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru
a velikosti – nejtěžší verze.
Magnetická tabule s předem nakreslenými třemi domečky – malým, středně velkým a velkým,
plastové geometrické tvary tří velikostí, nebo geometrické tvary ze silného papíru, případně ze
slabého papíru a poté zalaminované, nebo plastové tvary tří velikostí – nejlépe v jedné barvě –
v počtu nejméně 3–4 sady základních čtyř geometrických tvarů ve třech velikostech na každou
skupinu dětí, magnety na připevnění tvarů na magnetickou tabuli, sada obručí tří velikostí – malá,
středně velká, velká – pro každou skupinku dětí, pastelky nebo tužky, pro každé dítě stačí jedna,
pokud děti zapisují počet geometrických tvarů do kolonky na prvním listě, nebo sada pastelek (24
pastelek) pro každé dítě.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Vyprávění učitelky: „Byl jeden kouzelník a ten se bavil tak, že kouzlil samé čtverce, trojúhelníky,
obdélníky a kruhy. Někdy, když měl hodně síly, vyčaroval samé velké čtverce, trojúhelníky, obdélníky
a kruhy, jindy mu to tak dobře nešlo, a tak byly čtverce, trojúhelníky, obdélníky a kruhy menší a ke
konci čarování, když už byl hodně unavený, tak čaroval samé malé čtverce, trojúhelníky, obdélníky
a kruhy. Kouzelník ale nevěděl, že čaruje geometrické tvary, myslel si, že vykouzlil jen samé obrázky,
vy jste ale šikovné děti, tak mu určitě poradíte a ukážete mu, co vlastně vyčaroval. Když dočaroval,
byl tak unavený, že z toho celého čarování usnul, a tak už vůbec nevěděl, že se těm vyčarovaným
tvarům vůbec nelíbilo, že jsou nechané takhle dohromady. Velké tvary se posmívaly těm malým, že
jsou to mrňouskové a ty středně velké nevěděly, jestli mají být s těmi velkými nebo radši s malými.
Víte, co my teď, děti, uděláme? My je rozdělíme a dáme je do jejich domečků. Malé tvary do toho
malého, středně velké půjdou do středně velkého domečku a ty velké mají svůj velký domeček.“
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Společná práce na koberci nebo magnetické tabuli (15 minut)
Cílem společné práce dětí je zopakovat si názvy geometrických tvarů a zároveň procvičit pojmy
„malý“, „středně velký“, „velký“.
Děti společně sedí na koberci, před sebou budou mít postavenou magnetickou tabuli, na které jsou
nakreslené tři domečky – malý, středně velký a velký – a na koberci položené geometrické tvary ve
třech velikostech. Nejdříve si děti společně určí, který domeček je velký, který středně velký a který
malý. Poté bude učitelka postupně dávat dětem úkoly typu: „Pomoz najít středně velký čtverec a dej
ho do středně velkého domečku…“ Děti postupně podle pokynů učitelky hledají uvedené tvary
a dávají je do správného domečku.
Práce ve skupinkách dětí po 3–5 dětech na koberci
Děti se rozdělí samy, nebo je rozdělí učitelka do skupinek asi po 4–5 dětech. Každá skupinka dostane
tři různě velké obruče. Zbylé magnetické tvary budou na hromádce na koberci. Učitelka dětem
vysvětlí pravidla hry. Po jejím začátku může vždy jedno dítě z každé skupiny jít k hromádce
geometrických tvarů, jeden si vzít a u své skupinky ho dát do příslušné obruče. Poté může jít další dítě
ze skupinky pro další tvar. Hra pokračuje, dokud na hromádce zbývají ještě nějaké geometrické tvary.
Po skončení hry společně s dětmi zkontrolujeme, zda jsou všechny tvary správně umístěny v příslušné
obruči. Ty, které jsou umístěny špatně, vyřadíme. Poté spočítáme správně umístěné tvary. Vítězem
se stane skupina, která dokáže nejvíce tvarů zařadit do obručí správně.
Práce s pracovními listy (15 minut)
Předpokladem pro správné zodpovězení pracovních listů je, aby děti znaly názvy geometrických
tvarů, dále znaly barvy, uměly bezpečně počítat alespoň do deseti.
Tato část práce se uskuteční druhý den, při další řízené činnosti. Při této části budou děti sedět
u stolečků. Každé dítě má před sebou vytištěný barevný pracovní list s přílohou, pastelku nebo tužku.
Nejdříve učitelka dětem vysvětlí, jak budou s pracovními listy pracovat. Každé dítě si před sebe položí
pracovní list a přílohu. Učitelka položí dětem první otázku. Ukáže dětem, jak si mají při práci počínat.
První otázku si děti udělají společně s učitelkou.
Úkol zní: „Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky.“ Učitelka společně s dětmi na své příloze
spočítají všechny malé trojúhelníky. Zjištěný počet děti zaznamenají do kolonky na pracovním listě
pomocí čárek ve stejném počtu, jako je zjištěný počet modrých trojúhelníků. Stejným způsobem
ukáže učitelka postup při práci i dětem, které budou mít těžší nebo nejtěžší verzi pracovních listů.
Další úkoly již děti plní samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají děti počet zapsat,
dá jim dostatek času, aby úkol dokázaly splnit všechny. Děti pracují samostatně.
Úkoly pro děti – lehká verze s rozlišování pouze dvou velikostí: velký – malý:
1)
2)
3)
4)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké čtverce.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky.
24

5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny malé kruhy.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky.
Najdi na obrázku všechny malé čtverce.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky.

Úkoly pro děti – středně těžká verze s rozlišování tří velikostí: velký, středně velký, malý:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny malé kruhy.
Najdi na obrázku všechny malé čtverce.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky.
Najdi na obrázku všechny středně velké kruhy.
Najdi na obrázku všechny středně velké obdélníky.
Najdi na obrázku všechny středně velké čtverce.
Najdi na obrázku všechny středně velké trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky.
Najdi na obrázku všechny velké čtverce.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky.

Úkoly pro děti – těžká verze pro nadané děti s rozlišováním tří velikostí: velký, středně velký, malý,
a zároveň i barev:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny velké fialové trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny malé růžové kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké oranžové čtverce.
Najdi na obrázku všechny malé černé obdélníky.
Najdi na obrázku všechny velké světle modré kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké tmavě zelené obdélníky.
Najdi na obrázku všechny malé šedé čtverce.
Najdi na obrázku všechny malé červené trojúhelníky.

V případě, že by doplňování a počítání tvarů bylo pro některé děti příliš složité, třeba z důvodu, že
ještě neumějí počítat, lze zjednodušit plnění pracovního listu pouze kroužkováním určeného tvaru
danou barvou.
Úkoly pro děti – lehká verze s rozlišování pouze dvou velikostí: velký – malý:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky a zakroužkuj je červenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy a zakroužkuj je černou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké čtverce a zakroužkuj je zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky a zakroužkuj je modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé kruhy a zakroužkuj je žlutou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé čtverce a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.

Úkoly pro děti – středně těžká verze s rozlišování tří velikostí: velký, středně velký, malý:
1)
2)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky a zakroužkuj je červenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé kruhy a zakroužkuj je zelenou pastelkou.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Najdi na obrázku všechny malé čtverce a zakroužkuj je modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky a zakroužkuj je žlutou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké kruhy a zakroužkuj je černou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké obdélníky a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké čtverce a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké trojúhelníky a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy a zakroužkuj je hnědou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky a zakroužkuj je světle modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké čtverce a zakroužkuj je tmavě zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky a zakroužkuj je šedou pastelkou.

Úkoly pro děti – těžká verze pro nadané děti s rozlišováním tří velikostí: velký, středně velký, malý,
a zároveň i barev:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny velké fialové trojúhelníky a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé růžové kruhy a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké oranžové čtverce a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé černé obdélníky a zakroužkuj je černou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké světle modré kruhy a zakroužkuj je světle modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké tmavě zelené obdélníky a zakroužkuj je tmavě zelenou
pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé šedé čtverce a zakroužkuj je šedou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé červené trojúhelníky a zakroužkuj je červenou pastelkou.

Hodnocení (5 minut)
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
2.1.3 Téma č. 3 (Umisťování tvarů podle pokynů na plochu – pojmy dole, nahoře, uprostřed,
před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem této části je procvičení geometrických tvarů, prostorových pojmů – nahoře, dole, uprostřed,
vpravo, vlevo, nad, pod… K ověření znalostí dochází pomocí samostatné činnosti dětí při práci
s pracovními listy. Podle vyspělosti dětí je možné použít tři varianty pracovních listů, které se liší svou
obtížností.
Metody:
V této části je realizována práce ve skupině, kdy si děti procvičují geometrické tvary, barvy, velikosti,
orientaci v prostoru a v rovině. Při této činnosti jsou především využity metody slovní – vyprávění při
motivaci, vysvětlování, práce ve skupině, práce ve dvojicích. Při vlastní činnosti dětí byla využita
metoda řešení problémů. Při ověřování znalostí dětí byly využity především metody vysvětlování,
předvádění. Ověření znalostí probíhá individuálně při práci s pracovními listy.
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Pomůcky
4.6
Pracovní list s přílohou Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – lehčí verze.
4.7
Pracovní list s přílohou Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – těžší verze.
4.8
Pracovní list s přílohou Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – nejtěžší verze.
Domeček s vystřiženými okénky tak velkými, aby se do nich vešly vystříhané geometrické tvary s 25
okénky (domeček s 25 okénky pro každou skupinu dětí), geometrické tvary plastové nebo
zalaminované, pracovní list přiměřené obtížnosti pro každé dítě, lepidlo v tubě pro každé dítě,
dostatečný počet geometrických tvarů dvou velikostí vystříhaných z červeného, modrého, žlutého
a zeleného barevného papíru pro každé dítě.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Byly jednou v jednom městě takové zvláštní domečky. Některé domečky byly malé,
jiné prostřední, některé hodně velké. Nebyly to ale obyčejné domečky. V těchto domečkách
nebydlely žádné děti, ani maminky a tatínkové, ani babičky a dědové v něm nebydleli. Dokonce ani
zvířátka v těchto domečkách nebydlela. V každém z těch domečků byla spousta okének. Byly to
domečky, ve kterých bydlely samé geometrické tvary. V okénku jste tak mohli vidět čtvereček,
v jiném okénku vykukoval obdélníček a v dalším třeba kruh nebo trojúhelník. Myslíte, že byste
dokázali poznat, kdo vedle koho a nad nebo pod kým bydlel?“
Společná práce na koberci nebo magnetické tabuli (10 minut)
Společná práce dětí na koberci nebo na magnetické tabuli. Děti sedí na koberci, před nimi na zemi
nebo na magnetické tabuli leží domeček s vystříhanými okénky (domeček s 25 okénky) a plastové
geometrické tvary různých barev, tří velikostí.
Učitelka postupně vybírá dvojice dětí, které dostanou úkol na umístění geometrického tvaru
v některém z domečků. Například: „Najděte malý žlutý kruh a dejte ho do domečku nahoru
doprostřed.“, „ Vezměte červený obdélník, ten bude pod žlutým kruhem.“
Práce ve skupinách na koberci (10 minut)
Děti se rozdělí samy, ne s pomocí učitelky, do několika skupinek po 4–5 dětech. Každá skupinka
dostane svůj domeček, do kterého bude umisťovat své geometrické tvary do okének.
Děti mohou svoje geometrické tvary umístit, jak chtějí, ale musí při tom dodržet dané podmínky,
které stanoví učitelka. Například: „Všechny kruhy nerady chodí do schodů, proto chtějí bydlet ve
všech domečkách jen dole.“, „Trojúhelníky mají rády hezký výhled z okna, proto chtějí bydlet jen
nahoře.“ Děti v každé skupině dají geometrické tvary do okének tak, aby splnily podmínku s kruhy
a trojúhelníky. Společně zkontrolujeme, zda každá ze skupinek splnila podmínku o trojúhelnících
a kruzích.
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Podle zájmu dětí je možné podmínky umisťování geometrických tvarů změnit. Například: „Čtverce
chtějí bydlet v domečku jen vpravo, obdélníky jenom vlevo a kruhy musí být jen v okénkách dole.“
Postupně děti ve skupinkách umístí geometrické tvary tak, aby splnily další podmínku. Děti mohou ve
skupinkách zkusit i další uspořádání geometrických tvarů, pokud splní dané podmínky.
Práce s pracovními listy (15 minut)
Předpokladem pro správné zodpovězení pracovních listů je, aby děti znaly názvy geometrických
tvarů, dále barvy, uměly bezpečně počítat alespoň do deseti.
Tato část práce se uskuteční druhý den, při další řízené činnosti. Při této části děti budou sedět
u stolečků. Každé dítě má před sebou vytištěný pracovní list s domečkem s 9, 16 nebo 25 okénky
(obtížnost určí učitelka podle vyspělosti daného dítěte), tuhé lepidlo. Uprostřed každého stolečku
bude dostatečný počet geometrických tvarů dvou velikostí vystříhaných z červeného, modrého,
žlutého a zeleného barevného papíru pro každé dítě.
Nejdříve učitelka dětem vysvětlí, jak budou s pracovními listy pracovat. Položí jim první otázku.
Ukáže, jak si mají při práci počínat. První otázku si děti udělají společně s učitelkou.
Úkol zní: „Nalep červený trojúhelník nahoru vpravo.“ Učitelka společně s dětmi na své příloze najdou
červený trojúhelník mezi geometrickými tvary, najdou v domečku okénko, které je nahoře vpravo
a nalepí tam trojúhelník. Stejným způsobem ukáže učitelka postup při práci i dětem, které budou mít
těžší nebo nejtěžší verzi pracovních listů.
Úkoly pro děti – lehčí verze s 9 okénky:
1)
2)
3)
4)
5)

Nalep červený trojúhelník nahoru vpravo.
Nalep modrý obdélník dolů vpravo.
Nalep modrý kruh uprostřed.
Nalep modrý trojúhelník pod červený trojúhelník.
Nalep červený obdélník vedle modrého obdélníku.

Úkoly pro děti – těžší verze s 16 okénky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nalep velký trojúhelník nahoru vlevo.
Nalep malý trojúhelník pod velký trojúhelník.
Nalep malý kruh vpravo dole.
Nalep velký kruh vedle velkého trojúhelníku.
Nalep malý čtverec nad malý kruh.
Nalep velký čtverec vlevo dole.
Nalep malý obdélník vedle malého kruhu.
Nalep velký obdélník vedle malého čtverce.

Úkoly pro děti – nejtěžší verze s 25 okénky:
1)
2)

Nalep velký červený trojúhelník do hoření řady tak, aby byl v této řadě první.
Nalep malý modrý trojúhelník do hoření řady tak, aby v této řadě byl poslední.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nalep malý modrý čtverec před malým modrým trojúhelníkem.
Nalep velký žlutý čtverec za velkým červeným trojúhelníkem.
Nalep malý zelený obdélník do prostřední řady vpravo.
Nalep velký modrý obdélník dolů vlevo.
Nalep malý zelený kruh dolů vpravo.
Nalep velký žlutý kruh nad malý zelený obdélník.

Hodnocení (5 minut)
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.

2.2 Tematický blok č. 2 (Hra s geometrickými tvary) – 2 hodiny
Druhý tematický blok je rozdělen do 2 témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 2 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s plošnými
geometrickými tvary – čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník. Cílem tohoto bloku je poznávání vlastností
plošných geometrických tvarů manipulací s nimi, rozvíjení fantazie, jemné motoriky.
2.2.1 Téma č. 1 (Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle fantazie) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem této části je rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí, jemné motoriky a poznávání některých
vlastností geometrických tvarů při hravé činnosti dětí.
Metody
V této části je realizována práce ve dvojicích, kdy se děti učí vzájemně spolupracovat s kamarádem,
doplňovat své myšlenky; další metodou je skupinová práce, vyprávění při motivaci dětí, práce
s obrazem, při které děti samy záměrně vytvářejí nové obrazy, metoda manipulování
a experimentování při samostatném tvoření obrázků z geometrických tvarů.
Pomůcky
4.9

Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle fantazie

Plastové geometrické tvary různých barev a velikostí v dostatečném počtu tak, aby na každou dvojici
zbylo alespoň 10–15 tvarů, papíry A4 (nejméně jeden na každé dítě), tuhé lepidlo na papír – jedno
pro každé dítě, dostatečný počet vystříhaných geometrických tvarů různých barev a velikostí (je
možné dát každému dítěti nůžky a natisknuté geometrické tvary na barevném papíře; děti si mohou
samy vystřihnout, co budou potřebovat), šikovnější děti mohou používat i pastelky nebo fixy
a dotvořit jimi svůj obrázek nebo pomocí nůžek si dostřihnout z geometrických tvarů, co budou
potřebovat (např. kruh rozstřihnout na dva polokruhy, čtverec rozstřihnout na dva nebo více
obdélníků, z obdélníku udělat dva čtverce, z rovnoramenného trojúhelníku udělat dva trojúhelníky
pravoúhlé…)
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Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Dnes si zahrajeme na pana výtvarníka. To je pán, který dělá různé obrázky a taky
třeba sochy a podobně. My dnes budeme dělat obrázky, ale nebudeme je kreslit, budeme je dělat
z geometrických tvarů. Z geometrických tvarů lze udělat spoustu různých obrázků. Můžete třeba
udělat domečky, auta, kytičky, panáčky a ještě spoustu dalších. Dnes si zkusíme nějaký obrázek
vytvořit s kamarádem na koberci, zítra si každý může nalepit svůj vlastní obrázek na papír.“
Sestavování obrázků z plastových nebo zalaminovaných geometrických tvarů ve dvojicích na
koberci (15 minut)
Děti se předem rozdělí do dvojic dle vlastní volby, nebo jim při vytváření dvojic pomůže učitelka.
Každé dvojici dětí dá učitelka hromádku geometrických tvarů, další tvary budou mít děti k dispozici na
společné hromádce. Vlastní práce dětí: děti ve dvojicích vytvářejí obrázky dle vlastní fantazie.
Učitelka mezi nimi prochází, sleduje je, ale do jejich tvorby nijak nezasahuje.
Výstavka hotových obrázků, ukázka ostatním dětem (5 minut)
Po skončení vlastní práce zůstanou vytvořené obrázky na koberci. Společně si uděláme výstavku
hotových obrázků. Společně s dětmi budeme procházet mezi jednotlivými obrázky, u každého se
zastavíme; dvojice, která obrázek udělala, řekne ostatním, jaký obrázek vytvořili a proč si zvolili daný
námět.
Výroba vlastních obrázků (15 minut)
Tato činnost se bude odehrávat u stolečků. Každé dítě bude pracovat samostatně. Dostane svůj papír,
lepidlo. Uprostřed každého stolu budou dětem k dispozici geometrické tvary. Děti si mohou brát
libovolné geometrické tvary, na papíře si vytvoří a poté nalepí svůj obrázek z geometrických tvarů.
Pokud budou děti chtít a potřebovat, mohou si ještě potřebné tvary samy vystřihnout z barevných
papírů, na kterých budou geometrické tvary vytištěny. Děti si také mohou pomocí nůžek rozstřihnout
geometrické tvary, pokud budou potřebovat nový tvar. Na konci práce mohou děti dodělat svůj
obrázek pomocí pastelek nebo fixů.
Hodnocení (5 minut)
Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, co se jim podařilo
vytvořit a co jim nešlo. Základem hodnocení je vést děti k tomu, že zkoušet nové je správné i za cenu
toho, že se všechno vždy nepodaří tak, jak si děti na začátku představovaly.
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2.2.2 Téma č. 2 (Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky) –
45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem této části je procvičení znalostí o plošných geometrických tvarech, barvách, velikostech,
rozvíjení jemné motoriky, procvičení prostorových představ – pojmy nahoře, dole, nad, pod, vlevo,
vpravo.
Metody
V této části je realizována práce ve skupině, kdy si děti procvičují geometrické tvary, barvy, velikosti,
orientaci v prostoru a v rovině. Při této činnosti jsou především využity metody slovní – vyprávění při
motivaci, vysvětlování postupu při práci s geometrickými tvary, instruktáž. Při vlastní činnosti dětí
byla využitá metoda řešení problémů a metoda dovednostně praktická při manipulaci
s geometrickými tvary, jejich lepením. Ověření znalostí probíhá individuálně při samostatné práci.
Pomůcky
4.10
4.11
4.12

Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky – varianta 1.
Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky – varianta 2.
Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky – varianta 3.

Papír A4, lepidlo pro každé dítě, vystříhané barevné geometrické tvary, které patří k jednotlivým
obrázkům, jež mají děti vytvořit.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Dnes si budeme hrát na hádanky. Ale bude to trochu jiná hra, než kterou znáte.
Nebude to tak, že bychom vám já nebo někdo jiný řekli hádanku a vy byste pak hádali, co to asi je.
Dnes vám budu říkat, co a kam máte nalepit, a vy budete hádat, co se nám asi na obrázku objeví.“
Vyhledání geometrických tvarů a postupné skládání tvarů podle pokynů učitelky – DOMEČKY (10
minut)
Děti budou pracovat u stolečků. Každé dítě bude mít k dispozici papír A4, lepidlo a vystříhané
geometrické tvary příslušné k danému obrázku, který má vytvořit.
Učitelka postupně říká, jaký tvar (barvu a velikost) si mají děti najít a kam mají daný tvar nalepit. První
úkol si děti s učitelkou udělají společně, další již dělají každý zvlášť. První úkol: „Nalep žlutý kruh
nahoru doprostřed čtvrtky.“ Děti si najdou žlutý kruh, najdou, kde je na čtvrtce nahoře
a uprostřed a nalepí ho tam. Postupně stejným způsobem udělají ostatní úkoly.
Úkoly pro děti:
1)
2)
3)
4)

Nalep žlutý kruh nahoru doprostřed.
Nalep oranžový trojúhelník pod žlutý kruh.
Napravo od oranžového trojúhelníku nalep žlutý trojúhelník.
Nalevo od oranžového trojúhelníku nalep červený trojúhelník.
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5)
6)

Pod každý trojúhelník nalep zelený čtverec (tedy celkem tři čtverce).
Zkus říci, co se ti na obrázku povedlo nalepit.

Hodnocení – DOMEČKY (5 minut)
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
Vyhledání geometrických tvarů a postupné skládání tvarů podle pokynů učitelky – PANÁK (10
minut)
Děti budou pracovat u stolečků. Každé dítě bude mít k dispozici papír A4, lepidlo a vystříhané
geometrické tvary příslušné k danému obrázku, který má vytvořit.
Učitelka postupně říká, jaký tvar (barvu a velikost) si mají děti najít a kam mají daný tvar nalepit. První
úkol si děti s učitelkou udělají společně, další již dělají každý zvlášť. První úkol: „Vezmi kruh a nalep ho
na papír nahoru doprostřed.“ Děti si najdou kruh, najdou, kde je na čtvrtce nahoře a uprostřed
a nalepí ho tam. Postupně stejným způsobem udělají ostatní úkoly.
Úkoly pro děti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vezmi kruh a nalep ho na papír nahoru doprostřed.
Pod kruh nalep obdélník.
Napravo od nalepeného obdélníku nalep druhý obdélník.
Napravo od obdélníku, který je pod kruhem, nalep další obdélník.
Trojúhelník nalep pod prostřední obdélník.
Pod trojúhelník nalep vedle sebe dva obdélníky.
Pod každý z těchto obdélníku nalep čtverec.
Zkus říci, co se ti na obrázku povedlo nalepit.

Hodnocení – PANÁK (5 minut)
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
Vyhledání geometrických tvarů a postupné skládání tvarů podle pokynů učitelky – VLÁČEK (10
minut)
Děti budou pracovat u stolečků. Každé dítě bude mít k dispozici papír A4, lepidlo a vystříhané
geometrické tvary příslušné k danému obrázku, který máme vytvořit.
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Učitelka postupně říká, jaký tvar (barvu a velikost) si mají děti najít a kam mají daný tvar nalepit. První
úkol si děti s učitelkou udělají společně, další již dělají každý zvlášť. První úkol: „Nalep žlutý kruh
nahoru vpravo.“ Děti si najdou žlutý kruh, najdou, kde je na čtvrtce nahoře a vpravo
a nalepí ho tam. Postupně stejným způsobem udělají ostatní úkoly.
Úkoly pro děti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Nalep žlutý kruh nahoru vpravo.
Dole vpravo nalep vedle sebe dva modré kruhy.
Uprostřed stránky nalep doprostřed papíru dva červené kruhy.
Dolů nalevo nalep dva oranžové kruhy.
Nad dva oranžové kruhy nalep oranžový obdélník dlouhou stranou nahoru.
Nad červené kruhy nalep červený obdélník dlouhou stranou nahoru.
Nad modré kruhy nalep modrý obdélník dlouhou stranou nahoru.
Vedle modrého obdélníku vpravo nalep modrý trojúhelník.
Nad modrý obdélník, na jeho levou stranu, nalep modrý čtverec.
Nad modrý obdélník vpravo nalep modrý obdélník krátkou stranou nahoru.
Zkus říct, co se ti na obrázku povedlo nalepit.

Hodnocení – VLÁČEK (5 minut)
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.

2.3 Tematický blok č. 3 (Vytváření geometrických těles s využitím poznatků o plošných
geometrických tvarech) – 3 hodiny
Třetí tematický blok je rozdělen do 3 témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 3 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
některých geometrických těles. Cílem tohoto bloku je pomocí her a manipulace s předměty využít
dříve získaných poznatků o plošných geometrických tvarech a získat povědomí o existenci
geometrických těles vlastní činností a manipulací s geometrickými tvary.
2.3.1 Téma č. 1 (Vytváření geometrických těles z předem vytvořených tvarů plošných (například
práce s magnetickou stavebnicí s geometrickými tvary)) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem tématu je procvičení znalostí o plošných geometrických tvarech, seznámení s existencí
geometrických těles, vlastní činností a manipulací s geometrickými tvary by měly děti pochopit, že
z geometrických tvarů se skládají další tělesa, která mohou najít i ve svém okolí. Další cíle: seznámení
s novou stavebnicí Magformers, procvičení jemné motoriky, spolupráce ve skupině, nebát se
experimentovat a zkoušet nové.
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Metody
V této části je realizována práce ve skupině, kdy si děti procvičují geometrické tvary. Při této činnosti
jsou především využity metody slovní – instruktáž, vysvětlování postupu při práci s geometrickými
tvary. Při vlastní činnosti dětí byla využita metoda řešení problémů, metoda manipulování,
experimentování a metoda dovednostně praktická při manipulaci s geometrickými tvary tvořením
těles z geometrických tvarů. Při vytváření těles z geometrických tvarů je především využita metoda
napodobování.
Pomůcky
Magnetická stavebnice s geometrickými tvary – Magformers – vždy alespoň jedna stavebnice
s doplněnými díly např. na výrobu koule pro skupinu 4–5 dětí.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Dnes jsem vám, děti, přinesla novou stavebnici. Je magnetická, jednotlivé části
spolu drží pomocí magnetů. Vy už znáte jinou stavebnici, která také drží pomocí magnetů. V té
stavebnici, kterou znáte, jsme měli kuličky a tyčky. V téhle stavebnici zase máme samé geometrické
tvary. Stavebnici vám za chvíli půjčím, abyste si ji mohli sami vyzkoušet. Uvidíte, co všechno se dá
z geometrických tvarů postavit.“
Rozdání stavebnic dětem do skupinek asi po 4–5 dětech – každá skupina potřebuje svoji stavebnici.
Samostatná manipulace dětí se stavebnicí Magformers (15 minut)
Děti budou ve skupinkách samostatně tvořit ze stavebnice dle své fantazie. Cílem je poznat možnosti
práce
se
stavebnicí,
spolupracovat
ve
skupině,
rozvíjet
motoriku,
fantazii
a tvořivost dětí. Učitelka může děti pozorovat, ale do jejich činnosti nezasahuje, pokud by to nebylo
nezbytně nutné.
Děti nejspíše vytvoří některá tělesa, aniž by to tušily, což se jim bude hodit v dalších činnostech.
Společné tvoření jednotlivých těles dle těles předložených učitelkou (20 minut)
V této části budou děti opět pracovat ve skupinách se stavebnicí Magformers. Nyní ale budou stavět
podle pokynů, budou se snažit vytvořit geometrická tělesa z předem vybraných geometrických tvarů.
Učitelka bude zadávat postupně úkoly tak, aby děti ve skupince měly možnost vytvořit geometrická
tělesa. Příklad: „Děti, zkuste najít šest stejných čtverečků a ze všech těch čtverečků něco hezkého
postavte.“ Učitelka nechá nejdříve děti ve skupince samostatně pracovat, vytvářet a zkoušet, co se ze
šesti čtverečků dá postavit. Kladně vždy ohodnotí každý pokus o vytvoření nějakého tělesa. (Pokud by
se dětem nedařilo vytvořit krychli, může jim ukázat jednu, kterou před nimi sestaví. Potom děti zkusí
postavit krychli podle předloženého modelu. Učitelka těleso správně pojmenuje, ale po dětech
nevyžaduje, aby znaly název těles.)
Podobným způsobem mohou děti zkusit i kvádr (4 obdélníky, 2 čtverce), jehlan (4 trojúhelníky nebo
čtverec a 4 trojúhelníky). Pokud jsou ve stavebnici přítomny i zaoblené tvary, ze kterých je možné
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vytvořit kouli a válec, je možné vytvořit i tato tělesa. Žádná vytvořená tělesa neboříme, necháme je
připravená na další činnost dětí.
Hodnocení (5 minut)
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě některý jeho kamarád.
2.3.2 Téma č. 2 (Manipulace s geometrickými tělesy vytvořenými dětmi při vlastních stavbách –
ověřování vlastností těles, manipulace s tělesy) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem tohoto tématu je ověřováním vlastností geometrických těles v praxi vlastní manipulací s tělesy,
rozvoj spolupráce mezi dětmi, rozvoj fantazie a představivosti, rozvíjení jemné motoriky ruky.
Metody
V této části je realizována práce ve skupině, kdy si děti procvičují geometrické tvary. Při této činnosti
jsou především využity metody slovní – instruktáž, vysvětlování postupu při práci s geometrickými
tvary. Při vlastní činnosti byla využita metoda řešení problémů, metoda manipulování,
experimentování a metoda dovednostně praktická při manipulaci s geometrickými tvary, tvořením
těles z geometrických tvarů. Při vytváření těles z geometrických tvarů je především využita metoda
napodobování.
Pomůcky
Magnetická stavebnice s geometrickými tvary – Magformers – vždy alespoň jedna stavebnice
s doplněnými díly např. na výrobu koule pro skupinu 4–5 dětí –, Geomag – vždy alespoň jedna větší
stavebnice pro skupinu 4–5 dětí.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Minule jsme si stavěli z nové stavebnice, dnes zkusíme zase jinou stavebnici. Je
taky magnetická, ale trochu jiná než ta z minula. Jsou tady kuličky a tyčky a lze z nich dělat hodně
věcí, třeba geometrické tvary a z nich i tělesa, která jsme zkoušeli udělat minule z jiné stavebnice.
Zkuste, co se vám podaří udělat.“
Práce ve skupinkách (20 minut)
Děti dostanou stavebnici Geomag – nejméně jedno balení stavebnice pro každou skupinku 4–5 dětí.
Děti tuto stavebnici již z mateřské školy znají a vědí, jak s ní mají pracovat. Úkolem bude vytvářet
geometrické tvary, z nich mohou tvořit i geometrická tělesa podle své volby. (Děti manipulací
se stavebnicí zjišťují, že geometrická tělesa i tvary se skládají z vrcholů a stran – kuliček a tyček ve
stavebnici.) Vytvořené geometrické tvary necháme připravené na další činnosti dětí.
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Vytváření staveb spojováním vytvořených těles (15 minut)
Při další činnosti s dětmi využijeme dříve postavená tělesa a geometrické tvary ze stavebnic
Magformers a Geomag. Jedná se opět o práci ve skupině. Úkolem jednotlivých skupinek dětí je dle
vlastní fantazie spojit jednotlivé tvary a tělesa a vytvořit větší stavbu.
Vlastní činnost dětí: manipulace se stavebnicemi, tvoření dle fantazie. Učitelka nebude do práce dětí
zasahovat, nechá jim volnost při tvorbě. Může při práci mezi dětmi procházet, mluvit s nimi o jejich
práci – co chtějí postavit, jak se jim to daří (nedaří), jak by bylo dobré stavbu udělat…
Hodnocení (5 minut)
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových výrobků. Děti společně budou procházet mezi
hotovými výrobky a prohlížet si je. Autoři každé stavby ji popíší (co vytvořili a proč, co se jim povedlo
a co ne a podobně). Děti také mohou říct, jak se jim stavělo, jestli se jim práce dařila, jak se při ní
cítily.
2.3.3 Téma č. 3 (Vytváření prostorových těles pomocí vrcholů a stran – využití modelíny a špejlí,
Geomagu, Sevy a podobně) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem tohoto tématu je procvičení jemné motoriky, využití fantazie a představivosti dětí, seznámení
s existencí geometrických těles, jejich vytvářením s využitím vrcholů a stran těles (modelína, špejle,
Geomag, Seva).
Metody
V této části je využívána partnerská výuka, metody dovednostně praktické, instruktáž
a vysvětlování, napodobování při výrobě modelů ze špejlí a modelíny.
Pomůcky
Modelína, špejle nalámané na stejně dlouhé kusy – asi v délce 5 cm, pro každé dítě alespoň 20–30
kusů a asi 4 špejle delší – 10 cm –; stavebnice Seva, stavebnice Geomag – minimálně jedna
stavebnice Seva nebo Geomag do dvojice.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka říká: „Dnes si zahrajeme na školáky, budeme zkoušet, jestli dokážete vyrobit to, co vám
řeknu. Udělejte si dvojice a rozeberte si stavebnice. Obě stavebnice již znáte. Dnes s nimi budeme
pracovat trochu jinak, než jste si s nimi hráli doposud. Vyzkoušíme, co s nimi také lze udělat.“
Manipulace se stavebnicemi Seva a Geomag (10 minut)
Nejdříve se děti rozdělí do dvojic. Jejich úkolem bude stavění libovolných geometrických tvarů. Děti
se ve dvojicích domluví, co postaví. Mohou stavět geometrické tvary, které znají, nebo takové, které
si vymyslí (pravidelné i nepravidelné víceúhelníky), různým tvarováním vytvořených geometrických
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tvarů mohou děti přirozenou cestou zjistit, že existují různé geometrické tvary, nejen ty, které znají.
Kladně ohodnotíme snahu dětí a experimentování, hledání něčeho nového, nepoznaného.
Vytváření geometrických těles ze stavebnice (5 minut)
Společná práce, při které učitelka společně s dětmi zkusí vytvořit některé těleso, například krychli,
aby děti viděly, jak lze z geometrického tvaru jednoduše vytvořit těleso.
Děti si samostatně vytvoří dva čtverce z Geomagu. Poté dítě přidělá ke každé ze čtyř kuliček na
jednom čtverci čtyři stejně dlouhé magnetické tyčky. Nakonec na tyto tyčky přidělá druhý čtverec.
Děti si samostatně vytvoří dva čtverce ze Sevy. Poté dítě přidělá ke každé ze čtyř bílých spojovacích
kostek na jednom čtverci čtyři stejně dlouhé modré tyčky. Nakonec na tyto modré tyčky přidělá
druhý čtverec.
Sestavení plošných geometrických tvarů pomocí špejle a modelíny dle pokynů učitelky (10 minut)
Děti se seznámí s novou činností a technikou práce se špejlemi a modelínou. Nejdříve si zkusíme
vytvořit plošné geometrické tvary. Nejprve se bude jednat o základní tvary – čtverec, trojúhelník,
obdélník.
Vytváření geometrických těles pomocí pokynů učitelky – práce nápodobou (10 minut)
Vytvoření trojúhelníku – přidání 1 kousku modelíny na vrchol + 3 stejně dlouhé špejle = trojboký
jehlan.
Vytvoření čtverce – přidání 1 kousku modelíny na vrchol + 4 stejně dlouhé špejle = čtyřboký jehlan.
Pro nadané děti:
Vytvoření čtverce – 4 stejně dlouhé špejle + přidání 4 kousků modelíny na vrcholy špejlí + 4 stejně
dlouhé špejle = krychle.
Vytvoření čtverce – 4 stejné dlouhé kratší špejle + 4 kousky modelíny + 4 stejně dlouhé kratší špejle =
kvádr.
Hodnocení (5 minut)
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových výrobků. Děti budou společně procházet mezi
hotovými výrobky a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim stavělo, jestli se jim práce dařila, jak se
při ní cítily.

2.4 Tematický blok č. 4 (Hra s geometrickými tělesy) – 3 hodiny
Čtvrtý tematický blok je rozdělen do 3 témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 3 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
určitých geometrických těles. Cílem tohoto bloku je pomocí her a manipulace s předměty využít dříve
získaných poznatků o plošných geometrických tvarech a získat povědomí o existenci geometrických
těles vlastní činností a manipulací s geometrickými tvary a tělesy.
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2.4.1

Téma č. 1 (Vytváření vlastních geometrických těles pomocí sítě – krychle, kvádr, jehlan) –
45 minut

Forma a bližší popis realizace
Cílem tématu je procvičení geometrických tvarů, procvičení jemné motoriky, seznámení s existencí
geometrických těles, jejich vytváření prostřednictvím sítě těles z papíru.
Metody
V této části je realizována práce ve skupině, kdy si děti procvičují geometrické tvary. Při této činnosti
jsou především využity metody slovní – vyprávění při motivaci, vysvětlování postupu při tvoření
geometrických těles, instruktáž. Při vlastní činnosti dětí byla využita metoda řešení problémů
a metoda dovednostně praktická při manipulaci s geometrickými tvary, jejich lepením.
Pomůcky
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

Vytváření prostorových těles pomocí sítě – krychle 1.
Vytváření prostorových těles pomocí sítě – krychle 2.
Vytváření prostorových těles pomocí sítě – kvádr 1.
Vytváření prostorových těles pomocí sítě – kvádr 2.
Vytváření prostorových těles pomocí sítě – jehlan čtyřboký.
Vytváření prostorových těles pomocí sítě – jehlan trojboký.
Vytváření prostorových těles pomocí sítě – válec.

Předem vystřižené sítě některých těles se zvýrazněnými geometrickými tvary, ze kterých se síť skládá,
tělesa složená z papírových sítí čtvrtek různých barev, lepidlo Herkules nebo jiné lepidlo na papír
(alespoň jedna lahvička na jeden stolek), nůžky pro každé dítě, štětec nebo špejle pro každé dítě,
v případě, že budeme chtít, aby si děti samy své sítě vystřihly a složily, dostanou sítě vytištěné na
čtvrtce a nůžky.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „My jsme si již dělali tělesa ze stavebnic, ze špejlí a modelíny. Teď si můžeme takové
těleso zkusit vyrobit třeba z papíru. A my si ho nebudeme dělat jen tak, my si totiž z těles, které
uděláte, postavíme domečky a můžeme klidně udělat třeba celou svou vesnici. Dělat takovou vesnici
dá hodně práce, tak ji budeme dělat dlouho. Dnes s tím začneme.“
Výběr z jednotlivých předtištěných sítí (15 minut)
Učitelka postupně ukáže dětem jednotlivé vystřižené sítě se zvýrazněnými geometrickými tvary, ze
kterých se síť skládá. Děti společně určí, jaké geometrické tvary na síti vidí a kolik jich je. Děti si zkusí
tipovat, které těleso by se mohlo udělat z jednotlivých papírových sítí. Přesvědčit se o správnosti
svého tipování je možné pomocí toho, že složí jednotlivé papírové sítě.
Výroba těles z papírových sítí (20 minut)
Podle šikovnosti a vyspělosti dětí lze zvolit dvě varianty.
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1)

2)

Děti si vyberou již vystřiženou papírovou síť tělesa. Učitelka jim ukáže, jak musí přeložit
záložky na slepení a slepit těleso. Během samotné činnosti chodí učitelka mezi dětmi a podle
potřeby jim může pomoci nebo poradit.
Děti si nejdříve samy vystřihnou vybranou papírovou síť (je nutno je předem upozornit na
nutnost nechat záložky na zalepení). Učitelka jim ukáže, jak musí přeložit záložky na slepení
a slepit těleso. Během samotné činnosti chodí učitelka mezi dětmi a podle potřeby jim může
pomoci nebo poradit.

Hodnocení (5 minut)
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových výrobků. Děti společně budou procházet mezi
hotovými výrobky a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily. Jak jsou spokojeny s výsledkem práce.
2.4.2 Téma č. 2 (Rozkládání prostorových těles, příprava dalších těles s využitím různých druhů
krabiček a obalů, pro nadané děti pokus o vytvoření vlastní sítě zvoleného tělesa – využití
rozloženého tělesa z Magformers) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem tohoto tématu je propojení znalostí o plošných geometrických tvarech a geometrických
tělesech manipulací s předměty, vzájemná spolupráce; rozkladem tělesa mají děti získat lepší
představu o tom, z jakých geometrických tvarů se těleso skládá.
Metody
Při činnosti jsou uplatňovány metody manipulování, experimentování, skupinová a kooperativní
výuka, dále jsou při práci a manipulaci s papírovými obaly využity metody slovní, vysvětlování
postupu při práci s papírovými obaly, instruktáž. Při vlastní činnosti byla využita metoda dovednostně
praktická při manipulaci s papírovými obaly, jejich lepením.
Pomůcky
Předem složená neslepená tělesa z papíru, geometrická tělesa z Magformers, papírové krabičky
a obaly různých tvarů a velikostí v počtu nejméně jedna na každé dítě – kvádry, krychle, válce,
jehlany, kužely –, barevné papíry, nůžky, barvy, papíry A4, tužky.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka říká: „Dnes si, děti, zkusíme zahrát na badatele. Budeme bádat, co se asi schovává
v některých tělesech, která jsme si spolu postavili. Děti mohou podle pokynů učitelky poznávat,
z čeho se vytvořené těleso skládá, po rozložení spočítají, kolik kterých geometrických tvarů ve kterém
tělese našly. Nejdříve si společně ukážeme postup.“
Rozložení některých těles vytvořených z Magformers (15 minut)
Děti se rozdělí do skupinek po 4–5 dětech. Každá skupinka si vybere některé těleso vyrobené
z Magformers. Děti si ve skupince rozloží těleso na jednotlivé geometrické tvary. Postupně budeme
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procházet mezi skupinkami dětí. Některé dítě z každé skupiny řekne ostatním dětem, jaké tvary našly,
může opět složit dané těleso.
Příprava dalších těles připravených na konečnou tvorbu města z různých druhů krabiček, obalů (20
minut)
Děti si vyberou různé druhy krabiček, které se jim líbí. Dotvoří je pomocí polepení barevnými papíry
nebo pomocí barev.
Práce pro nadané děti:
Rozklad těles na geometrické tvary a pokus o zakreslení rozloženého tělesa na síť (20 minut)
Děti se rozdělí tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. Mohou být samostatně, ve dvojicích nebo ve
skupinkách. Děti již dokáží rozložit geometrické těleso na geometrické tvary.
Učitelka ukáže dětem, jak se rozložené těleso zakreslí, a vytvoří se tak síť. Děti se pokusí samy
zakreslit síť vybraného tělesa. Podle okolností a možností si děti mohou vybrat i další tělesa.
Hodnocení (5 minut)
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových výrobků. Děti budou společně procházet mezi
hotovými výrobky a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily, jak jsou spokojeny s výsledkem práce.
2.4.3 Téma č. 3 (Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky – stavění staveb ve
skupinách dle přiložených plánků) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem činnosti je propojení znalostí o geometrických tvarech a geometrických tělesech, rozvíjení
prostorové představivosti, orientace na ploše i v prostoru, práce podle plánku, manipulace
s předměty, vzájemná spolupráce, vyhledávání stejných tvarů a těles, jaké jsou na plánku.
Metody
V této části je využívána nejvíce metoda skupinové a kooperativní výuky, kdy je základem společné
práce spolupráce dětí při řešení úkolů, hledání společného řešení při řešení problémů. Při seznámení
s postupem práce jsou využívány především metody slovní – vysvětlování postupu při práci,
instruktáž. Při vlastní činnosti dětí byla využita metoda řešení problémů a metoda dovednostně
praktická při manipulaci s geometrickými tvary i geometrickými tělesy.
Pomůcky
4.20 Plánek 1: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků).
4.21 Plánek 2: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků).
4.22 Plánek 3: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků).
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4.23 Plánek 4: Manipulace s geometrickými
přiložených plánků).
4.24 Plánek 5: Manipulace s geometrickými
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles.
4.25 Plánek 6: Manipulace s geometrickými
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles.
4.26 Plánek 7: Manipulace s geometrickými
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles.
4.27 Plánek 8: Manipulace s geometrickými
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles.

tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle

Různé druhy kostek – například dřevěné, molitanové, plastové, jiné podle možností a dostupnosti ve
škole (alespoň jedna stavebnice na jednu skupinu dětí) –; plánky na stavby, vystříhané geometrické
tvary (alespoň 40 kusů na jednu skupinu dětí), vytištěné a vystříhané geometrické tvary na barevných
papírech, vytištěné nevystříhané geometrické tvary, nůžky a lepidlo pro každou skupinku dětí.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka říká: „Děti, my si dnes zahrajeme na pana stavitele. Víte, kdo to je pan stavitel a co dělá? Pan
stavitel staví dům nebo třeba jinou stavbu – třeba školku pro děti nebo divadlo nebo třeba stadion na
cvičení. Aby to, co postaví, bylo hezké a všechno se tam vešlo tak, jak má, musí stavět podle plánků
tak, jak mu je nakreslí pan architekt.“
Práce podle plánků s geometrickými tvary – orientace na ploše (15 minut)
Děti se rozdělí do skupinek po 4–5 dětech. Každá skupinka dostane plánky se stavbami
z geometrických tvarů (plánky 4.3.5–4.3.8). Děti si ve skupině rozdělí práci. Je na každé skupině,
jakým způsobem bude pracovat (je možné, že všechny děti budou společně pracovat na jednom
plánku, potom na druhém…, nebo si rozdělí práci a budou dělat najednou dva plánky a ve skupince se
ještě rozdělí na dvě skupinky dětí; další možností je situace, kdy si děti nejdříve najdou všechny
geometrické tvary, které budou na všechny čtyři plánky potřeba, a potom je budou postupně skládat
podle plánku a lepit). Pokud dětem nestačí geometrické tvary, které mají k dispozici, mohou si
vystřihnout další potřebné tvary z vytištěných archů geometrických tvarů. Učitelka nebude zasahovat
do toho, jak si jednotlivé skupinky se zadáním poradí. Důležitý je pouze konečný výsledek. Cílem by
mělo být, aby každá skupina složila a nalepila alespoň 2dvaobrázky podle plánků.
Hodnocení (5 minut)
Učitelka průběžně vyhodnotí správné vytvoření nalepených staveb podle plánků. Děti společně
s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč.
Základem hodnocení je vést děti k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je
snažit se chybu najít, přijít na to, proč k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou
udělalo samo dítě nebo některý jeho kamarád.
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Práce podle plánků s geometrickými tělesy – orientace v prostoru (20 minut)
Děti se rozdělí do skupinek po 4–5 dětech. Každá skupinka dostane plánky se stavbami
z geometrických těles (plánky 4.3.1–4.3.4). Děti si ve skupině rozdělí práci. Je na každé skupině, jakým
způsobem budou pracovat (je možné, že děti budou pracovat společně na jednom plánku, nebo
budou najednou pracovat na dvou pláncích). Učitelka nebude zasahovat do toho, jak si jednotlivé
skupinky se zadáním poradí. Důležitý je pouze konečný výsledek. Cílem by mělo být, aby každá
skupina složila a nalepila alespoň dva obrázky podle plánků.
Hodnocení (5 minut)
Učitelka průběžně vyhodnotí správné vytvoření staveb podle plánků. Děti společně s učitelkou
hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem
hodnocení je vést děti k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se
chybu najít, přijít na to, proč k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo
dítě nebo některý jeho kamarád.

2.5 Tematický blok č. 5 (Tvorba z geometrických těles) – 3 hodiny
Pátý tematický blok je rozdělen do tří témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 5 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
geometrických těles a jejich využitím ve hře. Cílem tohoto bloku je pomocí vlastních činností ověřit
některé vlastnosti geometrických těles, rozvíjení vlastní představivosti, fantazie, spolupráce ve
skupině.
2.5.1 Téma č. 1 (Stavění domů z geometrických těles – využití stavebnic dle volby dětí (dřevěné,
molitanové, Seva, magnetické stavebnice) – stavění vesnice nebo města z vytvořených
domů) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Téma č. 1 se zabývá ověřením získaných vědomostí o geometrických tělesech a jejich vlastnostech při
praktických činnostech s nimi.
Metody
V této části jsou hlavně využívány metoda skupinová a kooperativní výuka. Při motivaci dětí je využita
metoda vyprávění. Dále je využívána instruktáž, a to při seznámení se zadáním práce. Při samotné
práci jsou využívány metody manipulování, laborování, experimentování, vytváření dovedností.
Pomůcky
Různé druhy kostek (dřevěné, plastové, molitanové a podobně), stavebnic (Seva, Cheva, Magformers
a podobně), vždy minimálně jedna sada kostek nebo jedna stavebnice pro skupinu 3–5 dětí, barevné
papíry, nůžky, lepidla, izolepy, velký arch papíru, barevné fixy nebo pastelky.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Bylo nebylo, byl jednou jeden domeček a ten byl smutný, protože byl sám, nikde
okolo něho nestál žádný jiný domeček. V tom domečku bydlela maminka, tatínek, chlapeček
a holčička. V domečku se jim bydlelo hezky, ale neměli blízko žádný obchod, kde by si mohli nakoupit,
žádnou školu, kam by děti mohly chodit, ani třeba hřiště, koupaliště, divadlo, kino, kde by si všichni
mohli hrát, bavit se. Naštěstí jednou přišel jeden pan architekt a ten nakreslil okolo domečku celé
nové město. Nakreslil do něj další domečky, parkoviště pro auta, hřiště pro děti a taky novou školu
a školku pro děti, obchody a všechno, co lidi potřebovali, aby se jim v tom novém městě dobře
bydlelo. My si dnes zkusíme takové město, kde by se nám dobře bydlelo, postavit.“
Společná tvorba plánku města (10 minut)
Děti vytvoří skupinu maximálně o 10 dětech (pokud je více dětí, rozdělí se do dvou skupin, třeba na
holčičky a kluky nebo jiným způsobem dle své volby). Každá skupina si společně s učitelkou nakreslí,
co by ve svém městě chtěla mít. Děti si společně s učitelkou vytvoří jednoduchý plánek.
Příprava silnic, náměstí… (5 minut)
Děti dostanou černé nebo modré, zelené čtvrtky, nůžky, lepidlo, izolepu a podobně. Čtvrtky si děti
mohou podle svých potřeb rozstříhat a slepit tak, aby si připravily silnice, náměstí, řeku, rybník,
louku, les a podobně.
Tvorba města z kostek (20 minut)
Děti si mohou vybrat stavebnice a kostky, které budou potřebovat. Podle předem připravených
plánků a vytvořených cest, náměstí a podobně budou děti stavět jednotlivé domy, které ve městě
chtějí postavit.
Hodnocení (5 minut)
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových staveb. Děti společně budou procházet mezi
hotovými městy a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily, jak jsou spokojeny s výsledkem práce.
2.5.2 Téma č. 2 (Vytváření budov z geometrických těles – využití těles vytvořených ze sítí
a krabiček v předchozích hodinách) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem této části je ověření získaných vědomostí o geometrických tělesech a jejich vlastnostech
v praxi, manipulace s předměty, jemná motorika, rozvoj fantazie, představivosti.
Metody
V této části jsou hlavně využívány metoda individuální a partnerské výuky. Při motivaci dětí je využita
metoda vyprávění. Dále je využívána instruktáž, a to při seznámení se zadáním práce. Při samotné
práci jsou využívány metody manipulování, laborování, experimentování, vytváření dovedností.
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Pomůcky
Předem vytvořená tělesa slepená ze sítí těles, připravené polepené krabičky, další obaly různých
tvarů a velikostí, krabičky, další vystříhané sítě těles, modely na výrobu dalších budov, fixy, pastelky,
nůžky, barevné papíry, zbylé geometrické tvary, lepidla pro každé dítě.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Byl jednou jeden domeček, ale ten domeček byl smutný, nebyl jako ostatní
domečky. Nebydlely v něm žádné děti, ani maminka a tatínek, ba ani babička s dědečkem, ani nikdo
jiný. A víte, proč v tom domečku nechtěl nikdo bydlet? Představte si děti, pan zedník, který ten
domeček stavěl, byl pěkný popleta. On pořád stavěl z cihel domeček nahoru, ale úplně zapomněl, co
takový domeček musí ještě mít. Co mu zapomněl udělat, aby do něj nepršelo? (Střechu.) Čím se lidé
budou koukat ven? (Okna.) Čím asi budou do domečku chodit? (Dveře.) My si teď zkusíme taky
postavit domečky, ale vy určitě nebudete takoví popletové, jako byl ten pan zedník
a nezapomenete těm svým domečkům udělat střechu, okna, dveře a můžete je i ozdobit, a to tak,
aby se všem líbily.“
Výroba jednotlivých domečků z předem vytvořených těles a polepených krabiček a obalů (15
minut)
Děti si vezmou svoje vytvořená tělesa z papírových sítí i různé polepené nebo namalované krabičky
a obaly. Podle své fantazie je mohou slepit, vytvořit z nich domeček. Hotové domečky děti podle své
fantazie dotvoří nakreslením nebo nalepením oken, dveří a podobně. Děti mohou vytvořit i více
domečků. Výroba domečků může dle volby dětí probíhat buď individuálně, nebo ve dvojicích.
Výroba dalších domečků s využitím výroby dalších těles ze sítí, polepování dalších krabiček a obalů
(20 minut)
Děti si vezmou zbylá vytvořená tělesa z papírových sítí i různé polepené nebo namalované krabičky
a obaly. Pokud jim nebudou dříve vytvořená tělesa nebo krabičky stačit, mohou si děti dle své volby
vytvořit další, aby mohly dotvořit další domečky. Podle své fantazie je mohou slepit, vytvořit z nich
domeček. Hotové domečky děti podle své fantazie dotvoří nakreslením nebo nalepením oken, dveří
a podobně. Děti mohou vytvořit i více domečků. Výroba může dle volby dětí probíhat buď
individuálně, nebo ve dvojicích.
Hodnocení (5 minut)
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových staveb. Děti budou společně procházet mezi
hotovými městy a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily, jak jsou spokojeny s výsledkem práce.

44

2.5.3 Téma č. 3 (Vytváření města nebo vesnice z jednotlivých předem vytvořených budov) –
45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem této části je ověření získaných vědomostí a dovedností o geometrických tělesech a jejich
vlastnostech v praxi, prostorová představivost, možnost využití vědomostí a dovedností získaných
i vytvořených během projektu; vytváření jednoduchého plánku, práce podle plánu, vzájemná
spolupráce, jemná motorika.
Metody
V této části je realizována práce ve skupině, důraz je kladen na využití všeho, s čím se děti doposud
seznámily, tedy na spolupráci, kreativitu. Dále jsou využity metody slovní – vyprávění při motivaci,
instruktáž.
Při
vlastní
činnosti
byla
využitá
metoda
řešení
problémů
a metoda dovednostně praktická při manipulaci s jednotlivými domečky, a to jejich začleněním do
celkové práce.
Pomůcky
Předem vytvořené domy z papíru i z krabiček a obalů, velký arch balicího papíru na plán města nebo
vesnice – tužky nebo pastelky na plán, velký karton, domečky, které si děti v předchozích dnech
vytvořily, lepidla, barvy, barevné papíry, čtvrtky – případně další pomůcky dle potřeb dětí.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka vypráví: „Děti, minule se vám podařilo z papíru a krabiček vyrobit krásné domečky. Víte ale,
že domečky většinou nebývají nikde samy. Většinou bývá domečků víc, aby si lidi, co v nich bydlí,
mohli spolu povídat a děti si spolu hrát. Taky lidi potřebují někde nakupovat, někde jezdit auty nebo
chodit. Děti potřebují školy a školky a dospělí zaměstnání, kde budou pracovat, a ještě potřebují
spoustu dalších věcí. No, a tak z domečků vznikají vesnice nebo města. My si teď z těch vašich
domečků taky uděláme vesnici nebo město. Nejdříve si musíte dobře rozmyslet, co v tom vašem
městě potřebujete, co tam musí být a zítra si podle těch vašich plánků tu vaši vesnici nebo město
postavíme.
Tvorba plánku města ve skupinkách (10 minut)
Děti vytvoří skupinu maximálně o 10 dětech (pokud je více dětí, rozdělí se do dvou skupin, třeba na
holčičky a kluky nebo jiným způsobem dle vlastní volby). Každá skupina si nakreslí, co by ve svém
městě chtěla mít. Děti si vytvoří jednoduchý plánek.
Příprava silnic, náměstí… (5 minut)
Děti dostanou tvrdý karton, na který budou svoje město nebo vesnici lepit. Podle plánků si nakreslí
nebo nalepí ze čtvrtek či barevných papírů silnice, cesty, náměstí, řeku, rybník, louku, les
a podobně, co budou ve svém městě nebo vesnici mít.
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Tvorba města nebo vesnice z předem vytvořených domečků (20 minut)
Děti si vyberou jednotlivé domečky, které vytvořily. Podle plánků je budou ve skupině lepit na své
město nebo vesnici. Podle potřeby si mohou dotvořit město nebo vesnici dalšími detaily (například
dolepení přechodů, záhonků, kytiček, hraček pro děti a podobně).
Hodnocení (5 minut)
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových staveb. Děti budou společně procházet mezi
hotovými městy a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily, jak jsou spokojeny s výsledkem práce.

2.6 Tematický blok č. 6 (Návštěva IQ parku Liberec) – 2 hodiny
Šestý tematický blok je rozdělen do dvou témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 6 se zabývá dalšími možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí některých
geometrických tvarů a geometrických těles a dále se tento tematický blok zabývá seznámením dětí
hravou formou s existencí robotů a způsobem jejich ovládání. Cílem tohoto bloku je pomocí vlastní
manipulace s předměty a vyzkoušením funkčnosti vystavených modelů upevnit znalosti o
geometrických tělesech a seznámit dětí s počátky programování.
2.6.1 Téma č. 1 (Exkurze zaměřená na geometrické tvary a tělesa) – 45 minut
Forma a bližší popis realizace
Cílem této části projektu jsou další možnosti seznamování dětí s geometrickými tvary a tělesy. Děti
mají možnost ověřit si poznatky získané během realizace projektu v praxi jinými způsoby. Pomocí
vlastní manipulace s předměty, vyzkoušením si hravou formou, co lze s geometrickými tvary dále
dělat, jak si s nimi lze hrát, získávají děti další znalosti o jejich vlastnostech.
Metody
V této části jsou použity hlavně metody řešení problémů, manipulování, laborování, experimentování
a také napodobování. Pro seznámení dětí s úkoly, které je čekají, jsou použity i metody slovní –
vysvětlování. Z metod názorně demonstračních byly použity především instruktáž, předvádění
a pozorování.
Pomůcky
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37

Tangramy
Tangramy – obrázek 1
Tangramy – obrázek 2
Tangramy – obrázek 3
Tangramy – obrázek 4
Tangramy – obrázek 5
Tangramy – obrázek 6
Tangramy – obrázek 7
Tangramy – obrázek 8
Tangramy – obrázek 9
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4.38
4.39
4.40

Tangramy – obrázek 10
Tangramy – obrázek 11
Tangramy – obrázek 12

Pomůcky z IQ parku – hra „Rozumíme si“, „Tangramy“, „Kolíčková stavebnice“, „Zemětřesení“,
kolíčková stavebnice, tekutina na bubliny, kruhy na vytváření obřích bublin, tvořítka na bubliny, obří
domek s okny, pěnové kostky + kostky dřevěné – kvádr, krychle, válec, jehlan.
Podrobně rozpracovaný obsah
Hra „Rozumíme si?“ (10 minut)
Popis hry, vybavení na hru:
Stůl rozdělený na polovinu deskou tak, aby z jedné strany nebylo vidět na druhou. Na obou
polovinách stolu jsou stejné geometrické tvary – jsou i stejně barevné.
ÚKOLY
a)
Najdi a umísti pojmenovaný geometrický tvar určené barvy na místo podle popisu.
Jedno družstvo vytváří postupně na své polovině určité uspořádání geometrických tvarů. Každé
umístění tvaru pojmenuje tak, aby druhé družstvo mohlo svůj tvar umístit stejně – po kontrole
správnosti umístění tvarů družstva, které umisťuje tvary podle pokynů druhého družstva, se obě
družstva vymění (důležité je, jestli jsou tvary za sebou a vedle sebe tak, jak by měly být podle popisu
druhé skupiny – na otočení tvaru nezáleží).
Verze pro nadané děti:
b)
Najdi a umísti pojmenovaný geometrický tvar určené barvy na místo podle popisu.
Jedno dítě vytváří postupně na své polovině určité uspořádání geometrických tvarů. Každé umístění
tvaru pojmenuje tak, aby druhé dítě mohlo svůj tvar umístit stejně – důležité je i otočení tvarů –
např. obdélník bude kratší stranou dolů, kruh bude vedle delší strany obdélníku… Po kontrole
správnosti umístění tvarů dítětem, které umisťuje tvary podle pokynů soupeře, se obě děti vymění
a to, které předtím umisťovalo tvary, je bude nyní pokládat podle pokynů druhého dítěte.
CÍL
Procvičení geometrických tvarů, barev, orientace na ploše – pojmy nahoře, dole, uprostřed, vpravo,
vlevo, spolupráce s ostatními ve skupině.
Tangramy (10 minut)
ÚKOLY
Sestav obrázek z geometrických tvarů tangramu tak, aby byl stejný jako na obrázku.
a)
Sestavování obrázků z geometrických tvarů podle předloh s předkreslenými geometrickými
tvary na obrázku.
Verze pro nadané děti:
b)
Sestavování obrázků z geometrických tvarů podle předloh bez předkreslení geometrických
tvarů na předloze.
c)
Sestavování obrázků z geometrických tvarů podle vlastní fantazie bez předlohy (podmínkou je
využití všech geometrických tvarů z tangramu).
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CÍL
Využití poznatků o geometrických tvarech, prostorová představivost.
Vymačkávání geometrických tvarů na kolíčkové stavebnici (10 minut)
ÚKOLY
a)

Pomocí těles (kvádr, krychle, jehlan, kužel) vymáčkne jedno dítě na stavebnici některý
geometrický tvar, ostatní děti, které jsou na druhé straně, určují, o jaký tvar se jedná.
Dítě, které první a správně určí, o jaký tvar se jedná, půjde samo vytlačovat jiný tvar; pokud
děti na druhé straně stěny neurčí tvar správně, znovu vytlačuje další tvar původní dítě.

Verze pro nadané děti:
b)
Pomocí těles (kvádr, krychle, jehlan, kužel) vymáčkne jedno dítě na stavebnici některý
geometrický tvar, ostatní děti, které jsou na druhé straně, určují, o jaký tvar se jedná.
Dítě, které první a správně určí, o jaký tvar se jedná, a správně určí, jakým tělesem by mohl
být vytlačený tvar vytvořen, půjde samo vytlačovat jiný tvar; pokud děti na druhé straně
stěny neurčí tvar správně, znovu vytlačuje další tvar původní dítě.
CÍL
Využití poznatků o geometrických tvarech, propojení znalostí o geometrických tvarech
a prostorových tělesech.
Zemětřesení (5 minut)
Popis hry, vybavení na hru:
Stolek s deskou, která má uprostřed hlubší čtvercový otvor, kam se staví stavby, dřevěné kostky, klika
na simulaci zemětřesení.
ÚKOLY
a)

Postavte na desku jednoduchou stavbu z kostek, potom roztočte kliku a zjistěte, jak dlouho
stavba vydrží simulaci zemětřesení (činnost pro jednotlivce) – každé další dítě by se mělo
pokusit postavit jinou stavbu než předchozí děti s tím, že může dávat kostky pouze na sebe.

b)

Zkuste přijít na to, proč některá stavba vydrží déle, jiná méně.

CÍL
V praxi si uvědomovat, proč některé kostky složené na sebe drží více, jiné méně, ověření znalostí
o vlastnostech těles v praxi.
Zaplňování čtvercového okna geometrickými tělesy (10 minut)
ÚKOLY
a)

Zaplňte své okénko v domečku pěnovými kostkami tak, aby bylo celé vyplněné – kostky
mohou nosit všichni členové družstva najednou, ale mohou přinést vždy jen jednu kostku při
jedné cestě.
Vyhrává družstvo, kterému se dříve podaří zcela vyplnit vlastní okénko.
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Verze pro nadané děti:
b)

Zaplňte své okénko v domečku pěnovými kostkami tak, aby bylo celé vyplněné – okénko, ale
můžete vyplňovat pouze pomocí čtverců (obdélníků).
Vyhrává družstvo, kterému se dříve podaří zcela vyplnit vlastní okénko.

CÍL
Využití poznatků o geometrických tvarech, prostorová představivost, znalost geometrických tvarů,
těles.
2.6.2 Téma č. 2 (Exkurze zaměřená na robotizaci a programování) – 45 minut
Cílem tématu č. 2 je podnítit v dětech vztah k vědě, citový prožitek, posilovat spolupráci ve skupině,
odpovědnost, seznámit děti s jednoduchými počátky programování.
Forma a bližší popis realizace
Cílem této závěrečné části je shrnutí získaných poznatků, v této části bude důležitá hlavně orientace
v prostoru a na ploše, procvičování paměti, citový prožitek dětí. Dalším cílem je seznámení dětí s pro
ně novou činností – základy programování hravou formou při manipulaci s roboty –, seznámení
s používáním tabletu.
Metody
V této části jsou použity hlavně metody řešení problémů, manipulování, laborování, experimentování
a také napodobování. Pro seznámení dětí s úkoly, které je čekají, jsou použity
i metody slovní – vysvětlování. Z metod názorně demonstračních byly použity především instruktáž,
předvádění a pozorování.
Pomůcky
Pomůcky z IQ parku – roboti pro děti, roboti vytvoření ze stavebnice LEGO Mindstorms, tablety,
housenka Code-a-pillar, robotická včelka Bee-bot, Ozorobot.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace (5 minut)
Učitelka říká: „Dnes si, děti, zkusíme něco úplně nového, co jste ještě nikdy nedělaly. Víte, kdo nebo
co je robot? Robot je vlastně takový stroj, který dělá to, co my mu přikážeme. Roboti můžou vypadat
různě. Mohou se podobat třeba zvířátkům, lidem, nějakým strojům a tak. Představte si, že roboti se
dají i postavit z takových moc chytrých stavebnic. Přikázat robotům, co mají dělat, ale není vůbec
jednoduché, musí se to umět, aby dělali to, co my chceme. My si dnes zkusíme, jaké to je ovládat
některé roboty. Nemusíte se bát, že byste to třeba neuměli, budou tam s námi pánové, kteří vědí, jak
s roboty pracovat, a ti nám pomůžou, pokud by vás třeba robot nechtěl poslouchat.
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Housenka Code-a-pillar (10 minut)
POPIS ČINNOSTI
Housenka je malý robot, kterému děti pomocí dílků tělíčka určují směr, jímž se vydá. Podle toho, jak
dítě poskládá dílky na tělíčku, může housenka zatáčet doprava, doleva, pochodovat vpřed, zatroubit
v cíli.
Další možností je programování housenky podle kartiček se šipkami (děti na článcích stonožky vidí,
jaký pro ni zvolily krok – dopředu, dozadu, zatočit a podobně).
ÚKOLY
a)
b)

Naskládejte části tělíčka housenky tak, aby dojela k vybranému cíli (jednotlivé díly budou
sloužit jako příkazy, kterými se bude housenka řídit).
Podle barevných šipek na hracím poli navigujte hladovou housenka k zeleným listům, které
může spořádat. V cíli housenka zahouká pomocí klaksonu.

Úkol pro nadané děti:
c)

Doveďte housenku ke zralým jahodám. Nyní už je programování těžší, protože děti cestu
programují bez předem předkreslených šipek tak, aby dojela až k oblíbené pochoutce.

CÍL
Procvičení orientace v prostoru, seznámení se základy programování, rozvoj představivosti.
Robotická včelka Bee-bot (10 minut)
Robotická včelka dokáže nejmenším dětem ukázat svět jednoduchého programování pomocí šipek
(vpravo, vlevo, vpřed, vzad).
Programování cesty pro včelku je poněkud složitější než u předchozí housenky, protože děti si musí
pamatovat, jaký pokyn včelce daly, nevidí jednotlivé kroky, které zadaly.
ÚKOLY
a)

Dojeďte od branky až k chlévu s prasátky, při tom dávejte pozor, aby včelka nespadla do
rybníčku.
b)
Doleťte s včelkou k strašákovi na poli, ale tak, aby se nesetkala s domácími zvířaty, kterých se
bojí. Včelka proto musí letět okolo zvířátek přes záhon s mrkvemi, kedlubnami a hlávkovým
zelím.
Úkol pro nadané děti:
c)
Vymyslete sami, kudy včelka poletí, a zdůvodněte, proč poletí právě tudy, kudy jste ji poslali.
CÍL
Procvičení orientace v prostoru, seznámení se základy programování, rozvoj představivosti, paměti.
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Ozorobot (10 minut)
Ozorobot je malý, ale velmi šikovný robot, který má na spodní části snímač, jenž umí poznat barvu
povrchu, po kterém jezdí. Proto je možné určit trasu ozorobota nakreslením cesty černým fixem nebo
pomocí barevných kódů, které mu děti zadají.
ÚKOLY
a)
b)

Černým fixem nakreslete silnou čáru (čára může být rovná, zatáčet se, tvořit jednoduchý
tvar…), ozorobot bude nakreslenou čáru po zapnutí následovat.
Použitím připravených barevných karet vyzkoušejte, co ozorobot všechno dokáže.

Úkol pro nadané děti:
c)

Vybarvením políček na předtištěných kartách zkus naprogramovat vlastní úkoly.
Zkus vymyslet pro robota vlastní cestu, můžou vám pomoci následující barevné kódy:
ZAHNI VLEVO – černá – zelená – černá – červená – černá.
JDI ROVNĚ – černá – modrá – černá – červená – černá.
ZAHNI VPRAVO – černá – modrá – červená – zelená – černá.
TORNÁDO – černá – červená – zelená – červená – zelená – černá.
CIKCAK – černá – modrá – černá – zelená – červená – černá.
PIRUETA – černá – zelená – červená – zelená – červená – černá.

CÍL
Procvičení orientace v prostoru, jemná motorika, seznámení se základy programování, rozvoj
představivosti, paměti.
Programování robotů pomocí tabletu (10 minut)
Seznámení s programováním činnosti robotů na tabletu, praktické zkoušení programování.
ÚKOL
a)

Dojeď s robotem k židli.

b)

Pomocí tabletu rozhýbej robota – hada.

c)

Pomocí tabletu udělej, aby robot kobra dojel ke kamarádovi a otevřel na něj pusu.

d)

Na tabletu zadej příkazy tak, aby si kočička sedla.

Úkol pro nadané děti:
e)

Na tabletu naprogramuj kočičce složitější pohyby (naprogramuj, aby si kočička sedla,
zamňoukala, zakoulela očima na jednu a na druhou stranu).

CÍL
Procvičení orientace v prostoru, seznámení se základy programování, rozvoj představivosti, paměti.
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3 Metodická část
Soubor metodických materiálů
Cílem vzdělávacího programu „Geometrie je kamarád, vždyť je všude kolem nás“ je při hrách s tělesy
poznávat vztah geometrických tvarů i těles s prostředím okolo sebe, seznamovat se s postupy, jak si
lze s tělesy hrát, poznávat při tom některé vlastnosti geometrických těles. Děti budou pracovat
s různými materiály, budou se seznamovat s novými stavebnicemi, s novými technikami. V praxi si
vyzkouší všechno, co se naučí, v IQ parku. Zkusí si základy programování hravou formou přiměřenou
jejich věku, možnostem a schopnostem. Vzdělávací program umožňuje seznámení s geometrií hrou a
manipulací s tělesy, umožňuje vytvářet návrhy staveb z těles, hledat řešení, jak skloubit vlastní
představy s představami ostatních při stavbě města, jak naprogramovat robota tak, aby dělal, co po
něm dítě chce, získat nebo upevnit postoje spolupráce s ostatními. Hlavním cílem celého programu je
vést děti přirozenou cestou k tomu, aby se nebály poznávat nové, nebály se chybovat a učit se z chyb
svých i ostatních, hledaly svoje vlastní cesty, experimentovaly. V pozdějším životě by měly brát celou
matematiku jako samozřejmou součást života. Dalším cílem programu je učit se spolupracovat,
pracovat ve skupinách, poznávat svoje silné i slabé stránky, chápat odlišnost každého jednotlivce
a jeho přínos pro výsledek práce celé skupiny.
Nezbytná teorie
Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin. Někdy se
geometrický útvar definuje přímo jako množina bodů Euklidova prostoru. Často se slovní spojení
geometrický útvar používá také pro určitý tvar či pro typ geometrického objektu, který je
pojmenován (například bod, přímka, prostor, trojúhelník nebo čtverec).
Uzavřenou oblast v rovině nazýváme obrazcem, v prostoru tělesem.
Rovinné útvary jsou takové útvary, jež celé leží v jedné rovině. Mimo jiné jde o:
●
●
●

rovinné křivky,
(rovinné) obrazce – např. trojúhelník, čtyřúhelník a jiné mnohoúhelníky, kruh apod.,
rovinné fraktály.

Prostorové útvary jsou útvary, které nelze vnořit do žádné roviny. Jsou to například:
●
●
●
●

prostorové křivky,
plochy v prostoru,
tělesa – např. mnohostěny (krychle, kvádr, hranol, jehlan), válec, kužel, koule apod.
prostorové fraktály.

Definice použitých rovinných útvarů:
Čtverec – čtverec může být rovinný geometrický útvar, pravidelný čtyřúhelník o stranách shodné
délky svírajících pravý úhel.
Obdélník – čtyřúhelník, který má obě dvojice protilehlých stran rovnoběžné, stejně dlouhé a všechny
vnitřní úhly pravé.
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Trojúhelník – rovinný útvar s třemi stranami, třemi úhly a třemi vrcholy, trojúhelník může být
například obecný, pravoúhlý (jeden úhel je 90°), rovnostranný (všechny strany i všechny úhly jsou
stejné), rovnoramenný (dvě strany jsou stejně dlouhé) a podobně.
Kruh – kruh je rovinný geometrický útvar omezený kružnicí. Kruh je určen svým středem
S a poloměrem r.
Definice použitých rovinných útvarů:
Krychle – krychle (pravidelný šestistěn nebo také hexaedr), lidově zvaná též kostka, je trojrozměrné
těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců (osm rohů a dvanáct hran).
Kvádr – kvádr je trojrozměrné těleso – rovnoběžnostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých
čtyřúhelníků (zpravidla obdélníků, ale existují i speciální případy, jako např. čtverec a obdélníky).
Koule – koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského)
prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.
Jehlan – trojrozměrné těleso s mnohoúhelníkovou podstavou a pláštěm tvořeným trojúhelníky se
společným vrcholem mimo rovinu podstavy.
Kužel – trojrozměrné těleso s kruhovou podstavou (elipsou, hyperbolou, parabolou) a jedním
vrcholem mimo rovinu podstavy.
Válec – je v prostorové geometrii těleso vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm. Plášť
je rozvinutelná plocha, všechny povrchové (tvořící) přímky pláště jsou rovnoběžné, a pokud jsou
k podstavám kolmé, hovoříme o kolmém válci. V opačném případě se jedná o válec kosý. Vzdálenost
mezi podstavami se nazývá výška válce. Vzdálenost mezi dvěma podstavami podél pláště (tj. podél
povrchové přímky) se nazývá strana válce. Je-li podstavou kruh, pak válec označíme jako kruhový.
Kolmý kruhový válec nazýváme rotačním válcem.
Přínos neformálního vzdělávání
Na celý program „Geometrie je kamarád, vždyť je všude kolem nás“, určený pro předškolní děti, který
se odehrává většinou v prostředí mateřské školy, může navazovat neformální vzdělávání týkající se
především dětí v prvních třídách základního vzdělávání. Neformální vzdělávání se zabývá především
tvořením a programováním robotů. Děti jsou při činnostech programu seznámeny s počítáním,
orientací v prostoru, je rozvíjena jejich motorika, což jsou znalosti a dovednosti, které uplatňují při
práci v kroužku robotiky. Se základy programování jsou děti cíleně seznámeny v posledním tématu
tohoto programu, při aktivitách v IQ parku. Po absolvování celého programu je vhodné dětem, které
baví technika a programování a mají k nim předpoklady a zájem, nabídnout navštěvování kroužku
robotiky, pokud je tento kroužek v okolí bydliště dítěte k dispozici.
Vhodná literatura, odkazy
Geometrický útvar. https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrick%C3%BD_%C3%BAtvar [online]. [cit.
2019-11-07].
SMOLÍKOVÁ, Kateřina a kol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. vydání, Praha:
Tauris 2006. ISBN 80-87000-00-5
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KUPČÁKOVÁ, Marie. Tvořivá geometrie 2 – modely úloh z Euklidových základů. 1. vydání, Hradec
Králové: Gaudeamus 2016. ISBN 978-80-7435-660-5
KUPČÁKOVÁ, Marie. Tvořivá geometrie 3 – modely proměnlivých útvarů. 1. vydání, Hradec Králové:
Marie Kupčáková 2018. ISBN 978-80-907214-1-8
KUPČÁKOVÁ, Marie. Tvořivá geometrie 5 – o dětské kresbě. 2. upravené vydání Hradec Králové:
Marie Kupčáková 2018. ISBN 978-80-907214-0-1
Během celého vzdělávacího programu je důležité, aby učitelka brala děti jako samostatné bytosti
s touhou poznávat. Podstatou programu je seznámit děti s některými geometrickými tvary a tělesy.
Cílem není jen poznat geometrické tvary a tělesa, ale hlavně vést děti k lásce k poznání, naučit je věřit
si, nebát se zkoušet a také chybovat. Základem učení u dětí je touha poznávat, experimentovat,
zkoušet poznávat něco nového.
Dalším důležitým cílem programu je učit děti spolupracovat ve skupinách, navzájem si pomáhat,
neodsuzovat jednotlivé děti jen proto, že nejsou tak rychlé v poznávání nového jako ostatní, ale
využít jiných jejich předností. Tím se zvýší sebedůvěra jednotlivých dětí, která je do dalšího života
velice důležitá.
Důležité v celém programu je, aby učitelky dobře znaly jim svěřené děti a všímaly si jejich reakcí na
úkoly v průběhu společných činností, aby dokázaly poznat, které dítě zvládne nejjednodušší verzi,
které složitější, a jsou-li ve třídě i nadané děti, kterým je potřeba dát nejtěžší verzi pracovních listů.
Znát děti je velice důležité k tomu, aby úkoly v pracovních listech byly úměrné jejich možnostem
a nedocházelo tak k tomu, že si děti méně šikovné zbytečně přestanou věřit, nebo naopak pro děti
šikovnější budou úkoly příliš lehké, a budou se tedy nudit.
Program je navržen na celý školní rok. Je důležité přizpůsobit úkoly dětem podle jejich vyspělosti.
Proto doporučuji první část, která se týká poznávání geometrických tvarů – čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník –, zařadit spíše v první části roku. Další témata, týkající se především geometrických těles,
by měla být zařazena spíše v druhé části roku, kdy již děti bezpečně znají geometrické tvary. Témata
z pátého tematického bloku, který se týká tvorby z geometrických těles, je možné pojmout jako
součást širšího projektu, který se bude týkat tématu „Moje město nebo moje vesnice“. Poslední téma
– návštěva IQ parku – je vyvrcholením celého programu; je možné ji rozdělit do dvou návštěv nebo
využít jednu návštěvu s přestávkami mezi jednotlivými činnostmi, aby děti nebyly přetíženy.
Před začátkem celého programu je dobré, pokud si učitelka zjistí, jaké jsou znalosti dětí o barvách,
velikostech, orientaci na ploše i v prostoru, ze kterých program vychází. Také je vhodné zjistit, jestli
děti zvládnou počítat do desíti. Pokud ne, potom je vhodné využít verzi, kdy děti správné odpovědi na
pracovním listě označují a nepíší do kolonek na prvním listě počty nalezených tvarů.
V průběhu programu doporučuji přítomnost alespoň dvou učitelek při každé činnosti. Je proto dobré
domluvit se před každou jednotlivou řízenou činností, zda bude vhodnější, aby při společné práci
a počáteční motivaci byly všechny děti spojené, úkoly zadávala jedna učitelka pro všechny děti
najednou a poté s dětmi pracovaly obě učitelky společně, nebo bude vhodnější, aby se děti rozdělily
již na počátku činnosti a potom pracovala každá učitelka s menší skupinou dětí samostatně
v oddělené místnosti.
V textu je použito slovo učitelka, ale s dětmi samozřejmě může pracovat i učitel, pokud je v mateřské
škole zaměstnán. V textu je používáno jednotné číslo pro větší srozumitelnost, i když by měly s dětmi
pracovat vždy alespoň dvě učitelky. U některých úkolů, zvláště pak tam, kde jsou tři verze náročnosti
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úkolů, je vhodné, aby s dětmi pracovaly tři učitelky, aby každá mohla zadávat úkoly jedné skupině
samostatně.
Celý program je vytvořen tak, aby na sebe jednotlivé činnosti navazovaly. Činnosti jednodušší
předcházejí těm složitějším a v činnostech, které v programu následují, jsou využívány poznatky
z těch předchozích.
Vzhledem k věku dětí je každá činnost rozdělena zpravidla na dva bloky trvající zhruba 25–30 minut,
aby se děti zvládly dobře soustředit na další činnost. Časové dotace v celém programu jsou pouze
orientační. Je možné je přizpůsobit zájmu dětí o činnost nebo je možné v některých činnostech
pokračovat i v dalších dnech, pokud děti zaujala natolik, že mají samy zájem se jí i nadále věnovat.
Jedná se hlavně o činnosti, které jsou spojené s kreativitou, fantazií dětí – jejich tvořením –
a také o činnosti v IQ parku, které děti zpravidla velice zaujmou.
Celý program je rozdělen do šesti bloků, které na sebe navazují. První tematický blok je rozdělen do
tří témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu. Tento blok se zabývá některými
možnostmi seznamování předškolních dětí s plošnými geometrickými tvary – čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník. Cílem tohoto bloku je sestavení vhodných her a činností zaměřených na seznámení
s tvary, barvami, velikostmi a prostorovými pojmy a jejich procvičení.

3. 1 Metodický blok č. 1 (Plošné geometrické tvary)
Řešení úloh – přílohy č. 5.1, 5.2.
3.1.1 Téma: Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a barvy
Cíle běžné verze
Lehká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a poznat základní barvy. Dítě zná a umí používat číselnou řadu do 10.
Těžší verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a poznat barvy doplňkové. Dítě zná a umí používat číselnou řadu do 10.
Cíle zjednodušené verze pro děti, které neznají a neumí používat číselnou řadu
Lehká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a poznat základní barvy.
Těžší verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a poznat barvy doplňkové.
Předpoklady účastníků
První téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především znalost barev, početní představy – schopnost počítat, ne
pouze znát číselnou řadu, nejméně do deseti. Děti mohou, ale není to podmínkou, znát číslice do
deseti. Děti by měly být schopny určitou dobu udržet pozornost, soustředit se na činnost.

55

Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro první téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále bude potřeba magnetická nebo jiná tabule, na
kterou lze kreslit, a křída nebo fix, kterými lze na tuto tabuli kreslit, plastové geometrické tvary
různých barev, pastelky. Ve variantě pro nadané děti je možné využít například špejle nebo párátka.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, je možné nechat děti spojené při motivaci k činnosti a následně je
během didaktické hry, vytváření geometrických tvarů z těl dětí, a při práci s pracovními listy rozdělit
a pracovat tak s menší skupinkou dětí.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti.
První den se děti pomocí motivace, didaktické hry a hry s těly svými a těly kamarádů seznámí s názvy
geometrických tvarů, pokud je už znají, procvičí si je a zafixují si jejich názvy. Druhá část, která bude
probíhat druhý den, je zaměřená na prověření znalostí dětí o geometrických tvarech, prověření
znalostí dětí o barvách a početních představách.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora)
Děti sedí na koberci, učitelka si před děti připraví tabuli, na kterou lze kreslit pomocí fixů nebo křídy.
Učitelka vypráví dětem jednoduchý příběh o malíři: „Byl jednou jeden pan malíř a ten nakresli jeden
čtvereček, kolečko a trojúhelníček, a ona vám z toho, děti, vznikla bouda pro pejska, pak nakreslil
obdélník a nad něj kruh, a on tu byl stromeček a nakonec chyběl velký obdélník, do něj dva malé
čtverečky a jeden malý obdélníček, nad něj trojúhelník a v něm kolečko a podívejte, co z toho všeho
vzniklo.“
Při vyprávění bude učitelka kreslit na tabuli to, co zrovna říká, takže na tabuli vznikne domeček, strom
a bouda pro pejska. Učitelka tak ukáže dětem, že z geometrických tvarů lze vytvořit i obrázek. Řekne
dětem: „Vidíte, že z obyčejných geometrických tvarů lze udělat třeba celý obrázek. My si s nimi taky
dnes budeme hrát a hledat je okolo sebe, abyste viděli, že geometrické tvary jsou všude kolem nás
a my si s nimi můžeme pěkně pohrát.“
V této části používá učitelka názvy geometrických tvarů. Tím se dětem do podvědomí pomalu
dostávají jejich správné názvy.
V další části bude činnost směřována do prostoru, bude se jednat hlavně o pohybovou činnost, která
dětem pomáhá částečně se uvolnit od statické polohy v sedu. V této části řízené činnosti se odehraje
didaktická hra.
Hra „Hledám, hledám, co mám rád“: při této hře děti chodí po kruhu a společně s učitelkou říkají
říkanku „Chodím, hledám, co mám rád, pojďte mi, děti, pomáhat. Hledám, hledám něco, co je jako
(trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh).“ Na tato slova učitelka nejprve ukáže dětem plastový tvar,
o kterém zrovna mluví. Děti se rozejdou po třídě a hledají určený tvar, pokud ho najdou, stoupnou si
k danému tvaru. Učitelka zkontroluje, zda děti našly správný tvar. Tuto hru opakujeme podle zájmu
dětí několikrát, aby si zapamatovaly názvy geometrických tvarů. Pokud děti již názvy geometrických
tvarů začínají ovládat, nemusí učitelka geometrický tvar, který děti hledají, ukazovat, pouze může říct
jeho název. V praxi většinou dochází k tomu, že šikovnější děti tvar správně poznají a ty pomalejší je
zpočátku napodobují, ale časem i ony dokáží tvar správně najít.
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Hru je možné hrát i kdykoliv během dalších dní. Děti zpravidla baví a nenásilnou formou se tak učí
názvy i vzhled geometrických tvarů.
Další činností, která bude následovat, ale v případě časové tísně ji lze vynechat, je hra „Vytváření
geometrických tvarů položených na koberci z dětí.“
Děti si opět sednou na koberec. Společně si děti s učitelkou řeknou hlavní znaky geometrických tvarů.
Kruh nemá žádný vrchol ani stranu, je kulatý. Trojúhelník má tři vrcholy a tři strany. Čtverec má čtyři
vrcholy a čtyři strany, které jsou všechny stejně dlouhé. Obdélník má taky čtyři vrcholy a čtyři strany,
ale na rozdíl od čtverce jsou dvě strany obdélníku dlouhé a dvě krátké. Každý z geometrických tvarů
učitelka dětem ukáže, nechá je, aby si ho prohlédly, mohou si ho i osahat, potom ho vystaví na dobře
viditelné místo, například na magnetickou tabuli nebo na koberec před děti.
Učitelka řekne dětem, že takové geometrické tvary, jaké máme vystavené, jdou udělat různě.
„Můžeme je třeba nakreslit a vystřihnout, ale také je třeba udělat z provázků, kamínků a podobně.
Ale my si dnes zkusíme něco zábavnějšího. Zkusíme si udělat geometrické tvary z dětí.“
Učitelka si vybere některý z geometrických tvarů, ukáže ho dětem na tvarech, se kterými dříve
pracovaly. Potom si vybere potřebný počet dětí, ukáže jim, jak si mají na koberci lehnout, aby ze
svých těl vytvořily co nejpřesněji vybraný geometrický tvar. Například trojúhelník vytvoří tři děti,
které si lehnou na koberec, natáhnou se a dotýkají se napnutými pažemi napnutých nohou
kamaráda. Podobným způsobem lze ze čtyř dětí vytvořit čtverec, nebo z libovolného počtu dětí, které
se spojí podobným způsobem, ale nejsou rovně, nýbrž zatočeně, vytvoříme kruh. Obdélník lze
vytvořit podobně jako čtverec, pouze použijeme nejméně šest dětí s tím, že dvě protilehlé strany
tvoří vždy dvě děti, kratší protilehlé strany vždy jedno dítě.
Varianta pro nadané děti
Pokud jsou ve třídě nadané děti, lze je pomocí vhodných otázek motivovat k hledání dalších možných
řešení. Při hledání řešení je možné opět využívat těl kamarádů nebo lze místo nich použít třeba špejlí
či párátek, které nahradí tělo kamaráda s nataženýma rukama a nohama. Učitelka děti motivuje:
„Zkuste vymyslet, jestli by bylo možné udělat třeba trojúhelník jinak než jen ze tří dětí.“ Trojúhelníky
lze vytvořit i z jiného počtu dětí tak, aby bylo zachováno to, že bude mít vždy tři vrcholy a tři strany.
Možná děti napadnou další řešení, při kterých nebudou vytvořeny pouze trojúhelníky rovnostranné,
nebo jim s nimi může pomoci učitelka a potom nemusí být počet dětí nebo špejlí na každé straně
stejný. Pokud děti zjistí tuto skutečnost, ty šikovné zpravidla již dokážou najít i jiné možnosti, jak
trojúhelník vytvořit. Každý pokus dítěte o netradiční řešení je nutné pochválit; v případě potřeby
mohou pomoci v dořešení i ostatní děti nebo učitelka, aby všichni zažívali radost z úspěchu
a motivovalo je to zkoušet nové věci bez obav z neúspěchu.
Další den bude první část programu pokračovat prací s pracovními listy. Předpokladem pro správné
zodpovězení pracovních listů je, aby děti znaly názvy geometrických tvarů, dále rozlišovaly barvy,
uměly bezpečně počítat alespoň do deseti.
Při této části děti budou sedět u stolečků. Každé dítě má před sebou vytištěný barevný pracovní list
s přílohou, pastelku nebo tužku. Děti budou rozděleny do skupin podle toho, na jaké obtížnosti úkolů
budou pracovat. Každá skupina bude pracovat s jednou učitelkou. Je dobré, pokud mohou být děti
v oddělených místnostech, aby se navzájem nerušily. Pokud z prostorových důvodů není možné děti
rozdělit do dvou místností, lze vypracovat pracovní listy s každou skupinou zvlášť, nezávisle na sobě,
v jiný den, aby se děti vzájemně nerušily.
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Verze pro běžné děti – lehčí verze se základními barvami
Nejdříve učitelka dětem vysvětlí, jak budou s pracovními listy pracovat. Každé dítě dostane před sebe
pracovní list a přílohu 1.1.1 Pracovní list k vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a barvy (1 – verze pro běžně nadané děti) s přílohou geometrických tvarů a pastelky.
Učitelka přečte dětem první úkol: „Najdi na obrázku všechny modré trojúhelníky.“ Ukáže dětem, jak
si mají při práci počínat. První otázku si děti udělají společně s učitelkou. Učitelka a děti na svých
přílohách zakroužkují a spočítají všechny modré trojúhelníky. Zjištěný počet děti zaznamenají do
kolonky na pracovním listě pomocí čárek ve stejném počtu, jako je zjištěný počet modrých
trojúhelníků.
Při dalších úkolech děti pracují samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají počet
zapsat, dá jim dostatek času, aby úkol dokázali splnit všichni. Děti si v příloze zakroužkují uvedený
geometrický tvar dané barvy, spočítají si počet zakroužkovaných tvarů a do kolonky s úkolem na
prvním listě napíší stejný počet čárek, jako je počet tvarů. Pro usnadnění orientace v příloze
pracovních listů a jednodušší počítání tvarů je možné použít na zakroužkování každého tvaru jinou
pastelku.
Další úkoly již děti plní samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají děti počet zapsat,
dá jim dostatek času, aby úkol dokázali splnit všichni. Děti pracují samostatně.
Úkoly pro děti – lehčí verze se základními barvami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Najdi na obrázku všechny modré trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny zelené kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny černé čtverce, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny žluté obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny bílé kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli stejný
počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny černé obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny červené kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny červené trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny modré čtverce, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.

Varianta pro děti v případě, že ještě nedokážou správně spočítat zakroužkované geometrické tvary
V případě, že by doplňování a počítání tvarů bylo pro některé děti příliš složité, třeba z toho důvodu,
že ještě neumějí počítat, lze zjednodušit plnění pracovního listu pouze zakroužkováním určeného
tvaru danou barvou. V tomto případě budou děti potřebovat pouze přílohu s geometrickými tvary
a pastelky. Nebudou tedy potřebovat hlavní pracovní list s otázkami. Učitelka si vytiskne níže
uvedené otázky, které bude dětem dávat.
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Úkoly pro děti – lehká verze se základními barvami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Najdi na obrázku všechny modré trojúhelníky a zakroužkuj je modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny zelené kruhy a zakroužkuj je zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny černé čtverce a zakroužkuj je černou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny žluté obdélníky a zakroužkuj je žlutou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny bílé kruhy a zakroužkuj je tužkou.
Najdi na obrázku všechny červené kruhy a zakroužkuj je červenou pastelkou.

Verze pro nadané děti – těžší verze s doplňkovými barvami
Nejdříve učitelka dětem vysvětlí, jak budou s pracovními listy pracovat. Každé dítě dostane před sebe
pracovní list a přílohu 1.1.2 Pracovní list k vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a barvy (1 – verze pro nadané děti) s přílohou geometrických tvarů a pastelky.
Učitelka přečte dětem první úkol: „Najdi na obrázku všechny fialové trojúhelníky.“ Ukáže dětem, jak
si mají při práci počínat. První otázku si děti udělají společně s učitelkou. Učitelka společně s dětmi na
svých přílohách zakroužkují a spočítají všechny fialové trojúhelníky. Zjištěný počet děti zaznamenají
do kolonky na pracovním listě pomocí čárek ve stejném počtu, jako je zjištěný počet fialových
trojúhelníků.
Při dalších úkolech děti pracují samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají děti počet
zapsat, dá jim dostatek času, aby úkol dokázali splnit všichni. Děti si v příloze zakroužkují uvedený
geometrický tvar dané barvy, spočítají si počet zakroužkovaných tvarů a do kolonky s úkolem na
prvním listě napíší stejný počet čárek, jako je počet tvarů. Pro usnadnění orientace v příloze
pracovních listů a jednodušší počítání tvarů je možné použít na zakroužkování každého tvaru jinou
pastelku.
Další úkoly již děti plní samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají počet zapsat, dá
jim dostatek času, aby úkol dokázali splnit všichni. Děti pracují samostatně.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny fialové trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny růžové kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny oranžové čtverce, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny hnědé obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli
stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny světle modré kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny tmavě zelené obdélníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny šedé kruhy, spočítej je a do kolonky na první straně nakresli stejný
počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
Najdi na obrázku všechny růžové trojúhelníky, spočítej je a do kolonky na první straně
nakresli stejný počet čárek, jaký jsi právě spočítal.
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Varianta pro děti v případě, že ještě nedokážou správně spočítat zakroužkované geometrické tvary
V případě, že by doplňování a počítání tvarů bylo pro některé děti příliš složité, třeba z důvodu, že
ještě neumějí počítat, lze zjednodušit plnění pracovního listu pouze zakroužkováním určeného tvaru
danou barvou. V tomto případě budou děti potřebovat pouze přílohu s geometrickými tvary
a pastelky. Nebudou tedy potřebovat hlavní pracovní list s otázkami. Učitelka si vytiskne níže
uvedené otázky, které bude dětem dávat.
Úkoly pro děti – těžší verze s doplňkovými barvami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny fialové trojúhelníky a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny růžové kruhy a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny oranžové čtverce a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny hnědé obdélníky a zakroužkuj je hnědou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny světle modré kruhy a zakroužkuj je světle modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny tmavě zelené obdélníky a zakroužkuj je tmavě zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny šedé kruhy a zakroužkuj je šedou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny růžové trojúhelníky a zakroužkuj je růžovou pastelkou.

Kompetence a způsob jejich rozvíjení
Při činnostech souvisejících s programem je u dětí rozvíjeno velké množství kompetencí. Mezi nejvíce
rozvíjené kompetence patří:
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – děti při
poznávání geometrických tvarů pozorují své okolí, hledají v něm dané geometrické tvary, všímají si
souvislostí mezi předměty okolo sebe a geometrickými tvary – geometrické tvary objevují okolo sebe,
experimentují s vyvářením geometrických tvarů z těl ostatních dětí.
Poznávat, že dítě se může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo – děti při
práci a získávání nových poznatků o geometrických tvarech zažívají radost z poznání, z toho, že dokáží
samy najít tvary okolo sebe.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Přirozenou motivací k řešení problémů je pozitivní odezva na aktivní zájem – děti, které jsou správně
vedeny k tomu, aby se nebály zkoušet, experimentovat i chybovat, zažívají radost z experimentování
a poznávání nového.
Dítě rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – děti se při plnění úkolů
z programu a vlastním hodnocením výsledků své práce i práce jiných učí odlišovat od sebe řešení
funkční a nefunkční.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
při plnění úkolů z programu jsou děti motivovány k tomu, aby se učily zdůvodňovat svoje řešení, říci,
proč zvolily dané řešení.
Dítě průběžně rozšiřuje slovní zásobu o nové výrazy, které postupně aktivně používá při komunikaci
s okolím, – děti se během práce na programu seznamují s novými názvy geometrických tvarů, dalšími
pojmy, které se postupně stávají součástí jejich slovní zásoby.
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Uvědomění nutnosti nést zodpovědnost za své jednání – děti jsou při práci vedeny k tomu, aby si
uvědomovaly, že za své výsledky jsou odpovědny samy a záleží na jejich snaze, jaké budou jejich další
výsledky.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se odhadovat rizika svých nápadů, možnost změnit postup podle okolností – děti jsou vedeny
k samostatnosti v práci při zkoušení nového, nevyzkoušeného. Děti musí samy vědět, že jestliže se
nepodaří dostat k cíli zvolenou cestou, je dobré zkusit jinou možnost.
Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
Realizační rady
Při společné činnosti, při které budou děti vytvářet geometrické tvary z těl svých kamarádů, je
vhodné, aby učitelka, hlavně zpočátku, vybírala spíše šikovnější děti, které rychle chápou a jsou
odvážné, aby se nebály zkoušet nové věci. Pro děti je činnost atraktivní, ale pro některé nemusí být
právě jednoduchá. Méně odvážné děti se učí nápodobou od svých kamarádů. I když jedinci, kteří
vymýšlejí nějaké neobvyklé řešení, chybují, je dobré je pochválit za snahu a povzbudit je k další
činnosti. Zároveň je ale dobré vést děti pomocí otázek k tomu, aby se snažily samy nebo s pomocí
ostatních přijít na to, kde udělaly chybu.
Rizika a úskalí
Při činnostech může docházet k tomu k tomu, že některé děti se budou stydět nebo bát projevit
a zkoušet pracovat s ostatními. Je vhodné takové dítě povzbuzovat, chválit za každou projevenou
snahu i v případě, že dítě chybuje.
3.1.2 Téma: Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru a velikosti
Cíle běžné verze
Lehká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a používat pojmy malý, velký. Dítě zná a umí používat číselnou řadu do 10.
Středně těžká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a používat pojmy velký, středně velký, malý. Dítě zná a umí používat číselnou řadu
do 10.
Verze pro nadané děti:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a používat pojmy velký, středně velký, malý. Dítě zná, umí používat a pojmenovat
barvy základní i doplňkové. Dítě zná a umí používat číselnou řadu do 10.
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Cíl zjednodušené verze pro děti, které neznají a neumějí používat číselnou řadu
Lehká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a používat pojmy malý, velký.
Středně těžká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a používat pojmy velký, středně velký, malý.
Verze pro nadané děti:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
umí pojmenovat a používat pojmy velký, středně velký, malý. Dítě zná ,umí používat a pojmenovat
barvy základní i doplňkové.
Předpoklady účastníků
Druhé téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především znalost velikostí a geometrických tvarů. Děti mohou, ale není
to podmínkou, znát číslice do deseti. Měly by být schopny určitou dobu udržet pozornost, soustředit
se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro druhé téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole, dvě magnetické tabule s předem nakreslenými třemi
domečky (malým, středně velkým a velkým), plastové geometrické tvary tří velikostí nebo
geometrické tvary ze silného papíru, případně ze slabého papíru a poté zalaminované, nebo plastové
tvary tří velikostí (nejlépe v jedné barvě), v počtu nejméně 4–6 sad základních čtyř geometrických
tvarů ve třech velikostech na každou skupinu dětí, magnety na připevnění tvarů na magnetickou
tabuli, sada obručí tří velikostí (malá, středně velká), velká pro každou skupinku dětí, pastelky nebo
tužky (pro každé dítě stačí jedna, pokud děti zapisují počet geometrických tvarů do kolonky na
prvním listě), nebo sada pastelek (24 pastelek) pro každé dítě.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostory dovolují, je možné nechat děti spojené při motivaci k činnosti a následně je během
didaktické hry při práci s pracovními listy rozdělit a pracovat tak s menší skupinkou dětí.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den si děti pomocí motivace, společné práce s geometrickými tvary tří velikostí, práce ve
skupinkách procvičí názvy geometrických tvarů. Druhá část, která bude probíhat druhý den, je
zaměřena
na
prověření
znalostí
o
geometrických
tvarech
a
o
velikostech
a početních představách.
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Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Děti sedí na koberci. Učitelka vypráví jednoduchý příběh o kouzelníkovi: „Byl jeden kouzelník a ten se
bavil tak, že kouzlil samé čtverce, trojúhelníky, obdélníky a kruhy. Někdy, když měl hodně síly, tak
vyčaroval samé velké čtverce, trojúhelníky, obdélníky a kruhy, jindy mu to tak dobře nešlo, a tak byly
čtverce, trojúhelníky, obdélníky a kruhy menší a ke konci čarování, kdy už byl hodně unavený, čaroval
samé malé čtverce, trojúhelníky, obdélníky a kruhy. Kouzelník ale nevěděl, že čaruje geometrické
tvary, myslel si, že vykouzlil jen samé obrázky, vy jste ale šikovné děti, tak mu určitě poradíte
a ukážete mu, co vlastně vyčaroval. Když dočaroval, byl tak unavený, že z toho celého čarování usnul,
a tak už vůbec nevěděl, že se těm vyčarovaným tvarům vůbec nelíbilo, že jsou nechané takhle
dohromady. Velké tvary se posmívaly těm malým, že jsou to mrňouskové a ty středně velké nevěděly,
jestli mají být s těmi velkými, nebo radši s malými. Víte, co my teď, děti, uděláme? My je rozdělíme
a dáme je do jejich domečků. Malé tvary do toho malého, středně velké půjdou do středně velkého
domečku a ty velké mají svůj velký domeček.“
V této části používá učitelka názvy geometrických tvarů, aby se u dětí správně zafixovaly. Je dobré,
pokud to podmínky školy dovolí, rozdělit děti na dvě skupiny, z nichž každá bude pracovat s jednou
učitelkou. Děti se mohou při menším počtu lépe vystřídat.
V další části budou děti nejprve pracovat společně (ve dvou skupinách, každá s jednou učitelkou).
Cílem společné práce je zopakovat si názvy geometrických tvarů a zároveň procvičit pojmy „malý“,
„středně velký“, „velký“. Děti společně sedí na koberci, před sebou budou mít postavenou
magnetickou tabuli, na které jsou nakresleny tři domečky – malý, středně velký a velký – a na koberci
položené geometrické tvary ve třech velikostech, každá velikost bude alespoň ve dvou až třech
sadách.
Nejdříve si děti společně určí, který domeček je velký, který středně velký a který malý. Poté bude
učitelka postupně dávat dětem úkoly typu: „Pomoz najít středně velký čtverec a dej ho do středně
velkého domečku…“ Děti postupně podle pokynů učitelky hledají uvedené tvary a dávají je do
správného domečku. Učitelka se může ptát i stylem: „Kdo může bydlet ve velkém domečku?“ Cílem
je, aby dítě našlo nějaký velký tvar a správně ho pojmenovalo, dítě najde například velký kruh
a řekne ostatním, že je to velký kruh.
V další části se děti rozdělí do skupinek. Mohou se rozdělit samy, nebo je rozdělí učitelka, asi po 3–5
dětech. Každá skupinka dostane tři různě velké obruče a geometrické tvary třech velikostí v několika
sadách (počet sad je přinejmenším stejný jako počet skupinek).
Didaktická hra s geometrickými tvary. Nejdříve učitelka dětem vysvětlí pravidla hry: „My si dnes
zahrajeme takovou hru. Až vám řeknu, může z každé skupinky jít jeden chlapec nebo holčička ke
společné kupičce s geometrickými tvary, vezme jakýkoliv tvar. Ten pak donese ke své skupince
a položí ho do správné obruče. Velké tvary do velké obruče, středně velké tvary do středně velké
obruče a ty malé do malé obruče. Pozor, když tvar položíte do nějaké obruče, již ho nesmíte
přendávat do jiné. Když dítě, které vybíralo, položí tvar do obruče, může vyrazit další pro další tvar.
Musí však jít jiné dítě, než které přineslo první tvar. Hra bude pokračovat do té doby, dokud budou na
skupince nějaké tvary.“
Hodnocení provedou děti samy. Učitelka vybere vždy jedno dítě z jiné skupiny, než kterou počítáme.
Toto dítě má za úkol prohlédnout, zda jsou tvary správně zařazeny do obručí správné velikosti. Ty,
které jsou zařazeny špatně, může vyřadit. Poté spočítá, kolik správně zařazených tvarů má skupina,
jejíž tvary počítá. Podobným způsobem spočítáme i geometrické tvary ostatním skupinám. Učitelka
pouze
kontroluje,
že
zvolené
dítě
správně
vyřadilo
špatně
umístěné
tvary
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a správně spočítalo dobře umístěné tvary. Poté děti společně určí, která skupina má nejvíce správně
zařazených tvarů, a proto vyhrála. Při takto zvoleném samostatném hodnocení si děti znovu procvičí
geometrické tvary, velikosti, počítání, porovnávání počtů – co je více, co je méně.
Pokud se nedostává času nebo klesá pozornost dětí, je možné samostatné hodnocení dětí vyřadit.
Počet správně zařazených geometrických tvarů určí učitelka. Pochválí všechny děti za snahu
i v případě, že budou některé geometrické tvary špatně zařazeny.
Další den bude druhá část programu pokračovat prací s pracovními listy. Předpokladem pro správné
vypracování pracovních listů je, aby děti znaly názvy geometrických tvarů, dále znaly velikosti, uměly
bezpečně počítat alespoň do deseti.
Při této části budou děti sedět u stolečků. Každé dítě má před sebou vytištěný barevný pracovní list
s přílohou, pastelku nebo tužku. Děti budou rozděleny do tří skupin podle toho, na jaké obtížnosti
úkolů budou pracovat. Každá skupina bude pracovat s jednou učitelkou. Je dobré, pokud mohou být
děti v oddělených místnostech, aby se navzájem nerušily. Pokud z prostorových důvodů není možné
děti rozdělit do tří místností, je možné vypracovat pracovní listy s každou skupinou zvlášť, nezávisle
na sobě, v jiné dny, aby se děti vzájemně nerušily.
Nejdříve učitelka dětem vysvětlí, jak budou s pracovními listy pracovat. Každé dítě si před sebe položí
pracovní list a přílohu. Učitelka položí dětem první otázku. Ukáže jim, jak si mají při práci počínat.
První otázku si děti udělají společně s učitelkou.
Nejjednodušší verze s rozlišováním pouze dvou velikostí: velký – malý
Úkol zní: „Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky.“ Učitelka společně s dětmi na své příloze
spočítá všechny malé trojúhelníky. Zjištěný počet děti zaznamenají do kolonky na pracovním listě
pomocí čárek ve stejném počtu, jako je zjištěný počet modrých trojúhelníků. Stejným způsobem
ukáže učitelka postup při práci i dětem, které budou mít těžší nebo nejtěžší verzi pracovních listů.
Vhodné je, aby děti označovaly jednotlivé tvary, které mají v příloze najít, jinou barvou. Zpřehlední si
tím svoji práci. Další úkoly již plní samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají děti
počet zapsat, dá jim dostatek času, aby úkol dokázali splnit všichni. Děti pracují samostatně.
Úkoly pro děti – lehká verze s rozlišováním pouze dvou velikostí: velký – malý:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké čtverce.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky.
Najdi na obrázku všechny malé kruhy.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky.
Najdi na obrázku všechny malé čtverce.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky.

Úkoly pro děti – středně těžká verze s rozlišování tří velikostí: velký, středně velký, malý:
Úkol zní: „Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky.“ Učitelka společně s dětmi na své příloze
spočítá všechny malé trojúhelníky. Zjištěný počet děti zaznamenají do kolonky na pracovním listě
pomocí čárek ve stejném počtu, jako je zjištěný počet modrých trojúhelníků. Stejným způsobem
ukáže učitelka postup při práci i dětem, které budou mít těžší nebo nejtěžší verzi pracovních listů.
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Vhodné je, aby děti označovaly jednotlivé tvary, které mají v příloze najít, jinou barvou. Zpřehlední si
tím svoji práci. Další úkoly již děti plní samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají děti
počet zapsat, dá jim dostatek času, aby úkol dokázali splnit všichni. Děti pracují samostatně.
Úkoly pro děti – středně těžká verze s rozlišování tří velikostí: velký, středně velký, malý:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny malé kruhy.
Najdi na obrázku všechny malé čtverce.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky.
Najdi na obrázku všechny středně velké kruhy.
Najdi na obrázku všechny středně velké obdélníky.
Najdi na obrázku všechny středně velké čtverce.
Najdi na obrázku všechny středně velké trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky.
Najdi na obrázku všechny velké čtverce.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky.

Úkoly pro děti – těžká verze pro nadané děti s rozlišováním tří velikostí: velký, středně velký, malý,
a zároveň i barev
Úkol zní: „Najdi na obrázku všechny velké fialové trojúhelníky.“ Učitelka společně s dětmi na své
příloze spočítá všechny velké fialové trojúhelníky. Zjištěný počet děti zaznamenají do kolonky na
pracovním listě pomocí čárek ve stejném počtu, jako je zjištěný počet modrých trojúhelníků. Stejným
způsobem ukáže učitelka postup při práci i dětem, které budou mít těžší nebo nejtěžší verzi
pracovních listů.
Vhodné je, aby děti označovaly jednotlivé tvary, které mají v příloze najít, jinou barvou. Zpřehlední si
tím svoji práci. Další úkoly již děti plní samostatně. Učitelka přečte úkol, ukáže kolonku, kam mají děti
počet zapsat, dá jim dostatek času, aby úkol dokázali splnit všichni. Děti pracují samostatně.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny velké fialové trojúhelníky.
Najdi na obrázku všechny malé růžové kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké oranžové čtverce.
Najdi na obrázku všechny malé černé obdélníky.
Najdi na obrázku všechny velké světle modré kruhy.
Najdi na obrázku všechny velké tmavě zelené obdélníky.
Najdi na obrázku všechny malé šedé čtverce.
Najdi na obrázku všechny malé červené trojúhelníky.

Verze pro děti, které neumějí počítat.
V případě, že by doplňování a počítání tvarů bylo pro některé děti příliš složité, třeba z toho důvodu,
že ještě neumějí počítat, lze zjednodušit plnění pracovního listu pouze zakroužkováním určeného
tvaru danou barvou.
Úkoly pro děti – lehká verze s rozlišování pouze dvou velikostí: velký – malý:
1)
2)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky a zakroužkuj je červenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy a zakroužkuj je černou pastelkou.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny velké čtverce a zakroužkuj je zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky a zakroužkuj je modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé kruhy a zakroužkuj je žlutou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé čtverce a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.

Úkoly pro děti – středně těžká verze s rozlišování tří velikostí: velký, středně velký, malý:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Najdi na obrázku všechny malé trojúhelníky a zakroužkuj je červenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé kruhy a zakroužkuj je zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé čtverce a zakroužkuj je modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé obdélníky a zakroužkuj je žlutou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké kruhy a zakroužkuj je černou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké obdélníky a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké čtverce a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny středně velké trojúhelníky a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké kruhy a zakroužkuj je hnědou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké obdélníky a zakroužkuj je světle modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké čtverce a zakroužkuj je tmavě zelenou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké trojúhelníky a zakroužkuj je šedou pastelkou.

Úkoly pro děti – těžká verze pro nadané děti s rozlišováním tří velikostí: velký, středně velký, malý,
a zároveň i barev:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Najdi na obrázku všechny velké fialové trojúhelníky a zakroužkuj je fialovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé růžové kruhy a zakroužkuj je růžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké oranžové čtverce a zakroužkuj je oranžovou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé černé obdélníky a zakroužkuj je černou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké světle modré kruhy a zakroužkuj je světle modrou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny velké tmavě zelené obdélníky a zakroužkuj je tmavě zelenou
pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé šedé čtverce a zakroužkuj je šedou pastelkou.
Najdi na obrázku všechny malé červené trojúhelníky a zakroužkuj je červenou pastelkou.

Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Dítě se má učit nejen spontánně, ale i vědomě, s vyvinutím úsilí, učit se soustředit na činnost
a záměrně si pamatovat – při rozvíjení znalostí o geometrických tvarech, velikostech se děti musí
záměrně soustředit, vyvinout určité úsilí, aby si osvojily nové poznatky;
Dítě by se mělo učit se s chutí, pokud se mu dostává ocenění jeho činností – při procvičení znalostí je
použita hra, kterou děti mají rády, prožívají ji, baví je učit se a hrát si.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Dítě zpřesňuje početní představy, užívá číselné a matematické pojmy, elementární matematické
souvislosti – k zpřesňování početních představ dochází hlavně při samostatném hodnocení hry a také
při práci s pracovními listy.
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Dítě se nebojí chybovat, pokud pozitivní ocenění následuje i za snahu, nejen za správné řešení – děti
jsou při práci kladně hodnoceny za snahu nebát se chybovat.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – při spolupráci ve
skupině spolu musí děti komunikovat.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis – při práci ve skupině je základem správného řešení vzájemná spolupráce.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě rozvíjí smysl pro zodpovědnost ve hře, učení, váží si práce druhých – při společné práci ve
skupině je rozvíjen smysl pro zodpovědnost za výsledek celé skupiny.
Učí se obhajovat svá práva, ale zároveň i respektovat práva a potřeby druhých – k rozvíjení této
kompetence dochází při spolupráci ve skupině.
Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
Realizační rady
Při dělení dětí na skupiny je možné vybrat pro každou skupinu jedno šikovné dítě, které si bude samo
vybírat kamarády do skupiny, aby se předešlo rozdělení nevyrovnané skupiny. Bude tím zaručeno, že
v každé skupině bude alespoň jedno šikovné dítě. Další možností je to, že děti do skupin rozdělí
učitelka tak, aby byly vyrovnané.
Rizika a úskalí
Je možné, že děti, vytvoří příliš různorodé skupiny, pokud se budou dělit do skupin samy. V některé
pak budou samé šikovné děti, v jiných skupinách děti méně šikovné, dojde k tomu, že výsledky při hře
budou hodně rozdílné.
3.1.3 Téma: Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo)
Cíl běžné verze
Lehká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
se umí orientovat na ploše, dokáže pojmenovat a používat pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo. Dítě dokáže používat lepidlo a lepit malé obrazce na předem určené
místo.

67

Středně těžká verze:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
se umí orientovat na ploše, dokáže pojmenovat a používat pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo. Dítě dokáže používat lepidlo a lepit malé obrazce na předem určené
místo.
Verze pro nadané děti:
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
se umí orientovat na ploše, dokáže pojmenovat a používat pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo. Dítě dokáže používat lepidlo a lepit malé obrazce na předem určené
místo.
Předpoklady účastníků
Třetí téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především znalost pojmů dole, nahoře, uprostřed, před, za, první,
poslední, vlevo, vpravo, znalost geometrických tvarů, barev. Děti by měly být schopny určitou dobu
udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro druhé téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále pak domeček s vystřiženými okénky tak velkými,
aby se do nich vešly vystříhané geometrické tvary s 25 okénky (domeček s 25 okénky pro každou
skupinu dětí), plastové geometrické tvary nebo pracovní list přiměřené obtížnosti pro každé dítě,
lepidlo v tubě pro každé dítě, dostatečný počet geometrických tvarů dvou velikostí vystříhaných
z červeného, modrého, žlutého a zeleného barevného papíru pro každé dítě.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, lze nechat děti spojené při motivaci k činnosti a následně je během
didaktické hry a při práci s pracovními listy rozdělit a pracovat tak s menší skupinkou dětí.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den se děti pomocí motivace, společné části a práce ve skupinkách uvedou do tématu.
Druhá část, která bude probíhat druhý den, je zaměřena na prověření znalostí o geometrických
tvarech i velikostech a početních představách.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka si shromáždí děti na koberci. Vypráví jim jednoduchý motivační příběh: „Byly jednou
v jednom městě takové zvláštní domečky. Některé byly malé, jiné prostřední, některé hodně velké.
Nebyly to ale obyčejné domečky. V těchto domečkách nebydlely žádné děti, ani maminky
a tatínkové, ani babičky a dědové v něm nebydleli. Dokonce ani zvířátka v těchto domečkách
nebydlela. V každém z těch domečků byla spousta okének. Byly to domečky, ve kterých bydlely samé
geometrické tvary. V okénku jste tak mohli vidět čtvereček, v jiném okénku vykukoval obdélníček
a v dalším třeba kruh nebo trojúhelník. Myslíte, že byste dokázali poznat, kdo vedle koho a nad nebo
pod kým bydlel?“ Učitelka na jednom z domečků ukáže dětem, jak lze dávat geometrické tvary do
okének a poté určit, v jakém okénku se nacházejí.
V další části budou děti nejprve pracovat společně (ve dvou skupinách, každá s jednou učitelkou). Je
vhodné rozdělit skupiny tak, aby v jedné byly šikovnější děti, v druhé ty ostatní, aby bylo možné
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s dětmi ze skupiny šikovnějších ještě více procvičit polohu geometrických tvarů hledáním různých
poloh. Cílem společné práce je zopakovat si názvy geometrických tvarů a zároveň procvičit pojmy
dole, nahoře, uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo, procvičit názvy geometrických tvarů,
barev.
Děti společně sedí na koberci, před sebou budou mít postavenou magnetickou tabuli, na které je
nakreslený domeček a na koberci položené plastové geometrické tvary v různých barvách a třech
velikostech v dostatečném množství, aby jejich počet byl nejméně takový, jaký je počet dětí.
Učitelka postupně vybírá jedno dítě, které si může vybrat kamaráda. Děti dostanou úkol umístit
geometrický tvar v domečku. Například: „Najděte žlutý kruh a dejte ho do domečku nahoru
doprostřed.“, „ Vezměte červený obdélník, ten bude pod žlutým kruhem.“
Verze pro nadané děti
Po skončení celé činnosti si společně s dětmi zopakujeme, kde v domečku se geometrické tvary
nacházejí. Společně zkusíme najít co nejvíce označení, kde se daný geometrický tvar nachází
vzhledem k dalším umístěným tvarům. Například: „Malý čtverec je pod žlutým kruhem, taky je
napravo od bílého trojúhelníku. Zároveň je vedle modrého trojúhelníku.“ Pokud dítě najde další
možnost, jak ještě jiným způsobem označit polohu určitého tvaru, vždy ho pochválíme, že našlo další
možnost, i kdyby neurčilo polohu úplně správně. V takovém případě společně s ostatními dětmi
opravíme polohu předmětu.
V další části budou děti pracovat ve skupinkách po 3–5. Mohou pracovat ve stejných skupinkách jako
u předchozího tématu, nebo se mohou skupinky změnit. Každá skupinka dostane svůj domeček, do
kterého bude umisťovat své geometrické tvary.
Děti mohou svoje geometrické tvary umístit, jak chtějí, ale musí při tom dodržet dané podmínky,
které stanoví učitelka. Například: „Všechny kruhy nerady chodí do schodů, proto chtějí bydlet ve
všech domečkách jen dole.“, „Trojúhelníky mají rády hezký výhled z okna, proto chtějí bydlet jen
nahoře“. Děti v každé skupině dají geometrické tvary do okének tak, aby splnily podmínku s kruhy
a trojúhelníky. Společně zkontrolujeme, zda každá ze skupinek splnila podmínku o trojúhelníkách
a kruzích.
Podle času a zájmu dětí můžeme zkusit změnit podmínky umisťování geometrických tvarů. Například:
„Čtverce chtějí bydlet v domečku jen vpravo, obdélníky jenom vlevo a kruhy musí být jen v okénkách
dole.“ Postupně děti ve skupinkách umístí geometrické tvary tak, aby splnily další podmínku. Děti
mohou zkusit i další uspořádání geometrických tvarů, pokud splní dané podmínky.
Hodnocení mohou děti provést samy s tím, že kontrolují vždy dítě z jiné skupinky. Samotnou
kontrolou si procvičují své znalosti o geometrických tvarech a jejich umístění. Pokud již nestačí čas
nebo klesá pozornost dětí, může hodnocení provést sama učitelka.
Další den bude třetí část programu pokračovat prací s pracovními listy. Předpokladem pro správné
zodpovězení pracovních listů je, aby děti znaly názvy geometrických tvarů, dále pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo. Při této části budou děti sedět u stolečků. Každý
má před sebou vytištěný barevný pracovní list s domečkem s počtem okének podle obtížnosti
pracovních listů. Děti budou rozděleny do tří skupin podle toho, na jaké obtížnosti úkolů budou
pracovat. Každá skupina bude pracovat s jednou učitelkou. Je dobré, pokud mohou být děti
v oddělených místnostech, aby se navzájem nerušily. Pokud z prostorových důvodů není možné děti
rozdělit do tří místností, je možné vypracovat pracovní listy s každou skupinou zvlášť, nezávisle na
sobě, v jiné dny, aby se děti vzájemně nerušily.
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Tato část práce se uskuteční druhý den, při další řízené činnosti. Při této části děti budou sedět
u stolečků. Z důvodu, že děti většinou mívají potíže s poznáváním stran vpravo – vlevo, je vhodné při
této činnosti posadit děti ke stolečkům tak, aby byly všechny otočeny jedním směrem (třeba čelem
ke dveřím, aby měly pravou a levou na stejné straně). Každý má před sebou vytištěný pracovní list
s domečkem s 9, 16 nebo 25 okénky (obtížnost určí učitelka podle vyspělosti daného dítěte), tuhé
lepidlo. Uprostřed každého stolečku bude dostatečný počet geometrických tvarů dvou velikostí
vystříhaných z červeného, modrého, žlutého a zeleného barevného papíru pro každé dítě.
Nejdříve učitelka vysvětlí, jak budou děti s pracovními listy zacházet. Položí jim první otázku. Ukáže
jim, jak si mají při práci počínat. První otázku si děti udělají společně s učitelkou. Nejdříve si učitelka
ověří, zda děti znají pojmy vpravo – vlevo, raději si společně určí, kde je pravá strana (například ta u
skříňky) a kde levá strana (například ta u nástěnky).
Úkol: zní „Nalep červený trojúhelník nahoru vpravo.“ Učitelka i děti na svých přílohách najdou mezi
geometrickými tvary červený trojúhelník, najdou v domečku okénko, které je nahoře vpravo, a nalepí
tam trojúhelník.
Další úkoly budou již děti dělat samostatně. Učitelka jim nechá na vypracování každého úkolu
dostatečné množství času.
Úkoly pro děti – lehká verze s 9 okénky:
1)
2)
3)
4)
5)

Nalep červený trojúhelník nahoru vpravo.
Nalep modrý obdélník dolů vpravo.
Nalep modrý kruh uprostřed.
Nalep modrý trojúhelník pod červený trojúhelník.
Nalep červený obdélník vedle modrého obdélníku.

Těžší verze:
Nejdříve učitelka dětem vysvětlí, jak budou s pracovními listy zacházet. Položí jim první otázku.
Ukáže, jak si mají při práci počínat. První otázku si děti udělají společně s učitelkou. Nejdříve si
učitelka ověří, zda děti znají pojmy vpravo – vlevo, raději si společně určí, kde je pravá strana
(například ta u skříňky) a kde levá strana (například ta u nástěnky).
Úkol zní: „Nalep velký trojúhelník nahoru vlevo.“ Učitelka a děti na svých přílohách najdou mezi
geometrickými tvary velký trojúhelník, najdou v domečku okénko, které je nahoře vlevo, a nalepí tam
trojúhelník.
Další úkoly budou již děti dělat samostatně. Učitelka jim nechá na vypracování každého úkolu
dostatečné množství času.
Úkoly pro děti – těžší verze s 16 okénky:
1)
2)
3)
4)
5)

Nalep velký trojúhelník nahoru vlevo.
Nalep malý trojúhelník pod velký trojúhelník.
Nalep malý kruh vpravo dole.
Nalep velký kruh vedle velkého trojúhelníku.
Nalep malý čtverec nad malý kruh.
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6)
7)
8)

Nalep velký čtverec vlevo dole.
Nalep malý obdélník vedle malého kruhu.
Nalep velký obdélník vedle malého čtverce.

Nejtěžší verze:
Nejdříve učitelka vysvětlí, jak budou děti s pracovními listy zacházet. Položí jim první otázku. Ukáže,
jak si mají při práci počínat. První otázku si děti udělají společně s učitelkou. Nejdříve si učitelka ověří,
zda děti znají pojmy vpravo – vlevo, raději si společně určí, kde je pravá strana (například ta u skříňky)
a kde levá strana (například ta u nástěnky), pokud si je učitelka jistá, že nejšikovnější děti znají dobře
levou a pravou stranu, nemusí je společně opakovat.
Úkol zní: „Nalep velký červený trojúhelník do hoření řady tak, aby byl v této řadě první.“ Učitelka
společně s dětmi na svých přílohách najdou mezi geometrickými tvary červený trojúhelník, najdou
v domečku okénko, které je na prvním místě v řadě nahoře, a nalepí tam červený trojúhelník.
Další úkoly budou již děti dělat samostatně. Učitelka jim nechá na vypracování každého úkolu
dostatečné množství času, pokud bude třeba, zadání úkolu učitelka ještě zopakuje, aby ho všichni
dobře pochopili.
Úkoly pro děti – nejtěžší verze s 25 okénky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nalep velký červený trojúhelník do hoření řady tak, aby byl v této řadě první.
Nalep malý modrý trojúhelník do hoření řady tak, aby byl v této řadě poslední.
Nalep malý modrý čtverec před malým modrým trojúhelníkem.
Nalep velký žlutý čtverec za velkým červeným trojúhelníkem.
Nalep malý zelený obdélník do prostřední řady vpravo.
Nalep velký modrý obdélník dolů vlevo.
Nalep malý zelený kruh dolů vpravo.
Nalep velký žlutý kruh nad malý zelený obdélník.

Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – získané poznatky
o geometrických tvarech budou děti uplatňovat v dalších činnostech.
Poznávat, že dítě se může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo – během
hry s geometrickými tvary by měly děti zažívat radost z poznání nového.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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Řešit problémy, na které dítě stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých – při práci ve
skupinách děti řeší, jak mohou rozmístit geometrické tvary do domečku tak, aby dodržely zadání.
Dítě rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – při společné práci děti zkoušejí,
které řešení se jim osvědčí a které ne.
Dítě se nebojí se chybovat, pokud pozitivní ocenění následuje i za snahu, nejen za správné řešení – při
citlivém hodnocení, povzbuzování k další činnosti jsou děti vedeny k tomu, aby se nebály chyb.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
při společné práci ve skupině je třeba, aby se děti domlouvaly na společné činnosti.
Porozumění řeči, vedení smysluplného dialogu – komunikací nad problémem se rozvíjí řeč dětí;
v běžných situacích dovede komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – děti jsou vedeny k tomu,
aby se nebály zeptat, říci svůj názor.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis – při práci ve skupině přirozeně dochází k schopnostem prosadit se.
Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, dodržuje stanovená pravidla – při práci ve skupině se
postupně učí domlouvat, dodržovat pravidla.
Učí se chápat a respektovat odlišnost lidí – děti postupně při společných činnostech přicházejí na to,
že každý umí něco jiného, v něčem jiném je dobrý.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – při samostatné práci, kdy se děti nebojí
chybovat, samy zjišťují, co je jejich silná a slabá stránka.
Rozvíjí smysl pro zodpovědnost ve hře, učení, váží si práce druhých – společná práce učí
odpovědnosti za celkový výsledek.
Učí se obhajovat svá práva, ale zároveň i respektovat práva a potřeby druhých – v práci ve skupině se
děti učí prosadit, ale taky respektovat ostatní.
Realizační rady
Při společné části, kdy děti pracují ve dvou skupinách se dvěma učitelkami, je vhodné děti rozdělit na
skupinu šikovnějších dětí a těch ostatních. Při dělení dětí do skupin je vhodné, aby učitelka vybrala
skupinky tak, aby v každé bylo alespoň nějaké šikovné dítě, které zvládne dodržet dané podmínky a je
schopné ostatním dětem ve skupince pomoci. Je možné nechat dělení do skupinek stejné, jako bylo
v minulých tématech, pokud práce probíhaly dobře a děti se ve skupinkách dokázaly doplňovat.
Pokud byly v některé skupince větší problémy například proto, že se sešlo více dominantních dětí, je
možné jejich složení taktně obměnit, třeba tak, že dětem vysvětlíme, že bychom chtěli zkusit, jestli
budou tak šikovní jako minule i s jiným kamarádem. Při dělení dětí do skupin je vhodné vybrat jedno
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dítě a to si samo najde kamaráda, se kterým bude úkol řešit. Je vhodné podporovat kamarádské
vztahy mezi dětmi.
Rizika a úskalí
Při činnostech s největší pravděpodobností bude dětem dělat problémy rozlišení pravé a levé strany.
Je proto vhodné tyto dva pojmy procvičovat dlouhodobě i mimo vlastní práci na programu. Rozhodně
je vhodné zopakovat s dětmi, kde je pravá a kde levá strana před započetím práce s pracovními listy.
Před vlastní činností je vhodné si společně říci, na které straně je levá ruka, na které pravá. Zde je
třeba dát pozor na to, když děti sedí na židličkách proti sobě a mají tak levou a pravou stranu na
opačné straně. Pokud dětem dělá velké potíže poznat strany, je možné jim to usnadnit například tím,
že všechny děti budou sedět čelem k jedné straně a předem si řekneme, že pravá strana je například
u okna a levá u dveří.
Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.

3.2 Metodický blok č. 2 (Hra s geometrickými tvary)
Druhý tematický blok je rozdělen do dvou témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou
hodinu. Tento tematický blok navazuje logicky na předchozí, první blok.
Činnosti ve druhém bloku vycházejí z předpokladu, že děti již geometrické tvary i jejich názvy znají.
V tomto bloku děti s geometrickými tvary pracují, seznamují se s tím, že s geometrickými tvary si lze
také hrát, různě s nimi pracovat a manipulovat.
Cílem tohoto bloku je poznávání vlastností plošných geometrických tvarů manipulací s nimi, rozvíjení
fantazie, jemné motoriky.
Řešení úloh – přílohy 5.3, 5.4, 5.5.

3.2.1 Téma: Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle fantazie
Cíle
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
se umí orientovat na ploše, dokáže pojmenovat a používat pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo. Dítě umí používat svoji fantazii a tvořivost. Dítě prožívá radost
z činnosti. Dítě dokáže používat lepidlo a lepit malé obrazce na předem určené místo. Děti umí
spolupracovat ve dvojici, domluví se na společném postupu při práci i na společném cíli, ke kterému
směřují.

Předpoklady účastníků
Čtvrté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
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předpoklady. Při tomto tématu je především potřebné, aby se děti nebály experimentovat, zkoušet
nové, tvořit.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro druhé téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále jsou třeba plastové geometrické tvary různých
barev a velikostí v dostatečném počtu tak, aby na každou dvojici zbylo alespoň 10–15 tvarů, papíry
A4 (nejméně jeden na každé dítě), tuhé lepidlo na papír (jedno pro každé dítě), dostatečný počet
vystříhaných geometrických tvarů různých barev a velikostí (je možné dát každému dítěti nůžky
a natisknuté geometrické tvary na barevném papíře, děti si mohou samy vystřihnout, co budou
potřebovat), šikovnější děti mohou používat i pastelky nebo fixy a dotvořit jimi svůj obrázek nebo si
pomocí nůžek dostřihnout z geometrických tvarů, co budou potřebovat (např. kruh rozstřihnout na
dva polokruhy, čtverec rozstřihnout na dva nebo více obdélníků, z obdélníku udělat dva čtverce,
z rovnoramenného trojúhelníku udělat dva trojúhelníky pravoúhlé…).
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, je možné nechat děti spojené při motivaci k činnosti a následně je
během práce ve dvojicích a při práci s pracovními listy rozdělit a pracovat tak s menší skupinkou dětí.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den jsou děti pomocí motivace, společné části a práce ve skupinkách uvedeny do tématu.
Druhá část, která bude probíhat druhý den, je zaměřena na samostatnou činnost dětí.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Děti si společně sednou na koberec, kde bude probíhat společná činnost. Učitelka seznámí děti
s činností, kterou budou dělat. Dětem řekne: „Dnes si zahrajeme na pana výtvarníka. To je pán, který
dělá různé obrázky a taky třeba sochy a podobně. My budeme dělat obrázky, ale nebudeme je kreslit,
ale budeme je vytvářet z geometrických tvarů. Z geometrických tvarů lze udělat spoustu různých
obrázků. Můžete třeba udělat domečky, auta, kytičky, panáčky a ještě spoustu dalších obrázků. Dnes
si zkusíme nějaký obrázek vytvořit s kamarádem na koberci, zítra si každý může nalepit svůj vlastní
obrázek na papír.“
Děti budou tvořit své vlastní obrázky z plastových geometrických tvarů na koberci. Nejdříve si každý
najde kamaráda, se kterým bude pracovat. Je vhodné, aby děti měly možnost vybrat si kamaráda
samostatně tak, aby si mohly vybrat toho, s kým si budou dobře rozumět. Teprve pokud by si některé
děti samy neokázaly kamaráda najít, jim učitelka pomůže. Každé dvojici dá učitelka hromádku
geometrických tvarů, další tvary budou mít děti k dispozici na společné hromádce.
Děti mohou samostatně tvořit z geometrických tvarů obrázky dle své fantazie. Po skončení práce si
uděláme malou výstavku hotových obrázků. Společně s dětmi budeme procházet mezi obrázky,
prohlížet si je. Každá dvojice má možnost vysvětlit ostatním, co společně s kamarádem vytvořili. Celá
výstavka může být dětem inspirací pro jejich individuální činnosti v dalším dni.
Další den bude probíhat individuální práce dětí u stolečků. Při této činnosti bude každé dítě pracovat
samostatně. Děti si sednou ke stolečkům. Každé dítě dostane svůj papír, lepidlo. Uprostřed každého
stolu budou dětem k dispozici geometrické tvary.
Učitelka vysvětlí dětem, jak bude probíhat činnost. Každé dítě si vezme svůj papír, vybere si
geometrické tvary, jaké bude potřebovat, a na svém papíře si vytvoří obrázek, jaký se mu líbí.
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Děti budou pracovat samostatně. Je možné, aby si navzájem pomáhaly, radily si. Učitelka nabídne
dětem, že si mohou tvary přizpůsobit podle potřeby, například přestřižením některých tvarů, čímž
mohou vzniknout tvary jiné. Nalepené obrázky z geometrických tvarů si mohou děti dotvořit
například pomocí pastelek nebo fixů. Na závěr celé činnosti utvoříme s dětmi výstavku z hotových
obrázků. Společně budeme procházet mezi obrázky, prohlížet si je. Které dítě bude chtít, může
ostatním vysvětlit, co vytvořilo za obrázek a proč vytvořilo právě tento obrázek. Všechny obrázky
můžeme dětem vystavit na nástěnku na chodbě školy, aby mohly ukázat, co vytvořily,
i rodičům a mladším dětem.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – při práci
s geometrickými tvary je nutné soustředění na práci.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – děti svoje
poznatky o geometrických tvarech uplatňují v práci s nimi.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
výsledku své činnosti – děti jsou vedeny k tomu, aby svoji práci vždy dokončily.
Odhadovat svoje síly, zkoušet hodnotit svoje pokroky a oceňovat i práci druhých – při společném
hodnocení mohou srovnávat a hodnotit svoji práci i práci druhých.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – děti při práci s geometrickými tvary hledají nová,
originální řešení, využívají zkušenosti, které již mají s výtvarnými technikami.
Dítě rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – děti mohou zkoušet více
možností vytvoření obrázků, nakonec volí pro ně nejvhodnější práci.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Schopnost vyjádření vlastních myšlenek, pocitů a prožitků i jinými prostředky (výtvarné, řečové) –
děti jsou při práci vedeny vyjádřit své myšlenky a prožitky výtvarnými prostředky.
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – při práci spolu děti
komunikují nad tím, co vytvoří, s učitelkou komunikují o cíli a zaměření své práce, s rodiči nad
výstavkou svých obrázků.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Samostatné rozhodování o svých činnostech (vytváření vlastního názoru) – děti se mohou samy
rozhodnout, jakým způsobem ztvární své představy.
Uvědomění nutnosti nést zodpovědnost za své jednání – při práci se děti ve skupině učí dohodnout
na společném postupu, případně řeší vzniklé problémy mezi sebou.
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KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí plánovat a řídit svoje činnosti a hry – děti si společně řídí své činnosti – co a jak budou
vytvářet.
Učí se rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – při práci děti poznávají své silné i slabé
stránky.
Učí se odhadovat rizika svých nápadů, možnost změnit postup podle okolností – děti mohou při práci
zkoušet a experimentovat, přirozenou cestou zjišťují, co je dobře a co ne.
Realizační rady
Při dělení dětí do dvojic je vhodné, aby měly možnost samy si vybrat kamaráda, se kterým budou
tvořit. Jednak se tak utužují kamarádské vztahy mezi dětmi, a je větší pravděpodobnost, že se děti ve
dvojici lépe domluví. Teprve pokud by si některé děti samy neokázaly najít kamaráda, jim učitelka
pomůže.
Rizika a úskalí
Rizikem může být, že se děti ve dvojici nedokážou domluvit, co budou z geometrických tvarů tvořit.
Potom je možné, aby daná dvojice vytvořila dva samostatné obrázky.
Hodnocení
Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co se jim podařilo vytvořit a co
jim nešlo. Základem hodnocení je vést děti k tomu, že zkoušet nové je správné i za cenu, že se
všechno vždy nepodaří tak, jak by si děti na začátku představovaly.
3.2.2 Téma: Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky
Cíle
Dítě dokáže rozlišit, určit a pojmenovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník. Dítě
se umí orientovat na ploše, dokáže pojmenovat a používat pojmy dole, nahoře, uprostřed, před, za,
první, poslední, vlevo, vpravo. Dítě dokáže pojmenovat a správně používat barvy základní
a doplňkové. Dítě umí rozlišovat a správně používat pojmy velký, středně velký, malý. Dítě dokáže
používat lepidlo a lepit malé obrazce na předem určené místo.
Předpoklady účastníků
Páté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především znalost pojmů dole, nahoře, uprostřed, před, za, první,
poslední, vlevo, vpravo, znalost geometrických tvarů, znalost počtu nejméně do deseti. Děti mohou,
ale není to podmínkou, znát i číslice do deseti. Děti by měly být schopny určitou dobu udržet
pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro páté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky v mateřské škole. Dále je třeba
papír A4, lepidlo pro každé dítě, vystříhané barevné geometrické tvary, které patří k jednotlivým
obrázkům, jež mají děti vytvořit, pastelky.
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Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti školy dovolí, je vhodné děti při práci s pracovními listy rozdělit a pracovat tak
s menší skupinkou dětí.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do třech dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den si děti vytvoří první obrázek (domečky), další den druhý (panák) a třetí den ten
poslední (vláček). Při činnostech si děti procvičí, co se doposud v programu dozvěděly
o geometrických tvarech, orientaci na ploše, barvách a velikostech.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
První den – první úkol – sestavení obrázku domečků
Učitelka děti posadí na židle ke stolečkům. Seznámí je s tím, co budou dělat: „Dnes si budeme hrát na
hádanky. Ale bude to trochu jiná hra, než kterou znáte. Nebude to tak, že bychom vám já nebo někdo
jiný řekli hádanku a vy byste pak hádali, co to asi je. Dnes vám budu říkat, co a kam máte nalepit, a vy
budete hádat, co se nám asi na obrázku objeví.“
Vyhledání geometrických tvarů a postupné skládání tvarů podle pokynů učitelky – DOMEČKY
Děti budou pracovat u stolečků. Každé dítě bude mít k dispozici papír A4, lepidlo a vystříhané
geometrické tvary příslušné k danému obrázku, který máme vytvořit.
Učitelka postupně říká, jaký tvar (barvu a velikost) si mají děti najít a kam mají daný tvar nalepit. První
úkol si děti s učitelkou udělají společně, další již dělají každý zvlášť. První úkol: „Nalep žlutý kruh
nahoru doprostřed čtvrtky.“ Děti si společně s učitelkou najdou žlutý kruh. Poté si společně ukážou,
kde je na čtvrtce nahoře a uprostřed a nalepí tam žlutý kruh. Postupně stejným způsobem udělají
ostatní úkoly.
Úkoly pro děti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nalep žlutý kruh nahoru doprostřed.
Nalep oranžový trojúhelník pod žlutý kruh.
Napravo od oranžového trojúhelníku nalep žlutý trojúhelník.
Nalevo od oranžového trojúhelníku nalep trojúhelník červený.
Pod každý trojúhelník nalep zelený čtverec (tedy celkem tři čtverce).
Zkus říci, co se ti na obrázku povedlo nalepit.

Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád. Na konci tohoto bloku si děti mohou dokreslit obrázek dle své fantazie tak, aby se jim líbil.
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Druhý den – druhý úkol – sestavení obrázku panáka
Učitelka děti posadí na židle ke stolečkům. Vysvětlí jim, že si dnes opět budou hrát na hádanky tak
jako předchozí den. Učitelka bude opět říkat, jaký tvar si mají děti najít a kam ho nalepit, na konci
budeme společně hádat, jaký obrázek se nám povedl vytvořit.
Vyhledání geometrických tvarů a postupné skládání tvarů podle pokynů učitelky – PANÁK
Děti budou pracovat u stolečků. Každé dítě bude mít k dispozici papír A4, lepidlo a vystříhané
geometrické tvary příslušné k danému obrázku, který máme vytvořit. První úkol si děti s učitelkou
udělají společně, další již dělají každý zvlášť. První úkol: „Vezmi kruh a nalep ho na papír nahoru
doprostřed.“ Děti si společně s učitelkou najdou kruh. Poté si společně ukážou, kde je na čtvrtce
nahoře a uprostřed a nalepí tam kruh. Postupně stejným způsobem udělají ostatní úkoly.
Úkoly pro děti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vezmi kruh a nalep ho na papír nahoru doprostřed.
Pod kruh nalep obdélník.
Napravo od nalepeného obdélníku nalep druhý obdélník.
Napravo od obdélníku, který je pod kruhem, nalep další obdélník.
Trojúhelník nalep pod prostřední obdélník.
Pod trojúhelník nalep vedle sebe dva obdélníky.
Pod každý z těchto obdélníku nalep čtverec.
Zkus říci, co se ti na obrázku povedlo nalepit.

Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád. Na konci tohoto bloku si děti mohou dokreslit obrázek dle své fantazie tak, aby se jim líbil.
Třetí den – třetí úkol – sestavení obrázku vláčku
Učitelka děti posadí na židle ke stolečkům. Vysvětlí jim, že si dnes opět budou hrát na hádanky tak
jako předchozí den. Učitelka bude opět říkat, jaký tvar si mají děti najít a kam ho nalepit, na konci
budeme společně hádat, jaký obrázek se nám povedlo vytvořit.
Vyhledání geometrických tvarů a postupné skládání tvarů podle pokynů učitelky – VLÁČEK (10
minut)
Děti budou pracovat u stolečků. Každé dítě bude mít k dispozici papír A4, lepidlo a vystříhané
geometrické tvary příslušné k danému obrázku, který máme vytvořit. Učitelka postupně říká, jaký
tvar (barvu a velikost) si mají děti najít a kam mají daný tvar nalepit. První úkol si děti s učitelkou
udělají společně, další již dělají každý zvlášť. První úkol: „Nalep žlutý kruh nahoru doprostřed čtvrtky.“
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Děti si společně s učitelkou najdou žlutý kruh. Poté si společně ukážou, kde je na čtvrtce nahoře
a uprostřed a nalepí tam žlutý kruh. Postupně stejným způsobem udělají ostatní úkoly.
Úkoly pro děti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Nalep žlutý kruh nahoru vpravo.
Dole vpravo nalep vedle sebe dva modré kruhy.
Uprostřed stránky nalep doprostřed papíru dva červené kruhy.
Dolu nalevo nalep dva oranžové kruhy.
Nad dva oranžové kruhy nalep oranžový obdélník dlouhou stranou nahoru.
Nad červené kruhy nalep červený obdélník dlouhou stranou nahoru.
Nad modré kruhy nalep modrý obdélník dlouhou stranou nahoru.
Vedle modrého obdélníku vpravo nalep modrý trojúhelník.
Nad modrý obdélník, na jeho levou stranu, nalep modrý čtverec.
Nad modrý obdélník vpravo nalep modrý obdélník krátkou stranou nahoru
Zkus říct, co se ti na obrázku povedlo nalepit.

Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště si dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád. Na konci tohoto bloku si děti mohou dokreslit obrázek dle své fantazie tak, aby se jim líbil.
Pokud by bylo lepení obrázků podle pokynů příliš náročné nebo se z časových důvodů všechny tři
úkoly nestíhaly, je možné vybrat si pouze dva libovolné úkoly, protože princip vytváření podle pokynů
je u všech obrázků podobný, není bezpodmínečně nutné udělat s dětmi všechny tři obrázky.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – děti v činnostech
v tomto programu uplatňují poznatky získané v minulých tématech – znalost geometrických tvarů,
orientace na ploše, barvy, velikost.
Poznávat, že se dítě může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo – děti
zažívají v případě, že se jim povede správně rozluštit, co na obrázku vzniklo, radost z toho, co
dokážou.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – děti jsou vedeny k tomu, aby se snažily svoji práci vždy dovést do konce.
Odhadovat svoje síly, zkoušet hodnotit svoje pokroky a oceňovat i práci druhých – při práci nad
pracovními listy děti přirozeně vidí, jak pracují ostatní, samy pak zažívají radost ze svých pokroků.
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Přirozenou motivací k řešení problémů je pozitivní odezva na aktivní zájem – děti jsou vždy kladně
hodnoceny za svoji snahu zkoušet něco nového.
Učí se, že vyhýbat se řešení k cíli nevede, že svou iniciativou mohou ledacos ovlivnit – děti zjišťují, že
pro správný výsledek své činnosti musejí vyvinout nějaké úsilí.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
děti jsou přirozeně vedeny ke komunikaci při rozhovorech nad výsledkem své práce.
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – děti podle svých
potřeb komunikují nad svými činnostmi, vysvětlují, co proč udělaly.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Dítě se učí chápat a respektovat odlišnost lidí – při hodnocení výsledků své práce děti zjišťují, že
každý je jiný, každý svůj úkol vyřeší jinak.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – při práci nad pracovními listy děti
poznávají, co jim jde a co ne.
Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
Realizační rady
V tomto tématu bude vhodné rozdělit činnosti dětí do třech bloků, tedy do třech dnů, aby děti měly
možnost se dostatečně soustředit na každou část. Činnosti jsou pro děti poměrně náročné na
pozornost, proto je vhodné je rozdělit na více segmentů.
Rizika a úskalí
Některým dětem může dělat potíže splnit úkol, pokud nemají dostatečné znalosti o geometrických
tvarech, orientaci na ploše, barvách. Proto je vhodné rozdělit děti do dvou skupin po menším počtu.
Každou skupinu bude vést jedna učitelka. Tím, že bude ve skupině méně dětí, se jim učitelka může
individuálněji věnovat a v případě potřeby jim pomoci, aby všichni měli možnost zažít úspěch z dobře
dokončené práce.
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3.3 Metodický blok č. 3 (Vytváření geometrických těles s využitím poznatků o plošných
geometrických tvarech)
Třetí tematický blok je rozdělen do tří témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tento blok navazuje na poznatky z předchozích dvou bloků. Vychází z poznatků o geometrických
tvarech, které již děti z předchozích dvou bloků znají.
Děti jsou ve třetím bloku vedeny k tomu, aby manipulací s geometrickými tvary vytvářely
geometrická tělesa. Cílem není naučit děti názvy geometrických těles, ale přimět je k tomu, aby
získaly povědomí o jejich existenci a pomocí manipulace s nimi se seznámily s některými jejich
vlastnostmi.
Řešení úloh – přílohy č. 5.6, 5.7, 5.8.
3.3.1 Téma: Vytváření geometrických těles z předem vytvořených tvarů plošných (například
práce s magnetickou stavebnicí s geometrickými tvary)
Cíle
Dítě pozná a pojmenuje geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Dítě se seznámí i s
jinými geometrickými tvary, které nemusí umět pojmenovat (kruhová výseč, lichoběžník apod.). Dítě
pozná při manipulaci s geometrickými tvary některé další vlastnosti geometrických tvarů
(trojúhelníky mohou být různé – pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný, obecný). Některé
geometrické tvary mohou vytvořit další geometrický útvar (např. z několika čtverců vznikne obdélník,
z pravoúhlých trojúhelníků lze sestavit obdélník). Děti zjistí, že sestavováním geometrických tvarů
vznikají tělesa, i když není potřeba, aby je dokázaly pojmenovat. Děti se seznámí s novou stavebnicí
Magformers a možnostmi práce s ní. Děti umí spolupracovat ve skupině.
Předpoklady účastníků
Šesté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností a
úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především znalost geometrických tvarů. Děti by měly být schopny určitou
dobu udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro šesté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky nebo herna s kobercem či
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále je třeba magnetická stavebnice s geometrickými
tvary – Magformers – vždy alespoň jedna stavebnice s doplněnými díly např. na výrobu koule pro
skupinu 3–5 dětí + jedna stavebnice pro učitelku.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, je možné děti rozdělit a pracovat tak s menší skupinkou dětí nebo
nechat děti spojené.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den si děti pomocí motivace, seznámení s novou stavebnicí, zjistí, jak stavebnice funguje.
Druhý den děti cíleně tvoří ze stavebnice podle pokynů – zkoušejí vytvořit tělesa pomocí
geometrických tvarů. Potřebnými prostory mohou být buď stolečky a židle, nebo koberec, kde budou
jednotlivé skupinky dětí usazeny.
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Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Děti se společně shromáždí na koberci před učitelkou. Učitelka je seznámí s činností, kterou budou
dělat. Jako motivace slouží zajímavá nová stavebnice. Učitelka říká: „Dnes jsem vám, děti, přinesla
novou stavebnici. Je magnetická, jednotlivé části spolu drží pomocí magnetů. Vy už znáte jinou
stavebnici, která také drží pomocí magnetů. V té stavebnici, kterou znáte, jsme měli kuličky a tyčky.
V téhle stavebnici zase máme samé geometrické tvary. Stavebnici vám za chvíli půjčím, abyste si ji
mohli sami vyzkoušet. Uvidíte sami, co všechno se dá z geometrických tvarů postavit.“
Učitelka nechá děti, aby se rozdělily do skupinek po 3–5 dětech. V této fázi programu nezáleží na
tom, jaké bude složení skupinek, proto může učitelka nechat na dětech, jak se samy rozdělí. Při
rozdělování učitelka zasáhne jedině tehdy, pokud se některé děti nedokážou samy zařadit do některé
skupinky. Poté všem rozdá stavebnice. Do každé skupinky dá jednu.
Děti mohou samostatně pracovat se stavebnicí dle své fantazie, aby se s ní seznámily. Cílem je
poznávání možností práce se stavebnicí, spolupráce ve skupině, rozvíjení motoriky, fantazie
a tvořivosti dětí. Učitelka může děti pozorovat, ale do jejich činnosti nezasahuje, pokud by to nebylo
nezbytně nutné. Děti nejspíše vytvoří některá tělesa, aniž by to tušily, což se jim bude hodit v dalších
činnostech.
Další den budeme s dětmi pokračovat v práci se stavebnicí. V této části se ale bude jednat o cílenou
činnost. Děti budou opět pracovat ve skupinách se stavebnicí Magformers. Nyní ale budou stavět
podle pokynů, budou se snažit vytvořit geometrická tělesa z předem vybraných geometrických tvarů.
Učitelka bude postupně zadávat úkoly tak, aby děti ve skupince měly možnost vytvořit geometrická
tělesa. Příklad: „Děti, zkuste najít šest stejných čtverečků a ze všech těch čtverečků něco hezkého
postavte.“ Učitelka nechá nejdříve děti ve skupince samostatně pracovat, vytvářet a zkoušet, co se ze
šesti čtverečků dá postavit. Kladně vždy ohodnotí každý pokus o vytvoření nějakého tělesa. Pokud by
se dětem nedařilo vytvořit krychli, může jim ukázat jednu, kterou před nimi sestaví. Potom děti zkusí
postavit krychli podle předloženého modelu. Učitelka těleso správně pojmenuje, ale po dětech
nevyžaduje, aby název znaly.
Učitelka zadá další úkol tak, aby děti ve skupince měly možnost vytvořit geometrická tělesa. Příklad:
„Děti, zkuste najít dva stejné čtverečky a čtyři stejné obdélníky, ze všech těch čtverečků
a obdélníků něco hezkého postavte.“ Učitelka nechá nejdříve děti ve skupince samostatně pracovat,
vytvářet a zkoušet, co se ze dvou čtverců a čtyř obdélníků dá postavit. Kladně vždy ohodnotí každý
pokus o vytvoření nějakého tělesa. Pokud by se dětem nedařilo vytvořit kvádr, může jim ukázat
jeden, který před nimi sestaví. Potom děti zkusí postavit kvádr podle modelu předloženého učitelkou.
Učitelka těleso správně pojmenuje, ale po dětech nevyžaduje, aby název znaly.
Učitelka bude zadávat další úkol tak, aby děti ve skupince měly možnost vytvořit geometrická tělesa.
Příklad: „Děti, zkuste najít jeden čtverec a čtyři trojúhelníky a ze všech těch geometrických tvarů něco
hezkého postavte.“ Učitelka nechá nejdříve děti ve skupince samostatně pracovat, vytvářet
a zkoušet, co se z čtverce a čtyř trojúhelníků dá postavit. Kladně vždy ohodnotí každý pokus o
vytvoření nějakého tělesa. Pokud by se dětem nedařilo vytvořit jehlan, může jim ukázat jeden, který
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před nimi sestaví. Potom děti zkusí postavit jehlan podle předloženého modelu. Učitelka těleso
správně pojmenuje, ale po dětech nevyžaduje, aby název znaly.
Učitelka může zadat i jinou verzi jehlanu. Příklad: „Děti, zkuste najít čtyři trojúhelníky a ze všech těch
geometrických tvarů něco hezkého postavte.“ Učitelka nechá nejdříve děti ve skupince samostatně
pracovat, vytvářet a zkoušet, co se ze čtyř trojúhelníků dá postavit. Kladně vždy ohodnotí každý
pokus o vytvoření nějakého tělesa. Pokud by se dětem nedařilo vytvořit jehlan, může jim ukázat
jeden, který před nimi sestaví. Potom děti zkusí postavit jehlan podle předloženého modelu. Učitelka
těleso správně pojmenuje, ale po dětech nevyžaduje, aby název znaly.
Verze pro nadané děti
Učitelka nechá na dětech, jak se rozdělí pro další činnost. Mohou pracovat samostatně, ve dvojicích
nebo ve skupince. Postupně bude zadávat úkol: „Děti, já jsem tady postavila toto těleso. Správně se
jmenuje válec, podívejte se na něj a zkuste stejné těleso postavit ze své stavebnice.“ Učitelka dá
dětem prostor k samostatné činnosti, aby zkoušely stavět válec. Kromě správného výběru tvarů je
potřebná dobrá motorika při spojování jednotlivých částí.
Další úkol pro nadané děti bude podobný jako ten předchozí. Učitelka bude postupně zadávat úkol:
„Děti, já jsem tady postavila toto těleso. Správně se jmenuje koule, podívejte se na něj a zkuste
stejné těleso postavit ze své stavebnice.“ Učitelka dá dětem prostor k samostatné činnosti, aby
zkoušely stavět válec. Kromě správného výběru tvarů je potřebná dobrá motorika při spojování
jednotlivých částí.
Hodnocení
Učitelka vyhodnotí správnost úkolů. Kladně ocení snahu dětí, jejich zaujetí prací i to, pokud se
některým dětem třeba práce nejdříve nedařila, ale překonaly počáteční obtíže a úkol nakonec zvládly
dokončit. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi
udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic
špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na
chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho kamarád.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – pokusy se
stavebnicí, pozorování při skládání modelů a jejich vytváření dětmi nápodobou modelů.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – zkušenosti získané
při samostatné hře se stavebnicí děti uplatní při záměrném stavění těles ze stavebnice.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – při činnostech, kdy měly zadané, jaké těleso mají vytvořit, by měly děti
vytrvat a dokončit započatou práci.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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Přirozenou motivací k řešení problémů je pozitivní odezva na aktivní zájem – pochvala za snahu při
práci je pro děti motivací pro další činnost.
Řešit problémy, na které dítě stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých – děti zkoušejí
nejdříve vytvářet tělesa samy pouze se zadanými tvary.
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – metodou pokusu a omylu děti tvoří tělesa.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – při práci ve
skupinách se děti přirozeně domlouvají nad cílem své práce.
Průběžně rozšiřuje slovní zásobu o nové výrazy, které postupně aktivně používá při komunikaci
s okolím, – děti si do pasivní (některé i aktivní) slovní zásoby ukládají názvy některých geometrických
těles.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Uvědomění nutnosti nést zodpovědnost za své jednání – při práci na společném cíli se děti učí
zapojovat do společných činností podle svých možností a schopností a odpovídat za svou činnost.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – při společné činnosti se děti ve skupině
přirozeně učí poznávat své silné stránky i své slabiny v porovnání s ostatními dětmi.
Realizační rady
Při dělení do skupin lze v první části, kdy poznávají práci se stavebnicí, nechat děti tvořit si skupinky
tak, jak samy chtějí. Nezáleží zde na tom, jaké složení budou mít. Je tak možné podporovat přátelské
vztahy mezi dětmi. Při tvoření těles by bylo vhodnější, aby v každé skupině bylo alespoň jedno
šikovnější dítě. Vytvořená tělesa je vhodné nechat dětem na třídní výstavce, aby bylo možné použít je
při další práci s dětmi.
Rizika a úskalí
Děti mohou mít problémy při dělení do skupin. V tom případě je potřebné, aby zasáhla učitelka
a ostýchavějším nebo méně oblíbeným dětem pomohla při zařazení do některé skupiny. Zásah by měl
být taktní, bez přikazování a nátlaku na děti.
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3.3.2 Téma: Manipulace s geometrickými tělesy vytvořenými dětmi při vlastních stavbách
(ověřování vlastností těles, manipulace s tělesy)
Cíle
Děti se seznámí s novou stavebnicí Geomag, pokud ji znají, zjistí nové možnostmi jejího využití. Děti
se manipulací se stavebnicí naučí, aniž by museli tuto skutečnost pojmenovávat, že geometrické tvary
se skládají z vrcholů (kuliček) a stran (magnetických tyček). Děti vlastní manipulací se stavebnicí zjistí
skutečnost, že z geometrických tvarů lze vytvořit geometrická tělesa. Vlastní manipulací se stavebnicí
si osvojí děti zručnost, vytrvalost, schopnost dokončit práci. Při vlastní práci se stavebnicí se děti učí
spolupracovat ve skupině.
Předpoklady účastníků
Sedmé téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především určitá zručnost dětí, znalost geometrických těles. Děti by měly
být schopny určitou dobu udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro sedmé téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky. Magnetická stavebnice
Geomag (vždy alespoň jedna větší stavebnice pro skupinu 3–5 dětí) a magnetická stavebnice
s geometrickými tvary – Magformers (vždy alespoň jedna pro skupinku 3–5 dětí).
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, je možné nechat děti spojené při motivaci k činnosti a následně je
během didaktické hry a při práci s pracovními listy rozdělit a pracovat tak s menší skupinkou dětí.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den jsou děti pomocí motivace, společné části a práce ve skupinkách uvedeny do tématu.
Druhá část, která navazuje na tu první, bude vést děti k tvoření z vyrobených geometrických tvarů a
těles.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Děti si sednou na koberec před učitelku. Učitelka je seznámí s úkolem, který budou dělat při další
společné činnosti. Učitelka dětem řekne: „Minule jsme si stavěli z nové stavebnice, dnes zkusíme zase
jinou stavebnici. Je taky magnetická, ale trochu jiná než ta z minula. Jsou tady kuličky, tyčky
a lze z nich dělat hodně věcí, třeba geometrické tvary a z nich i tělesa, která jsme zkoušeli udělat
minule. Zkuste, co se vám podaří udělat.“
Děti se mohou opět rozdělit do skupinek dle své vlastní volby. Každá skupinka dostane stavebnici
Geomag – nejméně jedno balení stavebnice pro každou skupinku 3–5 dětí. Děti tuto stavebnici již
ze hry v mateřské škole znají a vědí, jak s ní mají pracovat. Úkolem bude vytvářet geometrické tvary,
z nich mohou tvořit i geometrická tělesa dle své volby. (Děti manipulací se stavebnicí zjišťují, že
geometrická tělesa i tvary se skládají z vrcholů a stran – kuliček a tyček ve stavebnici.) Vytvořené
geometrické tvary necháme připravené na další činnosti dětí.
Další den, při další činnosti, využijeme dříve postavená tělesa a geometrické tvary ze stavebnic
Magformers a Geomag. Jedná se opět o práci ve skupině. Učitelka vysvětlí dětem, co budou tvořit při
této činnosti. Učitelka říká: „Děti, geometrické tvary a tělesa jsou všude kolem nás. My si dnes
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zkusíme, co hezkého třeba lze postavit z těles a geometrických tvarů, které jste již postavili. Domluvte
se dobře ve své skupince, co by se vám líbilo udělat, a potom si můžete vzít všechno, co jste doposud
postavili, a další magnetické kostičky, které nám ještě zbyly, a zkuste postavit, co se vám líbí.“
Nakonec si uděláme velkou výstavu, abychom viděli, co se vám podařilo vymyslet a postavit.
Děti mohou být v stejných skupinkách, ve kterých již dříve pracovaly a mohou tak lépe využít
geometrické tvary a geometrická tělesa, která v předchozích tématech již vytvořily.
Dále děti budou pracovat samostatně ve skupinkách. Vlastní činnost dětí: učitelka nebude do práce
zasahovat, nechá dětem volnost při torbě. Při práci může mezi nimi procházet, mluvit s nimi o jejich
práci – co chtějí postavit, jak se jim to daří (nedaří), jak by bylo dobré stavbu udělat…
Hodnocení
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových výrobků. Děti budou společně procházet mezi
hotovými výrobky a prohlížet si je. Autoři každé stavby popíšou svoji stavbu (co vytvořili a proč, co se
jim povedlo a co ne a podobně). Děti také mohou říct, jak se jim stavělo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – děti při vlastní
činnosti zkoušejí variantu, která se jim nejvíce osvědčí.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – děti své zkušenosti
z předchozích témat využijí při konečné práci s geometrickými tvary, geometrickými tělesy i dalšími
kostkami.
Odhadovat svoje síly, zkoušet hodnotit svoje pokroky a oceňovat i práci druhých – při práci
s geometrickou stavebnicí.
Učit se s chutí, pokud se dítěti dostává ocenění za jeho činnosti – důležité je kladné hodnocení,
povzbuzování k činnosti.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉM
Přirozenou motivací k řešení problémů je pozitivní odezva na aktivní zájem – při práci je důležité
kladné hodnocení za snahu.
Řešit problémy, na které stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých – při práci se
stavebnicí děti průběžně řeší problémy, které se vyskytnou.
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – děti řeší problémy, které se při jejich činnosti
vyskytnou.
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Porozumění řeči, vedení smysluplného dialogu – při práci ve skupině se děti musí domlouvat na
společném postupu při práci.
Dítě průběžně rozšiřuje slovní zásobu o nové výrazy, které postupně aktivně používá při komunikaci
s okolím, – postupně si děti osvojují názvy geometrických tvarů a těles.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis.
Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, dodržování stanovených pravidel.
Učí se chápat a respektovat odlišnost lidí.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se plánovat a řídit svoje činnosti a hry – při práci s geometrickými stavebnicemi děti musí ve
skupince plánovat svoji další činnost.
Učí se odhadovat rizika svých nápadů, možnost změnit postup podle okolností – děti zkouší různé
varianty postupu práce, čímž přirozeně zjišťují schopnosti své i svých kamarádů ve skupině.
Učí se obhajovat svá práva, ale zároveň i respektovat práva a potřeby druhých – při skupinové práci
se děti postupně učí respektovat ostatní, ale zároveň také prosadit svůj názor a svůj nápad.
Realizační rady
Při dělení do skupin lze použít dělení z předchozích dnů, pokud se dříve osvědčilo. Zjednoduší
a zrychlí se tím práce.
Rizika a úskalí
Může se stát, že některé děti jsou příliš neprůbojné a neumí se zapojit do práce ve skupině. V tom
případě, pokud má učitelka k dispozici dostatek stavebnic, je možné vytvořit další skupinu pro
nesmělé děti a při vlastní činnosti jim trochu pomoci radou, aby zažily radost z úspěchu i ony.
3.3.3 Téma: Vytváření prostorových těles pomocí vrcholů a stran (využití modelíny a špejlí,
Geomagu, Sevy a podobně)
Cíle
Děti se manipulací se stavebnicemi Seva, Geomag učí poznatky, že geometrické tvary se skládají
z vrcholů a stran. Děti zjišťují, že z vrcholů a stran se dají sestavovat různé geometrické tvary (různé
mnohoúhelníky). Děti se poznávají, že tělesa se skládají z vrcholů (kuliček modelíny) a hran (špejlí)
a z jednotlivých geometrických tvarů vznikají tělesa. Děti se učí manipulaci s modelínou, špejlemi,
dokáží napodobovat výrobu tělesa, přestože ho ještě nepojmenují, podle vzoru.
Předpoklady účastníků
Osmé téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
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předpoklady. Mezi ně patří především rozvinutá jemná motorika dětí. Děti by měly být schopny
určitou dobu udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro osmé téma programu je potřeba běžná třída se židličkami, koberec nebo jiná vhodná plocha, kde
mohou děti sedět na zemi. Mezi potřebné pomůcky patří modelína, špejle nalámané na stejně
dlouhé kusy (asi v délce 5 cm pro každé dítě, alespoň 20–30 kusů), asi 4 špejle delší (cca 10 cm),
stavebnice Seva, stavebnice Geomag – minimálně jedna stavebnice Seva nebo Geomag do dvojice.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, je možné nechat děti spojené při motivaci k činnosti a následně je
během didaktické hry a při práci s pracovními listy rozdělit a pracovat tak s menší skupinkou dětí.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den jsou děti pomocí motivace, společné části a práce ve skupinkách uvedeny do tématu.
Druhá část, která bude probíhat druhý den, je zaměřena na prověření znalostí dětí o geometrických
tvarech, prověření znalostí dětí o velikostech a početních představách.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka si nejdříve posadí děti na koberec před sebe. Seznámí je s jejich činností na tento den. Říká:
„Dnes si zahrajeme na školáky, budeme zkoušet, jestli dokážete vyrobit to, co vám řeknu. Udělejte si
dvojice a rozeberte si stavebnice. Obě stavebnice již znáte. Budeme s nimi pracovat trochu jinak, než
jste si s nimi hráli doposud. Vyzkoušíme si, co s nimi také lze udělat.“
Nejdříve se děti rozdělí do dvojic. Výběr kamarádů do dvojice nechá učitelka na samostatných
dětech, v případě potřeby pomůže méně průbojným dětem najít kamaráda. Učitelka vysvětlí, co mají
děti dělat. Poté jim rozdá stavebnice nebo si je mohou děti vybrat samy. Každá dvojice potřebuje
jednu stavebnice Seva nebo Geomag. Učitelka děti seznámí s jejich úkolem: „Dnes, děti, budeme
stavět ze stavebnic, které jste dostaly. Vaším úkolem bude vytvořit libovolné geometrické tvary.
Můžete stavět geometrické tvary, které znáte (čtverec, obdélník, trojúhelník), ale taky můžete
vymyslet úplně jiné tvary.“
Děti se ve dvojicích domluví, co postaví. Mohou stavět geometrické tvary, které znají, nebo takové,
které si vymyslí (pravidelné i nepravidelné víceúhelníky), různým tvarováním vytvořených
geometrických tvarů mohou děti přirozenou cestou zjistit, že existují různé geometrické tvary, nejen
ty, které znají. Kladně ohodnotíme snahu dětí a experimentování, hledání něčeho nového,
nepoznaného.
Práce pro nadané děti
Děti si společně zkusí vytvořit některé geometrické těleso ze stavebnic Seva nebo Geomag. Nejdříve
nechá učitelka, aby samy zkusily vytvořit nějaké těleso, které jsme v předchozích dnech tvořili ze
stavebnice Magformers.
Děti zkusí vytvořit nějaké těleso z výše uvedených stavebnic. Může vzniknout těleso, které děti již
znají (krychle, kvádr, jehlan), nebo vytvoří jiné, zpravidla nepravidelné. Obě varianty si zaslouží
pochvalu.
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Pokud by se tvoření dětem nedařilo, mohou si vytvořit těleso společně s učitelkou. Například krychli,
která asi bude nejjednodušší. Samostatně si vytvoří dva čtverce z Geomagu. Poté přidělají ke každé ze
čtyř kuliček na jednom čtverci čtyři stejně dlouhé magnetické tyčky. Nakonec na tyto tyčky přidělají
druhý čtverec.
Děti si samostatně vytvoří dva čtverce ze Sevy. Poté dítě přidělá ke každé ze čtyř bílých spojovacích
kostek na jednom čtverci čtyři stejně dlouhé modré tyčky. Nakonec na tyto modré tyčky přidělá
druhý čtverec.
Druhý den následuje podobná činnost – stavění geometrických tvarů a geometrických těles s využitím
špejlí a kousků modelíny. Nejdříve učitelka ukáže dětem postup při nové činnosti. Ukáže jim, že je
třeba udělat z modelíny malé kuličky, kterými budou spojovat špejle do různých tvarů.
Bude se jednat o individuální práci dětí podle pokynů učitelky. Učitelka ukáže dětem postup a děti se
budou snažit napodobit tvar, který učitelka vytvoří.
POSTUP
Společné vytváření geometrických tvarů.
Čtverec – děti si vezmou čtyři kuličky z modelíny, čtyři stejně dlouhé špejle. Spojí špejle pomocí
kousků modelíny a vznikne jim čtverec.
Obdélník – děti si vezmou čtyři kuličky z modelíny, dvě stejně dlouhé kratší špejle. Děti společně spojí
špejle pomocí kousků modelíny tak, aby byly proti sobě dvě dlouhé špejle a proti sobě na druhé
straně stejně dlouhé krátké špejle, vznikne obdélník.
Trojúhelník – děti si vezmou tři kuličky z modelíny, tři špejle. Děti společně spojí špejle pomocí
kousků modelíny a vznikne jim trojúhelník.
Práce pro nadané děti
Společné vytváření geometrických těles.
Jehlan – vytvoření trojúhelníku – přidání jednoho kousku modelíny na vrchol + tři stejně dlouhé
špejle = trojboký jehlan.
Krychle – vytvoření čtverce – čtyři stejně dlouhé špejle + přidání čtyř kousků modelíny na vrcholy
špejlí + čtyři stejně dlouhé špejle spojí modelínu na vrcholech špejlí = krychle.
Kvádr – vytvoření čtverce – čtyři stejné dlouhé delší špejle + čtyři kousky modelíny na vrcholy delších
špejlí + čtyři stejně dlouhé kratší špejle spojí modelínu na vrcholech dlouhých špejlí = kvádr.
Hodnocení
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových výrobků. Děti společně budou procházet mezi
hotovými výrobky a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim stavělo, jestli se jim práce dařila, jak se
při ní cítily.
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Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty –
experimentování při práci s novým materiálem.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – zkušenosti z práce
se stavebnicemi (pro děti jednodušší) uplatňují při práci s modelínou a špejlemi.
Dítě se má učit nejen spontánně, ale i vědomě, s vyvinutím úsilí, učit se soustředit na činnost
a záměrně si pamatovat – při práci, hlavně při práci s modelínou a špejlemi, musí děti vyvinout
záměrně úsilí, aby činnost zvládly.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Přirozenou motivací k řešení problémů je pozitivní odezva na aktivní zájem – při hodnocení je třeba
projevit zájem o stavby dětí, povzbuzovat je k další činnosti.
Řešit problémy, na které stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých.
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – děti jsou nuceny při práci zkoušet, hledat cesty k cíli.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
děti popisují ostatním, co a proč vytvořily.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Dítě se učí chápat a respektovat odlišnost lidí – děti při samotném hodnocení vidí a učí se chápat
odlišnost každého jednotlivce.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí se rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – při práci s novým materiálem
objevují děti svoje silné a slabé stránky, například zručnost, schopnost vymyslet řešení, umění hledat
správné řešení pomocí pokusu a omylu nebo přemýšlení nad problémem.
Realizační rady
Při dělení dětí do dvojic je vhodné podporovat přátelské vztahy mezi nimi; pokud to nebude nutné,
nezasahovat do dělení tak, jak si ho zvolí samy děti. Jen v případě, že se děti samy nedokáží
dohodnout, jim učitelka pomůže radou nebo doporučením.
Rizika a úskalí
Při činnosti hrozí, že některé děti budou mít problémy se spojováním špejlí a modelíny do
geometrických tvarů, a zvláště pak do geometrických těles. Pokud děti mají problémy, je vhodné
použít větší kus modelíny na spojení špejlí.
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3.4 Metodický blok č. 4 (Hra s geometrickými tělesy)
Čtvrtý blok má podobný cíl jako blok třetí. Děti se v něm seznamují s dalšími vlastnostmi
geometrických těles. Čtvrtý tematický blok je rozdělen do tří témat. Každé téma představuje jednu
45minutovou hodinu.
Hlavním cílem tematického bloku č. 4 je seznamovat děti s dalšími typickými znaky a vlastnostmi
geometrických těles. V tomto bloku se děti seznamují pomocí manipulace s existencí povrchu těles
a stavěním těles podle plánků.
3.4.1 Téma: Vytváření vlastních geometrických těles pomocí sítě (krychle, kvádr, jehlan)
Cíle
Děti poznávají manipulací s papírovými sítěmi (bez pojmenování dětmi), že tělesa mají stěny. Děti
poznají z vlastní zkušenosti (bez pojmenování), že tělesa jsou tvořena pláštěm. Děti ví, z jakých
geometrických tvarů se jednotlivá tělesa skládají. Děti se rozvíjí prostorovou představivost
(představa, jaké těleso z určité sítě vznikne). Děti dokáží stříhat, lepit, skládat, řešit vzniklé problémy.
Předpoklady účastníků
Deváté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především znalost geometrických tvarů. Dále je nutná znalost práce
s lepidlem, nůžkami, určitá manuální zručnost. Děti by měly být schopny určitou dobu udržet
pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro deváté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky, herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem; předem vystřižené sítě některých těles se zvýrazněnými geometrickými
tvary, ze kterých se síť skládá – například zvýraznění překladu fixem –, složená tělesa z papírových sítí
na čtvrtkách různých barev, předem vystřižené sítě některých těles, lepidlo Herkules nebo jiné lepidlo
na papír (alespoň jedna lahvička na jeden stolek), nůžky pro každé dítě, štětec nebo špejle pro každé
dítě.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby v první části programu byly děti rozděleny na dvě
skupiny, které budou pracovat samostatně při menším počtu dětí. Druhý den mohou být děti
společně v jedné třídě, ale měly by být přítomny po celou dobu dvě učitelky, aby se mohly dětem
individuálně věnovat. Učitelky podle potřeby mohou dětem poradit, jak v práci postupovat, nebo jim
i pomoci. Druhá možnost je, že si učitelky rozdělí děti na dvě skupiny, v nichž bude jedna skupina
běžných dětí, které budou skládat tělesa z předem vystřižené a přeložené sítě, druhá bude pracovat
s dětmi nadanými, které si budou sítě samy vystříhávat a překládat. Dále budou děti postupovat
s lepením jako děti z předchozí skupiny.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den si děti budou hrát s rozloženými zvýrazněnými sítěmi těles, určovat, z jakých
geometrických tvarů se těleso skládá. Druhá část, která bude probíhat druhý den, je zaměřena na
praktickou činnost – výrobu těles z papírových sítí.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
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Učitelka si děti posadí na koberec před sebe. Seznámí je s činností, kterou budou dělat. Nejdříve
řekne: „Dnes jsem si pro vás přinesla takové zvláštní vystříhané tvary. Těm vystříhaným tvarům se
říká sítě těles. Když se na ně dobře podíváte, uvidíte, že jsou poskládané, a to, co je poskládané, je
ještě obtažené fixou, abyste dobře viděli, kde jsou papíry přeložené. Když se dobře podíváte na ty
čáry, možná vás napadne, že v nich uvidíte něco, co už znáte.“
Děti si dobře postupně prohlédnou jednotlivé vystřižené sítě se zvýrazněnými geometrickými tvary,
ze kterých se síť skládá. Samy nejspíš poznají, že na předložených sítích vidí geometrické tvary. Pokud
by si toho však samy nevšimly, může jim učitelka říct, že na sítích jsou vidět geometrické tvary,
o kterých jsme si už povídali.
Poté budou děti společně s učitelkou určovat, jaké geometrické tvary na jednotlivých sítích vidí
a kolik jich je. (Krychle – 6 čtverců, kvádr – 2 čtverce a 4 obdélníky, jehlan – 4 trojúhelníky nebo 1
čtverec a 4 trojúhelníky, válec – 2 kruhy, 1 obdélník.)
Učitelka dětem ukáže některá předem složená geometrická tělesa. Děti si zkusí tipovat, které těleso
by se mohlo udělat z jednotlivých papírových sítí. Přesvědčit se o správnosti tipování je možné
pomocí toho, že se jednotlivé papírové sítě složí.
Druhý den budou děti vytvářet geometrická tělesa z papírových sítí vystřižených z barevných čtvrtek.
Nejdříve učitelka dětem řekne: „My jsme si již dělali tělesa ze stavebnic, ze špejlí a modelíny. Teď si
můžeme takové těleso zkusit vyrobit třeba z papíru. A my si ho nebudeme dělat jen tak, my si totiž
z těles, které uděláte, postavíme domečky a můžeme klidně udělat třeba celou naši vesnici. Dělat
takovou vesnici dá hodně práce, tak ji budeme dělat dlouho. Dnes s tím začneme.“
Vysvětlení postupu práce: „Děti, každý z vás si může vybrat papírovou síť, jaká se vám líbí, a z ní si
vyrobíme některé těleso, abychom později z těles, jež si vyrobíte, udělali domečky a celé město. Až si
vyberete, které těleso se vám líbí, podle čar, jež jsou na sítích vidět, si ho dobře složíte a to, co
přehnete, si namažete lepidlem. Pomocí částí namazaných lepidlem slepíte celé těleso.“ Učitelka
zároveň s tím, co říká, dětem ukazuje, jak budou postupovat při vlastní práci.
Děti budou samostatně pracovat na výrobě papírových těles. Během samotné činnosti chodí učitelka
mezi dětmi a podle potřeby jim může pomoci nebo poradit. Děti si vytvoří jedno nebo více
papírových těles, která později použijí při výrobě domečků a celého města.
Verze pro nadané děti
Děti si nejdříve samy vystřihnou vybranou papírovou síť (je nutné je předem upozornit na nutnost
nechat záložky na zalepení), poté si ji podle čar složí. Učitelka jim ukáže, jak musí přeložit záložky na
slepení a slepit těleso.
Během samotné činnosti chodí učitelka mezi dětmi a podle potřeby jim může pomoci nebo poradit.
Děti si vytvoří jedno nebo více papírových těles, která později použijí při výrobě domečků a celého
města.
Hodnocení
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových výrobků. Děti budou společně procházet mezi
hotovými výrobky a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily, jak jsou spokojeny s výsledkem práce.
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Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – děti záměrně
hledají geometrické tvary v sítích těles.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – poznatky získané
v předchozích dnech děti uplatňují při hledání tvarů v sítích.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – tuto kompetenci rozvíjíme při práci s lepením těles z papírových sítí.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešit problémy, na které děti stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých – děti průběžně
řeší problémy vzniklé při práci se sítí těles.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Dítě průběžně rozšiřuje slovní zásobu o nové výrazy, které postupně aktivně používá při komunikaci
s okolím, – děti během práce komunikují, mohou si při práci navzájem poradit, pomoci nebo požádat
o pomoc učitelku.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Samostatné rozhodování o vlastních činnostech (vytváření vlastního názoru) – děti mají možnost
přizpůsobit si postup při práci po svém, pokud vede k cíli.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – děti při práci přirozeně zjišťují, jaké jsou
jejich silné stránky, co jim jde snadněji, jaké slabé stránky, s čím mají větší problémy.
Realizační rady
Při práci je vhodné děti dělit na dvě skupiny se dvěma učitelkami, aby byly vytvořeny dvě skupiny
o menším počtu dětí a učitelka se jim tak mohla více věnovat.
Rizika a úskalí
Rizikem při této práci mohou být problémy některých dětí se slepováním geometrických těles
z papírových sítí. V tomto případě je dobré, pokud dítěti pomůžou kamarádi nebo učitelka. Pokud
některý spoj dítěti opravdu nedrží, může jej znovu slepit, případně může učitelka použít tavnou
pistoli.
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3.4.2 Téma: Rozkládání prostorových těles, příprava dalších těles s využitím různých druhů
krabiček a obalů, pro nadané děti vytvoření vlastní sítě zvoleného tělesa – využití rozložení
tělesa ze stavebnice Magformers
Cíle
Děti ví, že geometrická tělesa se běžně vyskytují v jejich okolí. Děti poznají, z jakých geometrických
tvarů se které těleso skládá (geometrické tvary a jejich počet). Děti pojmenují jednotlivé geometrické
tvary, ze kterých se tělesa skládají (čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh). Spočítají, kolik
geometrických tvarů se v jednotlivých tělesech nachází. Děti docházejí k poznatku, že změnou
některého geometrického tvaru nebo jeho počtu se změní i výsledné těleso. Děti umí vystřihnout
potřebný tvar k polepení krabičky (vytváří si samostatně síť tělesa bez podstav nebo i s podstavami.
Děti umí stříhat, lepit.
Předpoklady účastníků
Desáté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí činností
a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé vstupní
předpoklady. Mezi ně patří především znalost geometrických tvarů. Děti by měly být schopny určitou
dobu udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro desáté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále jsou třeba předem složená, neslepená tělesa
z papíru bez záložek na slepení, geometrická tělesa ze stavebnice Magformers v počtu minimálně
stejném, jako je počet skupinek dětí, papírové krabičky a obaly různých tvarů a velikostí v počtu
nejméně jedna na každé dítě (kvádry, krychle, válce, jehlany, kužely), barevné papíry, nůžky, barvy,
papíry A4, tužky.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, je vhodné děti rozdělit na dvě skupiny, zvlášť v druhém dni, kdy
mohou být rozděleny na děti běžné a nadané.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den si děti pomocí motivace a společné činnosti znovu zopakují i ujasní, z čeho se skládají
geometrická tělesa. Druhá část, která bude probíhat druhý den, je zaměřena na praktickou činnost
u běžných dětí a zpětné zakreslení sítě těles.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka si nejprve shromáždí děti před sebou na koberci nebo přímo u stolečků. Vysvětlí jim, jakou
činnost budou v tento den konat. Řekne: „Dnes si, děti, zkusíme zahrát na badatele. Budeme bádat,
co se asi schovává v některých tělesech, která jsme si spolu postavili.“
Učitelka ukáže dětem na jednom tělese složeném ze stavebnice Magformers, jak těleso rozloží, určí
a spočítají, kolik je ve kterém tělese geometrických tvarů. Poté jim obdobně ukáže, jak rozloží těleso
z papírové sítě a jak spočítají geometrické tvary, ze kterých je složeno.
Vlastní činnost dětí: děti se rozdělí do skupinek po 3–5 dětech. Každá skupinka si vybere některé
těleso vyrobené z Magformers. Děti si ve skupince rozloží těleso na jednotlivé geometrické tvary.
Učitelka bude průběžně procházet mezi skupinkami dětí. Některé dítě z každé skupiny řekne učitelce
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a ostatním dětem, jaké tvary našly a kolik jich bylo. Potom děti opět složí dané těleso. Poté si mohou
vzít jiné těleso a obdobně ho rozložit a zase složit.
Další den budou děti tvořit tělesa z krabiček a obalů různých tvarů. Při této práci budou sedět
u stolečků ve třídě. Učitelka nejprve ukáže dětem, jak si budou připravovat krabičky k dalšímu
tvoření. Učitelka si vybere jednu krabičku, vezme si barevný papír, vyzkouší si, jak velký barevný papír
bude potřebovat. Barevný papír si vystřihne na potřebnou velikost (podstava tělesa + jeho plášť)
a nalepí ho na krabičku. Děti si takto mohou připravit více krabiček různých tvarů.
Práce pro nadané děti
Učitelka děti seznámí s postupem práce: „Děti, my jsme minule tvořili tělesa ze sítí těchto těles. Dnes
si to zkusíme udělat úplně obráceně. Vyzkoušíme, jestli byste dokázali sami nakreslit takovou síť pro
nějaké těleso. Já vám teď ukážu, jak se to dělá.“
Seznámení s postupem práce: učitelka vezme některé těleso postavené z Magformers. Opatrně ho
rozloží tak, aby se jednotlivé tvary jednou stranou stále dotýkaly. Potom na připravený papír nebo
tabuli nakreslí jednotlivé geometrické tvary tak, jak jsou před ní rozložené na stole. Důležité je, aby se
tvary dotýkaly tou stranou, kde se dotýkají ve skutečnosti, a byly ve stejném pořadí.
Samostatná činnost dětí: děti se rozdělí tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. Mohou být samostatně, ve
dvojicích nebo ve skupinkách. Děti již dokáží rozložit geometrické těleso na geometrické tvary, dále
budou postupovat tak, jak jim to předtím učitelka ukázala.
Pokud budou chtít zkusit, zda mají síť správně, mohou svou nakreslenou síť vystřihnout, složit ji
a zkusit, zda po složení vznikne stejné těleso, jaké je to, které měly předtím složené ze stavebnice.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – děti při práci
zkoušejí nové, experimentují, poznávají nové.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – děti mají již
z předchozích lekcí zkušenosti s geometrickými tvary, rozkladem a skládáním těles. Všechny tyto
zkušenosti mohou uplatnit v další práci.
Dítě by mělo umět klást otázky, hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat všeho kolem sebe, chtít
porozumět věcem, jevům a dějům, které okolo sebe vidí – děti postupně poznávají souvislosti mezi
geometrickými tvary, geometrickými tělesy, složením těles a podobně.
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – děti jsou vedeny k hledání vlastního řešení, zkoušejí,
jak problém, který se při práci vyskytl, vyřešit.
Při řešení problémů používá dítě logické, matematické a empirické postupy, na základě řešení
jednoduchých úloh i situací je schopno řešit i další situace – na základě předchozích zkušeností
a znalostí řeší nové úkoly.
Rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – při práci, zkoušení
a experimentování vidí, které postupy jsou funkční a které nefunkční.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
V běžných situacích dovede komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – dítě se učí při práci ve
skupině komunikaci o postupu a výsledku společné práce.
Průběžně rozšiřuje slovní zásobu o nové výrazy, které postupně aktivně používá při komunikaci
s okolím, – s novými poznatky se zároveň obohacuje i slovní zásoba dětí seznámením se s novými
názvy a pojmy.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Dítě se učí chápat a respektovat odlišnost lidí – dítě při práci ve skupině vidí, jakým způsobem
a v jaké oblasti se zapojují další děti ze skupiny.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí se odhadovat rizika svých nápadů, možnost změnit postup podle okolností – při řešení
úkolů dítě hledá nová řešení, zjišťuje, která řešení jsou funkční, vedou k cíli a která ne.
Hodnocení
Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly
chybu a proč. Společně se snaží hledat řešení, jak změnit to, co se nedařilo.
Realizační rady
Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to prostorové možnosti
dovolují, je vhodné děti rozdělit na dvě skupiny, zvlášť při činnost v druhém dni, kdy mohou být
rozděleny na děti běžné a děti nadané.
Rizika a úskalí
Vytváření sítí těles může být pro některé děti obtížné. Zpravidla stačí individuální dopomoc učitelky,
aby děti přesně pochopily, kde dělají chybu, a poté již činnost zvládnou. Problémem, zvláště
zpočátku, může být to, že děti nakreslí nebo obkreslí jednotlivé tvary, ale nespojí je do jedné sítě,
nechají je oddělené. Může pomoc to, když si děti zkusí svoji síť vystřihnout a složit. Pokud jsou
jednotlivé tvary oddělené, těleso se složit nedaří.
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3.4.3 Téma: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb ve skupinách
dle přiložených plánků)
Cíle
Verze s prací podle plánků s geometrickými tvary:
Děti pojmenují geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník). Děti poznají a pojmenují
barvy, dokáží se orientovat na ploše – používat a pojmenovat prostorové vztahy nad, pod, vedle,
vpravo, vlevo. Děti umí spolupracovat, domlouvat se na společném postupu, komunikovat ve
skupině. Děti dokáží lepit.
Verze s prací podle plánků s geometrickými tělesy:
Dokáží si představit těleso zakreslené na ploše plánku zařadit správně na stavbě v prostoru. Děti
dokáží využít své poznatky o tom, z jakých geometrických tvarů se tělesa skládají pro orientaci
v prostoru. Děti dokáží poznat a pojmenovat barvy základní i doplňkové. Děti dokáží spolupracovat,
domlouvat se na společném postupu.
Předpoklady účastníků
Jedenácté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí
činností a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé
vstupní předpoklady. Mezi ně patří především znalost pojmů dole, nahoře, uprostřed, před, za, první,
poslední,
vlevo,
vpravo,
znalost
geometrických
tvarů,
orientace
na
ploše
i v prostoru. Děti již dokáží spolupracovat ve skupině. Děti by měly být schopny určitou dobu udržet
pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro jedenácté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále jsou třeba různé druhy kostek (dřevěné,
molitanové, plastové, jiné podle možností a dostupnosti školy), alespoň jedna stavebnice na jednu
skupinu dětí, plánky na stavby, vystříhané geometrické tvary (alespoň 40 kusů na jednu skupinu dětí),
vytištěné geometrické tvary na barevných papírech, nůžky a lepidlo pro každou skupinku dětí.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den jsou děti pomocí motivace, společné části a práce ve skupinkách uvedeny do tématu.
Druhá část, která bude probíhat druhý den, je zaměřena na prověření znalostí o geometrických
tvarech, velikostech a početních představách.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka si děti shromáždí před sebou na koberci nebo přímo u stolečků. Důležité je, aby na ni
všechny dobře viděly. Poté je seznámí s činností, kterou budou dělat: „Děti, my si dnes zahrajeme na
pana stavitele. Víte, kdo to je pan stavitel a co dělá? Pan stavitel staví dům nebo jinou stavbu – školku
pro děti, nebo divadlo či stadion na cvičení. Aby to, co postaví, bylo hezké
a všechno se vešlo tak, jak má, musí stavět podle plánů, jak mu je nakreslí pan architekt. My také
budeme stavět podle plánů, které dostanete.“
Učitelka dětem ukáže postup, jak budou pracovat: „Do každé skupinky dostanete plánky staveb
a geometrické tvary. Dnes si z těch geometrických tvarů nebudeme lepit, co se nám líbí, ale budeme
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na papíře skládat to, co je na plánku. Podívejte, já vám to ukážu.“ Učitelka vezme jeden plánek,
postupně bere jednotlivé geometrické tvary a skládá je na papír podle plánku. Při této činnosti
nezáleží na barvě geometrických tvarů, důležitý je jen tvar. Podmínkou je, aby děti na učitelku dobře
viděly. Pokud to není možné při celé skupině 20–24 dětí zajistit, je vhodné rozdělit děti na dvě
skupiny nebo docílit toho, aby postup ukazovaly dvě učitelky najednou, aby každé dítě dobře vidělo.
Při vlastní činnosti se děti samy nebo s dopomocí učitelek rozdělí na skupinky po 3–5 dětech. Každá
skupinka se posadí k jednomu stolečku a dostane plánky se stavbami z geometrických tvarů (plánky
4.3.5–4.3.8). Děti si ve skupině rozdělí práci. Je na každém z nich, jakým způsobem budou pracovat
(je možné, že budou všechny děti pracovat společně na jednom plánku, potom na druhém…; nebo si
rozdělí práci a budou dělat najednou třeba dva plánky a ve skupince se ještě rozdělí na dvě skupinky
dětí; další možností je třeba situace, kdy si děti nejdříve najdou všechny geometrické tvary, které
budou na všechny čtyři plánky potřeba a potom je budou postupně skládat a lepit).
Pokud dětem nestačí geometrické tvary, které mají k dispozici, mohou si vystřihnout další potřebné
tvary z vytištěných archů geometrických tvarů. Učitelka nebude zasahovat do toho, jak si jednotlivé
skupinky se zadáním poradí. Důležitý je pouze konečný výsledek. Cílem by mělo být, aby každá
skupina složila a nalepila alespoň dva obrázky podle plánků. Zde bude záležet na šikovnosti dětí ve
skupince i na tom, jak se dokáží domluvit a vzájemně spolupracovat. Důležité není, kolik staveb podle
plánků nalepí, ale zda jsou výsledné obrázky opravdu shodné s plánky.
Hodnocení
Učitelka průběžně vyhodnotí správnost vytvoření nalepených staveb podle plánků. Děti si mohou
z hotových obrázků udělat výstavku, kterou si postupně prohlédnou, aby viděly, jak postupovaly a co
vytvořily děti v jiné skupině. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co
jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti k tomu, že dělat chyby není
ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč k ní asi došlo, zkusit si
příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho kamarád.
Druhý den – tvorba staveb podle plánků
Další den bude navazovat další činnost podle plánků. Tentokrát se jedná o vytváření staveb podle
plánku v prostoru. Bude se jednat o práci s geometrickými tělesy. Učitelka opět děti seznámí
s činností, kterou budou dělat: „Děti, my jsme si včera zkoušeli hrát na pana stavitele a zkoušeli jsme
si sestavovat a lepit stavby podle plánků. Dnes v tom budeme pokračovat. Ale když pan stavitel staví,
nemá pak domek na obrázku, ale postaví ho opravdu třeba na nějaké louce. My si to zkusíme
podobně. Nebudeme samozřejmě stavět z cihel a malty, ale místo toho budeme mít kostky a z nich
postavíme domky nebo hrady podle plánů.“
Děti se opět rozdělí do skupinek po 3–5 dětech. Je možné nechávat stejné skupinky po celou dobu
práce na projektu, pokud mezi některými dětmi nedochází k závažným rozporům, které brání celé
skupince v práci. Ušetří se tím čas potřebný na dělení skupinek a taky se děti ve skupince, pokud
spolu pracují delší dobu, lépe znají a vědí, co jeden od druhého může očekávat.
Každá skupinka si vybere místo, kde by chtěla stavět a kostky, ze kterých bude stavět. Záleží na
velikosti a materiálu kostek, podle toho děti zvolí buď třídu a stolečky nebo raději hernu. Každá
skupinka dostane plánky se stavbami z geometrických těles (plánky 4.3.1–4.3.4). Děti si ve skupině
rozdělí práci. Je na každé skupině, jakým způsobem budou pracovat (je možné nechat děti pracovat
společně na jednom plánku nebo budou najednou pracovat na dvou pláncích). Učitelka nebude
zasahovat do toho, jak si jednotlivé skupinky se zadáním poradí. Důležitý je pouze konečný výsledek.
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Cílem by mělo být, aby každá skupina složila a nalepila alespoň dvě stavby podle plánků. Zde bude
záležet na šikovnosti dětí ve skupince i na tom, jak se dokážou domluvit a vzájemně spolupracovat.
Důležité není, kolik staveb podle plánků nalepí, ale zda jsou výsledné obrázky opravdu shodné
s plánky.
Hodnocení
Na konci práce si děti vytvoří výstavku z hotových prací. Děti samy vidí, kdo postavil více a kdo méně
staveb, a hlavně, jak se komu stavby povedly udělat tak, aby držely, nepadaly a byly opravdu shodné
s plánkem. Děti pak mohou říct, co se jim při práci líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi
udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic
špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na
chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho kamarád.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – při práci podle
plánku děti musí soustředěně vnímat plánek, zkoumat, jak podle něj stavět, aby stavba odpovídala
zadání.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – děti zkušenosti
z předchozích činností uplatňují v činnosti, kterou právě vykonávají.
Poznávat, že se dítě může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo – při
zvládnutí problémů, které mohou při práci nastat, děti pociťují radost ze zdolání toho, co se nedařilo.
Dítě se má učit nejen spontánně, ale i vědomě, s vyvinutím úsilí, učit se soustředit se na činnost
a záměrně si pamatovat – děti se učí spontánně, nápodobou, ale při řešení problémů jsou nuceny
přemýšlet, jak vyřešit danou situaci, musí vyvinout určité úsilí a tím se učí.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – děti jsou vedeny k tomu, aby dokončovaly, co započnou, i přes počáteční
nesnáze.
Odhadovat svoje síly, zkoušet hodnotit svoje pokroky a oceňovat i práci druhých – při společné práci
ve skupině a společném řešení problémů se děti učí odhadovat síly a možnosti své
i druhých dětí.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešit problémy, na které stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých – děti jsou vedeny,
aby nejdříve zkusily problém vyřešit samy nebo s pomocí kamarádů, pouze pokud na něj samy
nestačí, měla by zasáhnout učitelka.
Dítě rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – při řešení problémů, které
nastanou, děti přirozeně poznávají, která řešení jsou funkční, vedou k cíli, a která jsou nefunkční
a k cíli nevedou.
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
při společné práci je nutné se domluvit na společném postupu.
Porozumění řeči, vedení smysluplného dialogu – při práci ve skupině spolu děti přirozeně komunikují,
domlouvají se na tom, jak budou postupovat a co kdo udělá.
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – děti jsou vedeny
k tomu, aby se nebály požádat o pomoc, jestliže ji potřebují, a to jak ostatní děti, tak dospělého.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis – při práci ve skupině se děti přirozeně učí prosadit, ale taky podřídit zájmu skupiny.
Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, dodržování stanovených pravidel – při společné práci
musí každý podle svých schopností a možností přiložit ruku k dílu, aby se konečný výsledek dostavil.
Učí se chápat a respektovat odlišnost lidí – při společné práci a také následném hodnocení vidí dítě
výsledky práce své i ostatních dětí a má možnost porovnávat a uvědomovat si, že každý je jiný.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – při společné práci děti postupně
přirozeně zjišťují, co jim jde a co ne.
Realizační rady
Podmínkou je, aby děti na učitelku dobře viděly. Pokud to není možné při celé skupině 20–24 dětí
zajistit, je vhodné rozdělit děti na dvě skupiny zajistit, aby postup ukazovaly dvě učitelky najednou,
aby každé dítě dobře vidělo postup práce.
Je možné nechávat stejné skupinky po celou dobu práce na projektu, pokud mezi některými dětmi
nedochází k závažným rozporům, které brání celé skupince v práci. Ušetří se tím čas potřebný na
dělení skupinek a taky se děti ve skupince, pokud spolu pracují delší dobu, lépe znají a vědí, co jeden
od druhého může očekávat.
Rizika a úskalí
Rizikem při práci na této části programu můžou být zejména neshody ve skupině, neschopnost
domluvit se na společném postupu při práci nebo nedostatečná prostorová představivost dětí. Pokud
některé dítě nemá dobrou prostorovou představivost, lze to vykompenzovat spoluprací ve skupině
tím, že třeba bude mezi kostkami hledat ty správné tvary, ostatní z nich budou stavět a podobně.
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3.5 Metodický blok č. 5 (Tvorba z geometrických těles)
I pátý blok navazuje na bloky předchozí. V této části programu se děti pomocí manipulace s tělesy
seznamují hravou formou s některými vlastnostmi těles. Pátý tematický blok je rozdělen do tří témat.
Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok č. 5 se zabývá některými možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí
geometrických těles a jejich využitím ve hře. Cílem tohoto bloku je pomocí vlastních činností ověřit
některé vlastnosti geometrických těles, rozvíjet vlastní představivost, fantazii, spolupráci ve skupině.
Řešení úloh – přílohy č. 5.9, 5.10, 5.11.
3.5.1 Téma: Stavění domů z geometrických těles – využití stavebnic dle volby dětí (dřevěné,
molitanové, Seva, magnetické stavebnice), stavění vesnice nebo města z vytvořených domů
Cíle
Děti využívají své poznatky z minulých lekcí pro další práci (tvorba plánků pro stavbu města nebo
vesnice z různých druhů kostek). Děti umí stavět podle vytvořeného plánku. Děti v praxi využívají
svou prostorovou představivost a zručnost. Děti umí spolupracovat s kamarády, domlouvat se na
společném postupu. Děti umí tvořit z kostek podle navrženého plánku.
Předpoklady účastníků
Dvanácté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí
činností a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé
vstupní předpoklady. Mezi ně patří především znalost vlastností některých těles, manuální zručnost,
schopnost plánování, představivost. Děti by měly být schopny určitou dobu udržet pozornost,
soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro dvanácté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále je třeba tabule vhodná na kreslení + fix nebo křída,
různé druhy kostek (dřevěné, plastové, molitanové), stavebnice (například Seva, Cheva, Magformers
apod.), vždy několikery kostky nebo několik stavebnic pro skupinu 6–10 dětí, barevné papíry, nůžky,
lepidla, izolepy, velký arch papíru, barevné fixy nebo pastelky.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. V této části
programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti dětí. První
den si děti rozmyslí, jak bude jejich město asi vypadat, mohou si nakreslit i jeho jednoduchý plánek,
připravit si silnice, náměstí, louky a podobně. Druhý den je věnován vlastní stavbě města z kostek.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka si děti posadí na koberec. Nejdříve je seznámí s tím, co budou dělat: „Bylo nebylo, byl jednou
jeden domeček a ten byl smutný, protože byl sám. Nikde okolo něho nestál žádný jiný domeček.
V tom domečku bydlela maminka, tatínek, chlapeček a holčička. V domečku se jim bydlelo hezky, ale
neměli blízko žádný obchod, kde by si mohli nakoupit, žádnou školu, kam by děti mohly chodit, ani
třeba hřiště, koupaliště, divadlo, kino, kde by si mohli hrát, bavit se. Naštěstí jednou přišel jeden pan
architekt a ten nakreslil okolo domečku celé nové město. Nakresli do něj další domečky, parkoviště
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pro auta, hřiště pro děti a taky novou školu a školku pro děti, obchody, a všechno, co lidi potřebovali,
aby se jim v tom novém městě dobře bydlelo. My si zkusíme takové město, kde by se nám dobře
bydlelo, postavit.“
Učitelka dětem vysvětlí, jak budou postupovat a ukáže jim, co budou dělat. Pomocí fixu nebo křídy
společně s dětmi vytvoří jednoduchý plánek města nebo vesnice. Učitelka vysvětlí, že když se kreslí
plánek, stačí jednotlivé domečky a ostatní nakreslit jen jednoduchými čarami. Společně tak na tabuli
nakreslí náměstí nebo náves, mohou nakreslit i silnice, řeku, louku, les a podobně podle toho, co děti
ve svém městě nebo vesnici chtějí mít.
Vlastní práce dětí: děti se rozdělí do skupin po asi 6–10 dětech. V rámci skupiny si mohou rozdělit, co
bude kdo dělat. Některé děti nakreslí jednoduchý plánek města nebo vesnice (jedná se jen
o umístění toho, co kde bude. Další děti mohou zatím z barevných čtvrtek vystřihovat náměstí nebo
náves, silnice, les, louku a podobně. Hodně při této práci záleží na dělbě. Pokud si ještě děti nedokáží
samy rozdělit práci ve skupině, pomůže jim učitelka radou, co by kdo třeba mohl dělat. Učitelka bude
celou dobu přítomna práci dětí a podle potřeby jim může pomoci radou
a doporučením, pokud to bude třeba. Jestliže děti dokáží pracovat samostatně, nebude do jejich
práce zasahovat.
Druhý den bude práce probíhat ve skupinkách stejného složení jako den předchozí. Učitelka dětem
vysvětlí, jak budou pracovat. V tento den děti podle plánku nejdříve dají na koberec připravené
silnice, louky, pole a podobně. Potom si mohou vybrat jakékoliv kostky nebo stavebnice, které jsou
v mateřské škole k dispozici, a z nich budou okolo silnic a náměstí stavět jednotlivé budovy.
Hodnocení
Proběhne formou výstavky hotových staveb. Děti společně budou procházet mezi hotovými městy
a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak se při ní cítily, jak
jsou spokojeny s výsledkem práce. Ostatní děti mohou hodnotit, jak se jim stavba další skupiny líbí,
co je na ní zaujalo, co by třeba udělaly jinak.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – zkušenosti ze
staveb, stavění podle plánů, práci ve skupině budou děti využívat při další činnosti.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – děti jsou vedeny k dokončení toho, co započaly, motivací k tomu jim je
i vzájemná spolupráce ve skupině a odpovědnost za konečný výsledek.
Odhadovat svoje síly, zkoušet hodnotit svoje pokroky a oceňovat i práci druhých – při společné práci
děti postupně zkoušejí, které činnosti jim jdou lépe a které jim dají více práce, na základě výsledků
vidí práci svou i ostatních dětí ve skupině.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – děti si v této části programu zkoušejí nové věci –
například nakreslit jednoduchý plánek města, při této činnosti ve skupince hledají způsob řešení.
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Dítě rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – při práci na společném úkolu děti
hledají nová řešení a poznávají, která řešení jsou funkční a která nefunkční.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
při spolupráci ve skupině je nutné, aby spolu děti v zájmu hledání co nejlepšího řešení komunikovali.
Porozumění řeči, vedení smysluplného dialogu – pro správný postup při společné práci je nutné
dorozumět se navzájem.
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – děti během konečné
výstavky vytvořených měst a vesnic ostatním vysvětlují, proč město nebo vesnici udělaly právě tak,
jak je udělaly.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis – při společné práci se děti přirozenou cestou učí prosadit ve skupině, podřídit se zájmu
skupiny, domlouvat se na společném řešení, přijmout i kompromis, jestliže je to potřeba.
Spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržování stanovených pravidel – při práci ve skupině se
děti učí respektovat pravidla skupiny, spolupodílí se na společných rozhodnutích.
Učí se postupovat proti násilí a ponižování, řeší konflikty dohodou.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí se rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – při společné práci a konečném
hodnocení výsledku práce si děti přirozeně uvědomují svoje silné a slabé stránky a učí se je používat
Rozhodovat se může dítě svobodně, ale musí odpovídat za své rozhodnutí – učí se tomu, že se může
rozhodnout, jak chce, ale odpovídá za své rozhodnutí a jeho důsledky.
Hodnocení
Učitelka podle svého listu vyhodnotí správnost úkolů. Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim
líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti
k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného. Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč
k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu, kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho
kamarád.
Realizační rady
Při této činnosti je možné tvořit skupinky o více dětech (6–10 dětí). Pokud učitelka nechává stále
stejné skupinky dětí, je možné vždy dvě skupinky dětí spojit. Spojení skupin může učitelka nechat na
dětech nebo je může spojit sama, pokud se děti nedokážou samy dohodnout. Děti se tak učí
spolupracovat ve větší skupině, postupně si zvykají na jiné uspořádání a rozdělení rolí v nové skupině.
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Rizika a úskalí
Rizikem této společné činnosti může být schopnost dětí domluvit se ve větší skupině. Může zde
nastat problém, pokud je v každé ze spojených skupinek některé dítě hodně dominantní a má potíže
se přizpůsobit nové situaci. Zde je třeba takticky pomoci rozpory dětí urovnat a poradit jim, aby si
třeba každé z takto dominantních dětí vzalo na starost jednu část stavby.
3.5.2 Téma: Vytváření budov z geometrických těles – využití těles vytvořených ze sítí a krabiček
v předchozích hodinách
Cíle
Děti využívají vytvořená tělesa z papírových sítí a polepených krabiček k další práci. Děti umí
manipulovat s tělesy, využít své fantazie pro tvorbu budov z předem vytvořených těles. Děti umí
stříhat, lepit.
Předpoklady účastníků
Třinácté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí
činností a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé
vstupní předpoklady. Mezi ně patří především představivost, schopnost, znalost některých
výtvarných technik – lepení, kreslení, malování a podobně. Děti by měly být schopny určitou dobu
udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro třinácté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky. Dále jsou třeba předem
vytvořená tělesa slepená ze sítí těles, již připravené polepené krabičky, další obaly různých tvarů
a velikostí, krabičky, další vystříhané sítě těles, modely na výrobu dalších budov, fixy, pastelky, nůžky
barevné papíry, zbylé geometrické tvary, lepidla pro každé dítě.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Pokud to
prostorové možnosti dovolují, je vhodné děti rozdělit na dvě samostatně pracující skupiny se dvěma
učitelkami.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den děti vytvářejí domečky slepováním předem vytvořených těles a jejich dotvořením
pomocí kreslení, lepení tvarů, zdobení, malování. Druhý den budou děti dělat další domečky
a všechno ostatní, co je ve městě potřeba s využitím zbylých krabiček a obalů.
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Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka děti posadí ke stolečkům a vysvětlí jim, co budou dělat. Řekne: „Byl jednou jeden domeček,
ale ten domeček byl smutný, nebyl jako ostatní domečky. Nebydlely v něm žádné děti, ani maminka
a tatínek, ba ani babička s dědečkem ani nikdo jiný. A víte, proč v tom domečku nechtěl nikdo bydlet?
Představte si děti, pan zedník, který ten domeček stavěl, byl pěkný popleta. On pořád stavěl z cihel
domeček nahoru, ale úplně zapomněl, co takový domeček musí ještě mít. Co mu zapomněl udělat,
aby do něj nepršelo? (Střechu.) Čím se lidé budou dívat ven? (Okna.) Čím asi budou do domečku
chodit? (Dveře.) My si teď zkusíme taky postavit domečky, ale vy určitě nebudete takoví popletové,
jako byl ten pan zedník a nezapomenete těm vašim domečkům udělat střechu, okna, dveře a můžete
je i ozdobit tak, aby se všem líbily.“
Učitelka dětem vysvětlí, jak budou při práci postupovat: „My jsme si, děti, dělaly z barevných čtvrtek
různá tělesa. Když některá tělesa slepíme dohromady, budeme mít domeček (učitelka zároveň dělá
to, co říká). Ale tyhle naše domečky ještě nejsou úplně hotové, určitě samy poznáte, co jim ještě
chybí (děti určitě samy přijdou na to, že domečkům chybí okna, dveře, a podobně). My proto ještě ty
udělané domečky doděláme tak, aby byly jako opravdové domky. Můžete si je také vyzdobit, aby se
vám líbily.“
Děti budou tvořit domečky. Mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Záleží na jejich volbě.
Děti si vezmou svoje vytvořená tělesa z papírových sítí i různé polepené nebo namalované krabičky
a obaly. Slepená tělesa z minulých hodin děti mohou slepit, vytvoří z nich domeček. Hotové domečky
děti podle své fantazie dotvoří nakreslením nebo nalepením oken, dveří a podobně. Děti mohou
vytvořit i více domečků.
Další den budou děti pokračovat v započaté činnosti. Učitelka dětem řekne: „Ve městě nejsou jenom
domečky, ale aby takové město mohlo správně fungovat, musí mít třeba na silnicích značky
a semafory, může mít i třeba rozhlednu nebo stromy a tak. Můžete vyrobit z krabiček všechno, co
ještě na své město budete potřebovat.“ Mohou dolepit zbylá tělesa a vytvořit z nich další domečky,
nebo využít polepené krabičky. Pokud jim nestačí připravená tělesa a krabičky, mohou si vybrat
a polepit další krabičky a obaly. Při této činnosti mohou děti použít i zbylé geometrické tvary. Volně
jsou propojeny tvary plošné a prostorové. Opět i tato práce může být individuální nebo ve dvojicích.
Hodnocení
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových domků. Děti budou společně procházet mezi
hotovými městy a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily, jak jsou spokojeny s výsledkem práce. Ostatní děti mohou hodnotit, jak se jim stavba
další skupiny líbí, co je na ní zaujalo, co by třeba udělaly jinak.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – děti jsou vedeny k dokončování započatých činností.
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Odhadovat svoje síly, zkoušet hodnotit svoje pokroky a oceňovat i práci druhých – děti při vlastní
práci odhadují svoje síly, zkouší vytvářet domky dle své fantazie, při výstavce vidí výsledky práce
jiných.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Přirozenou motivací k řešení problémů je pozitivní odezva na aktivní zájem – děti jsou za svoji snahu
vždy kladně hodnoceny a vedeny k tomu, aby se nebály zkoušet nové.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – děti budou mluvit
před ostatními o svých domečkách, proč je udělaly tak, jak je udělaly.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Uvědomění nutnosti nést zodpovědnost za své jednání – děti se učí, odpovídat za své chování
a jednání s ostatními a nést následky svého chování.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – děti při práci poznávají, co je jejich
silná stránka, co jim dobře jde a s čím mají problémy, podle toho postupují při práci.
Realizační rady
Děti mohou pracovat jednotlivě nebo ve dvojicích. Je možné jim nechat volbu, druhou možností ale
je, že učitelka určí, jak budou děti pracovat: buď budou tvořit všichni samostatně, nebo ve dvojicích.
Na výsledky práce by to nemělo mít vliv.
Rizika a úskalí
Při konečném hodnocení se některé děti mohou stydět mluvit před ostatními. V tom případě dítě
k řeči v žádném případě nenutíme. Učitelka může několika slovy popsat, co vidí, aby ukázala dítěti,
jak může postupovat. Například: „Vidím, že jsi udělal hezký modrý domeček. Ten domeček má
červená okénka z trojúhelníků a modré dveře.“
3.5.3 Téma: Vytváření města nebo vesnice z jednotlivých předem vytvořených budov
Cíle
Děti umí využít poznatky i dovednosti získané během celého projektu. Dokáží spolupracovat ve
skupinách, vzájemně se doplňovat, pomáhat si, uplatňovat svoji fantazii, zručnost. Děti umí společně
nakreslit jednoduchý plánek města (spojení orientace na ploše a v prostoru), při kterém se dokáží
domluvit, co ve své vesnici nebo městě chtějí mít- s využitím budov, které si v minulých dnech
jednotlivé děti ze skupiny vytvořily a případným dotvořením toho, co ještě chybí. Děti dokáží plošný
plánek převést do trojrozměrného města nebo vesnice, který vytvoří. Děti umí spolupracovat ve
skupině, rozdělit si práci s využitím toho, co komu jde nejlépe.
Předpoklady účastníků
Čtrnácté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí
činností a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé
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vstupní předpoklady. Mezi ně patří především znalosti kreslení plánů, práce podle plánku, určitá
manuální zručnost – lepení, malování, kreslení. Procvičí se prostorová představivost, schopnost
spolupráce ve skupině. Děti by měly být schopny určitou dobu udržet pozornost, soustředit se na
činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro čtrnácté téma programu je potřeba běžná třída s židličkami a stolečky a herna s kobercem nebo
jiným vhodným povrchem v mateřské škole. Dále jsou třeba předem vytvořené domy z papíru,
z krabiček a obalů, velký arch balicího papíru na plán města nebo vesnice, tužky nebo pastelky, velký
karton, domečky, které si děti v předchozích dnech vytvořily, lepidla, barvy, barevné papíry, čtvrtky,
ubrusy, případně další pomůcky dle potřeb dětí. Děti mohou mít k dispozici i zbylé geometrické tvary,
případně zbylé obaly a krabičky.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je vhodné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky. Děti budou
pracovat ve dvou větších skupinách, zhruba po 10–12 dětech, v případě, že se učitelka rozhodne dělit
děti například na dívky a chlapce a jedna skupina je výrazně silnější, může učitelka vytvořit skupiny
tři.
V této části programu jsou činnosti rozděleny do dvou dnů, aby nedocházelo k přetížení pozornosti
dětí. První den si děti mohou společně dohodnout, co by ve městě chtěly mít, vytvořit plánek toho,
jak bude jejich město nebo vesnice vypadat, a jednoduše si to zakreslit do plánku (tuto činnost již děti
znají z předchozích témat). Mohou si také začít připravovat vlastní město namalováním nebo
nalepením silnic, náměstí, rybníků, lesů a podobně na připravený karton. Druhý den děti pokračují
v práci na vlastním městě nebo vesnici lepením domů, vytvořením detailů a podobně.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka si děti posadí na koberec. Nejdříve je seznámí s tím, co budou dělat: „Děti, minule se vám
podařilo z papíru a krabiček vyrobit krásné domečky. Víte ale, že domečky většinou nebývají nikde
samy. Většinou bývá domečků víc, aby si lidi, co v nich bydlí, mohli spolu povídat a děti si spolu mohly
hrát. Lidé také potřebují někde nakupovat, někde jezdit auty nebo chodit. Děti potřebují školy
a školky a dospělí zaměstnání, kde budou pracovat a ještě potřebují spoustu dalších věcí. A tak
z domečků vznikají vesnice nebo města. My si teď z těch vašich domečků taky uděláme vesnici nebo
město. Nejdříve si musíte dobře rozmyslet, co v tom vašem městě potřebujete, co tam musí být
a zítra si podle těch vašich plánků tu naši vesnici nebo město postavíme.“
Děti se rozdělí na dvě nebo tři skupiny. Při rozmýšlení o tom, jak bude město nebo vesnice vypadat
a co v něm chtějí mít, mohou některé děti, které rády kreslí, začít kreslit jednoduchý plán. Pokud
budou potřebovat, můžou se obrátit s prosbou o radu na učitelku, nebudou-li vědět, jak něco ztvárnit
a zakreslit do plánku.
Postupně mohou děti začít připravovat svoje město podle plánku. Mohou pracovat na stolečcích
nebo na zemi na ubrusech a postupně si budou připravovat svůj karton na výrobu města. Mohou si
namalovat barvou nebo nalepit z barevných papírů třeba silnice, náměstí nebo náves, řeku, rybník,
les, louku, hřiště a podobně. Pokud budou děti potřebovat, může jim učitelka poradit nebo pomoci,
pokud ale pomoc nepotřebují, do práce se jim neplete.
Druhý den bude práce probíhat ve skupinkách stejného složení jako den předchozí. Podle
prostorových možností mohou děti pracovat na zemi na ubrusech, třeba ve třídě s tím, že stolky se
odsunou ke zdi nebo se mohou spojit a děti pracovat na nich. Děti budou potřebovat rozložit karton
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připravený na tvorbu města a poblíž něj i plánek, který si vytvořily předchozího dne. Poté již děti
pracují samostatně v určených skupinkách z předchozího dne. Učitelka je upozorní, aby dávaly
dostatečné množství lepidla a dobře domky a všechno, co budou lepit, přimáčkly, aby jim město nebo
vesnice dobře držely. Děti si vyberou jednotlivé domečky, které vytvořily. Podle svých plánků je
budou ve své skupině lepit na své město nebo vesnici. Podle potřeby si mohou dotvořit svoje město
nebo vesnici dalšími detaily (například dolepení přechodů, záhonků, kytiček, hraček pro děti
a podobně. Je důležité, aby děti spolupracovaly. Záleží jen na nich, jak si práci rozdělí, zda bude mít
každý svoji část kartonu, na kterém bude pracovat, nebo zda si některé děti budou vybírat jednotlivé
domky a umisťovat je na karton, jiné je budou lepit a podobně. Pokud děti pracují samostatně,
učitelka se do jejich práce neplete, pokud si děti zpočátku nevědí rady, může jim učitelka návodnými
otázkami pomoci s realizací.
Hodnocení
Hodnocení proběhne formou výstavky hotových staveb. Děti budou společně procházet mezi
hotovými městy a prohlížet si je. Také mohou říct, jak se jim pracovalo, jestli se jim práce dařila, jak
se při ní cítily, jak jsou spokojeny s výsledkem práce. Ostatní děti mohou hodnotit, jak se jim stavba
další skupiny líbí, co je na ní zaujalo, co by třeba udělaly jinak. Hotová města nebo vesnice je vhodné
vystavit i pro ostatní děti a rodiče například na příslušném místě na společné chodbě, v šatně
a podobně, aby děti mohly i ostatním ukázat a říci, co vytvořily a jak se jim práce líbila.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – děti při závěrečné
práci zužitkují poznatky i dovednosti, které získaly během celého projektu.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – děti jsou motivované k dokončení práce i tím, že pracují ve skupině, na jejich
práci je závislý výsledek celé skupiny.
Odhadovat svoje síly, zkoušet hodnotit svoje pokroky a oceňovat i práci druhých – děti při práci
přirozeně zjišťují svoje možnosti a schopnosti a schopnosti jiných dětí ve skupině.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešit problémy, na které stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých – při práci nad
plánkem i při samotné práci na výrobě města nebo vesnice přirozeně vznikají problémy, které děti
průběžně řeší; pokud jsou nad jejich síly, může jim pomoci učitelka.
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – děti jsou ve skupině motivované hledat řešení
vzniklých problémů, přispívat svými zkušenostmi a schopnostmi. Při podobných společných
činnostech se stává, že děti v sobě objeví schopnosti, o kterých doposud netušily, že je mají, a tak se
může prosadit i dříve opomíjené a nepříliš oblíbené dítě. Samotné dítě pak získá větší sebevědomí,
více si věří.
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
při práci ve skupině je třeba používat řeč během domlouvání se na společném postupu při plnění
stanoveného cíle.
Porozumění řeči, vedení smysluplného dialogu – při společné práci děti přirozeně komunikují.
V běžných situacích dovede dítě komunikovat bez zábran s dětmi i s dospělými – děti jsou při práci
nuceny vyjádřit svůj názor, nápad jak vytvořit město nebo vesnici, v případě potřeby žádají o pomoc
i dospělého, učí se tak překonat ostych a říci si o pomoc.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Uvědomění si nutnosti nést zodpovědnost za své jednání – při práci ve skupině nese každé dítě
odpovědnost za společný výsledek práce.
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis – postupně se děti učí prosazovat svůj názor, svůj nápad.
Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, dodržování stanovených pravidel – při práci ve
skupině se děti učí přirozeně spolupodílet na společných rozhodnutích, ale taky dodržovat společná
pravidla.
Učí se chápat a respektovat odlišnost lidí – při společné práci a společném hodnocení dítě poznává
odlišnost ve schopnostech a možnostech jednotlivých dětí, je třeba brát tuto skutečnost na vědomí
a respektovat ji.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Dítě se učí plánovat a řídit svoje činnosti a hry – při možnosti stanovit si ve skupině, jak postupovat
při společné činnosti, s tím, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle, se děti přirozeně učí plánovat své
činnosti.
Učí se odhadovat rizika svých nápadů, možnost změnit postup podle okolností – při práci děti mohou
improvizovat a učí se tak odhadovat výsledek svých činností a podle okolností změnit svoji činnost
tak, aby lépe vedla k vytyčenému cíli.
Realizační rady
Při dělení do skupin lze například použít dělení na kluky a holky, pokud je přibližně stejný počet dívek
a chlapců. Pokud je výrazně odlišný počet dívek a chlapců, lze z početnější skupiny udělat ještě dvě
skupiny a práci tak rozdělit na tři skupiny po zhruba 6–8 dětech. Další možností je losování, a to třeba
tak, že na lístečky nakreslíme např. trojúhelníky a kruhy, lístečky obrátíme lícem k zemi
a děti si vylosují, do které skupiny patří. Druhý den se jedná o pokračování již začaté činnosti, je tedy
vhodné nechat děti ve stejných skupinách jako den první.
Rizika a úskalí
Hlavním rizikem při této činnosti, která je založená hlavně na spolupráci dětí ve skupině, je to, že se
děti ve skupině nedokážou dohodnout na společné práci na vytváření města, nebo budou některé
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děti ostatní ze skupiny vyčleňovat, nebudou je chtít nechat zapojit. Může se jednat o dítě ve skupině
neoblíbené nebo dítě méně šikovné. V tom případě by učitelka měla zasáhnout ne příkazem, ale
diplomaticky se snažit děti vést k tomu, aby mezi sebe výše uvedené dítě ostatní ve skupině přijali.
Může třeba upozornit na jeho silné stránky a podobně. V případě, že děti ve stanoveném časovém
limitu nestihnou práci dokončit, je možné, aby na celém projektu pracovaly
i v dalších dnech, například při ranních nebo odpoledních volných činnostech.

3.6 Metodický blok č. 6 (Návštěva IQ parku Liberec)
Poslední, šestý blok je rozdělen do dvou témat. Každé téma představuje jednu 45minutovou hodinu.
Tematický blok je vyvrcholením celého programu. V této části programu si děti mohou vyzkoušet
spoustu činností, které v prostředí mateřské školy nejsou k dispozici. Činnosti v IQ parku jsou pro děti
velice zábavné a inspirují je ke zkoušení nových aktivit a tím zároveň poznávání nových věcí.
Tematický blok č. 6 se zabývá dalšími možnostmi seznamování předškolních dětí s existencí některých
geometrických tvarů a geometrických těles a dále se věnuje možnosti seznámit děti hravou formou
s existencí robotů a způsobem jejich ovládání. Cílem tohoto bloku je pomocí vlastní manipulace
s předměty, vyzkoušením si fungování vystavených modelů upevnit znalosti o geometrických tělesech
a seznámit děti s počátky programování.
3.6.1 Téma: Exkurze zaměřená na geometrické tvary a tělesa
Cíle
Děti umí využít poznatky získané během celého projektu. Děti zjišťují, jak lze poznatky, které se
naučily během projektu uplatnit v praxi zábavnou formou. Děti poznají, najdou a pojmenují
jednotlivé geometrické tvary (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník). Děti umí podle nákresu vytvořit
z geometrických tvarů různé obrázky. Děti dokáží podle předlohy umístit geometrický tvar podle
předlohy. Děti se dokáží orientovat na ploše. Děti spolupracují, pomáhají ostatním.
Předpoklady účastníků
Patnácté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí
činností a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby při zahájení měly některé
vstupní předpoklady. Mezi ně patří především znalost pojmů dole, nahoře, uprostřed, před, za, první,
poslední, vlevo, vpravo, znalost geometrických tvarů a těles, počítání nejméně do deseti. Děti by
měly být schopny určitou dobu udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro patnácté téma programu je potřeba prostředí a vybavení zábavně naučného IQ parku (v našem
případě IQ parku Liberec). Pomůcky a vybavení z IQ parku – hra „Rozumíme si“, „Tangramy“,
„Kolíčková stavebnice“, „Zemětřesení“, kolíčková stavebnice, tekutina na bubliny, kruhy na vytváření
obřích bublin, tvořítka na bubliny, obří domek s okny, kostky pěnové nebo molitanové (kvádr,
krychle, válec, jehlan) – raději větší velikosti –, předem připravené obrázky na tangramy z tvrdého
papíru nebo vystříhané a zalaminované geometrické tvary na tangramy.
Činnost je vhodná zhruba pro 20–24 dětí, může jich být i méně, záleží na možnostech školy
a konkrétní třídy. Při činnosti je nutné, aby byly přítomny po celou dobu dvě učitelky a děti se mohly
rozdělit na dvě skupiny nejvíce o 10–12 dětech, aby si každé z nich mohlo vyzkoušet všechny činnosti.
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V této části programu nejsou z organizačních důvodů rozděleny činnosti na dva dny, protože by bylo
složité znovu jezdit do libereckého IQ parku. Vzhledem k tomu, že veškeré činnosti jsou pro děti
zábavné a jsou spojeny s pohybem při přecházení od jedněch aktivit k druhým, nečiní dětem
zpravidla problém soustředit se po delší dobu. Pokud by přesto byly děti unaveny, je možné udělat si
přestávku, například na svačinu, či nechat děti uvolnit se a odpočinout od přemýšlení při volné hře
především na některých pohybových atrakcích a po odpočinku pokračovat v dalších činnostech.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Toto patnácté téma není tak jako předchozí témata rozděleno do dvou jednotlivých bloků, které na
sebe navazují. Při aktivitách v IQ parku jsou jednotlivé činnosti popsány a navrženy k realizaci. Záleží
pak na učitelce, jaké činnosti a na jakých stanovištích bude s dětmi realizovat. Záleží také na zájmu,
časových možnostech skupiny a také na případném vybavení IQ parku, který učitelka s dětmi navštíví.
V této části projektu je popsáno a navrženo k realizaci více činností, ale není nutné zvládnout
všechny. Většinou je možné realizovat asi 4–5 činností. Záleží na množství děti ve skupině, jejich
zaujetí, momentálních možnostech v IQ parku (další návštěvníci a podobně).
Před samotnou realizací činností učitelka dětem vysvětlí, kde se nacházejí, co zde uvidí a budou dělat:
„Děti, dnes si budeme hrát a taky trochu pracovat v IQ parku v Liberci. Je to takové místo, kde si
můžete hrát a zkusit si spoustu věcí, které ve školce ani doma nemáte. My si společně vyzkoušíme
některé věci, o kterých jsme si v minulých dnech povídali.“
Učitelka rozdělí děti do dvou menších skupinek tak, aby v každé skupince bylo nejvýše 10–12 dětí.
Poté je seznámí s jednotlivými činnostmi.
Hra „Rozumíme si?“
K této činnosti budeme potřebovat vybavení hry (viz
fotografie). Na jedné straně desky je sestava
geometrických tvarů stejná jako na druhé straně
desky.
ÚKOLY
Najdi a umísti pojmenovaný geometrický tvar určené
barvy na místo podle popisu.
Jedno družstvo vytváří postupně na své polovině
Obrázek 1. Foto autor
určité uspořádání geometrických tvarů. Každé
umístění tvaru pojmenuje tak, aby druhé družstvo
mohlo svůj tvar umístit stejně. Po kontrole správnosti umístění tvarů družstva, které umisťuje tvary
podle pokynů druhého družstva, se obě družstva vymění (důležité je, jestli jsou tvary za sebou a vedle
sebe tak, jak by měly být podle popisu druhé skupiny – na otočení tvaru nezáleží.)
Verze pro nadané děti
Najdi a umísti pojmenovaný geometrický tvar určené barvy na místo podle popisu
Jedno dítě vytváří postupně na své polovině určité uspořádání geometrických tvarů. Každé umístění
tvaru pojmenuje tak, aby druhé dítě mohlo svůj tvar umístit stejně – důležité je i otočení tvarů (např.
obdélník bude kratší stranou dolů, kruh bude vedle delší strany obdélníku…). Po kontrole správnosti
umístění tvarů dítětem, které umísťuje tvary podle pokynů druhého soupeře, se obě děti vymění a to,
které předtím umisťovalo tvary, je bude nyní pokládat podle pokynů druhého dítěte.
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Cílem této činnosti je procvičení geometrických tvarů, barev, orientace na ploše – pojmy nahoře,
dole, uprostřed, vpravo, vlevo, spolupráce s ostatními ve skupině.
Tangramy
K této činnosti jsou třeba předem připravené obrázky
na tangramy s tím, že na jedné straně jsou
nakresleny pouze tvary obrázků, na druhé straně jsou
stejné obrázky s vyznačením tvarů z tangramu tak,
jak na obrázek patří. V případě, že tuto činnost
nemůžeme z nějakého důvodu splnit v IQ parku, lze ji
kdykoliv zařadit do činností v mateřské škole.
ÚKOLY
Sestav obrázek z geometrických tvarů tangramu tak,
aby byl stejný jako na obrázku.
Obrázek 2. Foto autor

Sestavování obrázků z geometrických tvarů podle
předloh s předkreslenými geometrickými tvary na obrázku.
Verze pro nadané děti
Sestavování obrázků z geometrických tvarů podle předloh bez předkreslení geometrických tvarů na
předloze.
Cílem této činnosti je využití poznatků o geometrických tvarech, prostorová představivost, práce
podle předlohy.
Vymačkávání geometrických tvarů na kolíčkové stavebnici
K této činnosti je třeba mít k dispozici kolíčkovou stavebnici (viz
fotografie), předem donesené kostky – krychle, kvádr, válec,
jehlan.
ÚKOLY
Pomocí těles (kvádr, krychle, jehlan, kužel) vymáčkne jedno
dítě na stavebnici některý geometrický tvar.
Ostatní děti, které jsou na druhé straně, určují, o jaký tvar se
jedná. Dítě, které první a správně určí, o jaký tvar se jedná,
půjde samo vytlačovat jiný tvar. Pokud děti na druhé straně
stěny neurčí tvar správně, znovu vytlačuje další tvar původní
dítě.
Obrázek 3. Foto autor

Cílem činnosti je využití poznatků o geometrických tvarech,
propojení znalostí o geometrických tvarech a prostorových
tělesech.

112

Zemětřesení
Na tuto činnost budeme potřebovat stolek s deskou,
která má uprostřed hlubší čtvercový otvor, kam se staví
stavby, dřevěné kostky, kliku na simulaci zemětřesení.
ÚKOLY
Postav na desku jednoduchou stavbu z kostek.
Děti si postaví jednoduchou stavbičku z několika kostek,
potom roztočí kliku a zkoušejí, jak dlouho stavba vydrží
simulaci zemětřesení (činnost pro jednotlivce) – každé
Obrázek 4. Foto autor

další dítě by se mělo pokusit postavit jinou stavbu než
předchozí děti s tím, že může dávat kostky pouze na

sebe.
Zkuste přijít na to, proč některá stavba vydrží déle, jiná méně.
Po fázi stavění budou mít děti za úkol zjistit, proč některé stavby drží déle, jiné méně. Při této činnosti
mohou děti využít svoje znalosti a zkušenosti z předchozích lekcí projektu.
Cílem činnosti je, aby děti v praxi viděly, jak je důležité stavět tak, aby větší a rovnější kostky s velkou
základnou byly vespod, menší pak na nich. Děti při této činnosti uvidí, jak v praxi funguje, pokud není
toto pravidlo zachováno.
Zaplňování čtvercového okna geometrickými tělesy.
K této činnosti budou třeba okénka dřevěného
domečku a pěnové kostky, které k domečku
v IQ parku patří.
ÚKOLY
Zaplňte své okénko v domečku pěnovými
kostkami tak, aby bylo celé vyplněné.
Kostky mohou nosit všichni členové družstva
najednou, ale mohou přinést vždy jen jednu
kostku při jedné cestě.
Obrázek 5. Foto autor

Vyhrává družstvo, kterému se dříve podaří
zcela vyplnit vlastní okénko.

Verze pro nadané děti
Zaplňte své okénko v domečku pěnovými kostkami pouze jednoho geometrického tvaru tak, aby
bylo celé vyplněné.
Můžete ale vyplňovat okénko pouze pomocí čtverců (obdélníků).
Vyhrává družstvo, kterému se dříve podaří zcela vyplnit vlastní okénko.
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Cílem činnosti je využití poznatků o geometrických tvarech, prostorová představivost, znalost
geometrických tvarů, těles.
Pouštění bublin
Na tuto činnost budeme potřebovat nádobu s tekutinou
vhodnou na výrobu bublin, tvořítka na bubliny různých tvarů
(viz fotografie).
Každé dítě bude mít za úkol udělat bublinu z některého tvořítka
(tvořítka se budou po každé bublině střídat).
ÚKOLY
Vytvoř bublinu některého tvořítka (tvořítka se střídají po
vytvoření každé předešlé bubliny).
Děti mají za úkol sledovat, jakou bublinu (jakého tvaru) vyfoukly
z různých tvořítek.
Cílem činnosti je, aby děti v praxi viděly, že nezáleží na tvaru
Obrázek 6. Foto autor

tvořítka. V praxi děti zjistí, že při různých tvarech tvořítek
vyfouknou vždy bublinu kulatého tvaru (tvar koule).

Stavění co největší stavby z pěnových těles
K této činnosti budou třeba okénka dřevěného
domečku a pěnové kostky, které k domečku v IQ
parku patří.
Postavte co nejvyšší stavbu tak, aby nespadla.
Kostky mohou nosit všichni členové družstva
najednou, ale mohou přinést vždy jen jednu kostku
při jedné cestě.

Obrázek 7. Foto autor

Vyhrává družstvo, které ve stanoveném limitu
postaví vyšší komín než druhé družstvo, ale tak, aby
stavba nespadla.

Podmínkou je, že na zemi může být pouze jedna
kostka, ostatní se pokládají na tuto spodní kostku. Cílem činnosti je využití poznatků o geometrických
tvarech, prostorová představivost, znalost geometrických tvarů, těles, znalosti z předchozích dní
projektu.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – děti
experimentují a zkoušejí nové věci v praxi.
Učit děti uplatňovat získané zkušenosti v praktických činnostech a v dalším učení – děti uplatňují již
dříve získané zkušenosti při dalším poznávání.
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Dítě by mělo umět klást otázky, hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat všeho kolem sebe, chtít
porozumět věcem, jevům a dějům, které okolo sebe vidí – děti si ověřují dříve získané poznatky
v praxi.
Učit se s chutí, pokud se dítěti dostává ocenění za jeho činnost – děti se učí a potvrzují nové poznatky
v praxi a při zábavných činnostech, učí se a poznávají s chutí a radostí.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – děti při řešení problémů využívají dříve získané
zkušenosti.
Při řešení problémů používá dítě logické, matematické a empirické postupy, na základě vyřešení
jednoduchých úloh i situací je schopno řešit i další situace – děti na základě získaných vědomostí
a zkušeností získávají nové a další poznatky a vědomosti.
Dítě rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – děti hledají nová řešení a na
základě výsledku řešení zjišťují, která řešení se ukázala jako funkční a která nefunkční.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Dítě si průběžně rozšiřuje slovní zásobu o nové výrazy, které postupně aktivně používá při komunikaci
s okolím, – děti si získáváním nových poznatků, osvojováním nových pojmů rozšiřují svoji pasivní
a aktivní slovní zásobu.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis – při činnostech ve skupině se děti přirozenou činností učí prosazovat se ve skupině
i podřídit se jejím zájmům v případě potřeby.
Učí se bránit proti násilí a ponižování, řeší konflikty dohodou – děti se při společné práci učí bránit své
zájmy, učí se řešit případné konflikty.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se odhadovat rizika svých nápadů, možnost změnit postup podle okolností – při řešení úkolů se
děti učí odhadovat rizika svých nápadů a možnost změnit postup a řešení v případě, když se stávající
řešení neosvědčilo.
Rozvíjí smysl pro zodpovědnost ve hře, učení, váží si práce druhých – děti se učí spolupracovat, tím si
uvědomují a oceňují i případný přínos druhých k výsledku společné práce.
Dítě je aktivní k dění kolem sebe, chápe, že aktivita a činorodost jsou přínosem a pohodlnost má své
nepříznivé důsledky – děti jsou vedeny, aby byly aktivní a měly snahu vyřešit vzniklé problémy.
Dítě má základní představu o tom, co je a co není v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami a co je s nimi v rozporu, snaží se podle toho chovat – při společné práci se děti učí
odpovědnosti za své chování, učí se vycházet s ostatními, s tím souvisí i dodržování správného
chování k ostatním.
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Hodnocení
Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly
chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného.
Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu,
kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho kamarád.
Realizační rady
Při samotných činnostech je vhodné děti rozdělit do menších skupinek, nejvíce o počtu 10–12 dětí.
Na pořadí činností a plnění úkolů v tomto případě nezáleží. Je tedy třeba, aby s dětmi pracovaly dvě
učitelky v samostatných skupinách. Organizačně je možné pracovat s oběma skupinami najednou
s tím, že každá skupina bude plnit úkoly na jiném stanovišti a pak se obě skupiny prostřídají. Druhá
možnost je, že jedna skupina bude plnit úkoly na stanovištích, druhá skupina si bude volně zkoušet
aktivity v IQ parku v jiném patře, aby se nerušily, a potom se obě skupiny vystřídají.
Rizika a úskalí
Rizikem této činnosti může být skutečnost, že IQ park navštěvují i další děti z jiných škol nebo
jednotlivci. Potom může být problém některou činnost udělat, protože jsou na atrakci cizí děti.
Většinou stačí domluvit se s vedoucí(m) cizích dětí, aby se jejich skupina chvíli zdržovala na jiné
atrakci. Pokud by to nebylo možné, lze některou aktivitu, na niž se nemůžeme dostat, vynechat
a splnit ty ostatní, nebo prostě podle okolností přizpůsobit pořadí aktivit.
3.6.2 Téma: Exkurze zaměřená na robotizaci a programování
Cíle
Děti umí využít poznatky získané během celého projektu. Děti zjišťují, jak lze poznatky, které se
naučily během projektu uplatnit v praxi zábavnou formou. Děti poznají, najdou a pojmenují
jednotlivé geometrické tvary (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník). Děti umí podle nákresu vytvořit
z geometrických tvarů různé obrázky. Děti dokáží podle předlohy umístit geometrický tvar podle
předlohy. Děti se dokáží orientovat na ploše. Děti programují cestu housenky, včely nebo ozobota
podle plánku. Děti spolupracují, pomáhají ostatním.
Předpoklady účastníků
Šestnácté téma programu je určeno pro předškolní děti, zpravidla ve věku 5–7 let. Pro zvládnutí
činností a úkolů, které děti plní během celého programu, je třeba, aby měly při zahájení některé
vstupní předpoklady. Mezi ně patří především znalost pojmů dole, nahoře, uprostřed, před, za, první,
poslední, vlevo, vpravo, počítání nejméně do deseti, děti by měly mít určitou prostorovou
představivost, paměť. Měly by být schopny určitou dobu udržet pozornost, soustředit se na činnost.
Požadavky na učebnu, vybavení, pomůcky
Pro šestnácté téma programu jsou potřeba pomůcky a vybavení z IQ parku – roboti pro děti, roboti
vytvoření ze stavebnice, tablety housenka Code-a-pillar, robotická včelka Bee-bot, Ozobot.
Téma není tak jako předchozí témata rozděleno do dvou jednotlivých bloků, které na sebe navazují.
V této části jsou popsány čtyři různé aktivity s různým stupněm obtížnosti, které souvisejí s počátky
základů programování. Učitelka děti rozdělí na dvě skupiny, nejvíce o 10–12 jedincích. Činnost je
realizována jako jeden celek z důvodů organizačních a také proto, že veškeré činnosti v této části se
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odehrávají v pohybu, a tudíž nejsou tolik náročné na pozornost dětí. Jedná se o praktické činnosti,
které si děti mohou zkoušet samostatně, a každý pohyb, který robotům naprogramují, rovnou vidí.
Učitelka rozdělí děti do dvou menších skupinek tak, aby v každé skupince bylo nejvýše 10–12 dětí.
Poté je seznámí s jednotlivými činnostmi.
Popis, metodický rozbor a návod (z pohledu lektora) + modifikace
Učitelka seznámí svoji skupinu dětí s činnostmi a aktivitami, které je čekají: „Dnes si, děti, zkusíme
něco úplně nového, co jste ještě nikdy nedělaly. Víte, kdo nebo co je robot? Robot je vlastně takový
stroj, který dělá to, co my mu přikážeme. Roboti můžou vypadat různě. Mohou se podobat třeba
zvířátkům, lidem, nějakým strojům a podobně. Představte si, že roboti se dají i postavit z takových
moc chytrých stavebnic. Přikázat robotům, co mají dělat, ale není vůbec jednoduché, musí se to
umět, aby dělali to, co my chceme. My si dnes zkusíme, jaké to je ovládat některé roboty. Nemusíte
se bát, že byste to třeba neuměli, budou tam s námi pánové, kteří vědí, jak s roboty pracovat, a ti
nám pomůžou, pokud by vás třeba robot nechtěl poslouchat.“
Housenka Code-a-pillar
K této činnosti budou děti potřebovat housenku Code-apillar, která je k dispozici v IQ parku.
Housenka je malý robot, kterému děti pomocí dílků
tělíčka určují směr, jakým se vydá. Podle toho, jak dítě
poskládá dílky na tělíčku, může housenka zatáčet
doprava, doleva, pochodovat vpřed, zatroubit v cíli.

Obrázek 8. Foto autor

Děti si nejdříve vyzkoušejí, jakým způsobem lze
housenku programovat. Děje se to přidáváním
jednotlivých částí na tělíčko s pokyny, které housence
chceme zadat. Tato činnost je pro děti zábavná, líbí se
jim, jak se housenka pohybuje. Tato část programování
je jednoduchá, zvládnou ji i méně šikovné nebo mladší

děti.
Další možností je programování housenky podle kartiček se šipkami (děti na článcích stonožky vidí,
jaký pro ni zvolily krok – dopředu, dozadu, zatočit a podobně). Při této činnosti již děti programují
pohyb housenky cíleně, podle kartiček se šipkami. Tato činnost je již náročnější. Děti musí zadávat
částmi tělíčka pohyb housenky tak, aby dosáhla stanoveného cíle. Tato činnost je vhodná pro
šikovnější děti. Jedná se o činnost celé skupiny, kdy děti spolupracují. Některé programují, jiné radí,
další třeba připravují části tělíčka, aby skupinka mohla zadat další krok.
ÚKOLY
a)
b)

Naskládejte části tělíčka housenky tak, aby dojela k vybranému cíli (jednotlivé díly budou
sloužit jako příkazy, kterými se bude housenka řídit).
Podle barevných šipek na hracím poli navigujte hladovou housenku k zeleným listům, které
může spořádat. V cíli housenka zahouká pomocí klaksonu.

Úkol pro nadané děti
c)

Doveďte housenku ke zralým jahodám. Nyní už je programování těžší, protože děti cestu
programují bez předem předkreslených šipek tak, aby dojela až k oblíbené pochoutce.
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Cílem celé činnosti je procvičení orientace v prostoru, seznámení se základy programování, rozvoj
představivosti.
Robotická včelka Bee-bot
K této činnosti budou děti potřebovat Včelku Bee-bot, která je k dispozici v IQ parku.
Činnost se včelkou Bee-bot je složitější. Tato činnost je vhodná
pro předškolní děti. Podmínkou správného programování
včelky jsou některé předchozí znalosti. Důležitá je orientace
v prostoru, počítání.
Robotická včelka dokáže nejmenším dětem ukázat svět
jednoduchého programování pomocí šipek (vpravo, vlevo,
vpřed, vzad).
Programování cesty pro včelku je poněkud složitější než
u předchozí housenky, protože děti si musí pamatovat, jaký
pokyn včelce daly, nevidí jednotlivé kroky, které zadaly.

Obrázek 9. Foto autor

ÚKOLY
a)
b)

Dojeďte od branky až k chlévu s prasátky, při tom dávejte pozor, aby včelka nespadla do
rybníčku.
Doleťte s včelkou k strašákovi na poli, ale tak, aby se nesetkala s domácími zvířaty, kterých se
bojí. Včelka proto musí letět okolo zvířátek přes záhon s mrkvemi, kedlubnami a hlávkovým
zelím.

Úkol pro nadané děti
c)

Vymyslete sami, kudy včelka poletí, a zdůvodněte, proč poletí právě tudy, kudy jste ji poslali.

Cílem této činnosti je procvičení orientace v prostoru, seznámení se základy programování, rozvoj
představivosti, paměti.
Ozobot
K této činnosti budou děti potřebovat Ozobota, robota malé velikosti, který se podobá kuličce, ale
dokáže skenovat nakreslenou trasu, kterou pak pohybem sleduje. Je k dispozici v IQ parku.
Činnost s Ozobotem není příliš složitá, zvládnou ji i menší
nebo méně nadané děti. Děti programují cestu Ozobota tím,
že mu nakreslí cestu, kterou má zdolat, silným fixem.
Těžší varianta, vhodná pouze pro hodně šikovné děti, je
programování Ozobota pomocí kartiček s povely. Při této
činnosti je složité hlavně to, že si děti musí pamatovat, co
která barevná kombinace znamená.
Ozobot je malý, ale velmi šikovný robot, který má na spodní
části snímač, který umí poznat barvu povrchu, po kterém
jezdí. Proto je možné určit trasu Ozobota nakreslením cesty
černým fixem nebo pomocí barevných kódů, které mu děti zadají.

Obrázek 10. Foto autor
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ÚKOLY
a)
b)

Černým fixem nakreslete silnou čáru (čára může být rovná, zatáčet se, tvořit jednoduchý
tvar…), Ozobot bude nakreslenou čáru po zapnutí následovat.
Použitím připravených barevných karet vyzkoušejte, co Ozobot všechno dokáže.

Úkol pro nadané děti
c)
Vybarvením políček na předtištěných kartách zkus naprogramovat vlastní úkoly.
Zkus vymyslet pro robota vlastní cestu, můžou vám pomoci následující barevné kódy:
ZAHNI VLEVO – černá – zelená – černá – červená – černá.
JDI ROVNĚ – černá – modrá – černá – červená – černá.
ZAHNI VPRAVO – černá – modrá – červená – zelená – černá.
TORNÁDO – černá – červená – zelená – červená – zelená – černá.
CIKCAK – černá – modrá – černá – zelená – červená – černá.
PIRUETA – černá – zelená – červená – zelená – červená – černá.
Cílem této činnosti je procvičení orientace v prostoru, jemné motoriky, seznámení se základy
programování, rozvoj představivosti, paměti.
Programování robotů pomocí tabletu
K této činnosti budou děti potřebovat postavené roboty, kteří jsou k dispozici v IQ parku.

Obrázek 13. Foto autor

Obrázek 12. Foto autor

Obrázek 11. Foto autor

Při činnosti s robotem si děti vyzkouší různé další způsoby programování. Děti se učí programovat
pomocí pohybu tabletu nebo pomocí ikonek na tabletu, které značí činnost, již chtějí, aby robot
vykonal. Jedná se o složitější práci, vhodnou pro šikovné děti.
ÚKOLY
a)

Dojeď s robotem k židli.

b)

Pomocí tabletu rozhýbej robota – hada.

c)

Pomocí tabletu udělej, aby robot kobra dojel ke kamarádovi a otevřel na něj pusu.

d)

Na tabletu zadej příkazy tak, aby si kočička sedla.
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Úkol pro nadané děti
e)

Na tabletu naprogramuj kočičce složitější pohyby (naprogramuj, aby si kočička sedla,
zamňoukala, zakoulela očima na jednu a na druhou stranu).

CÍL
Procvičení orientace v prostoru, seznámení se základy programování, rozvoj představivosti, paměti.
Hodnocení
Děti společně s učitelkou hodnotí, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co jim nešlo, kde asi udělaly
chybu a proč. Základem hodnocení je vést děti k tomu, že dělat chyby není ostuda ani nic špatného.
Důležité je snažit se chybu najít, přijít na to, proč k ní asi došlo, zkusit si příště dát pozor na chybu,
kterou udělalo samo dítě nebo některý jeho kamarád.
Celkovým cílem celé činnosti v IQ parku je kromě procvičení známých činností a poznatků a získaných
vědomostí hlavně naučit děti nebát se techniky, mít radost z ovládání robotů, vést děti k lásce
k technice, nebát se zkoušet, experimentovat, poznávat nové a zatím neznámé.
Kompetence a způsob jejich rozvíjení
KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěné pozorování, zkoumání a objevování, všímání si souvislostí, experimenty – děti se učí
pozorovat, zkoumat, objevovat a experimentovat při činnostech s roboty.
Získané zkušenosti učit děti uplatňovat v praktických činnostech a v dalším učení – při práci s roboty
děti uplatňují dříve získané znalosti a dovednosti.
Dítě by mělo umět klást otázky, hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat všeho kolem sebe, chtít
porozumět věcem, jevům a dějům, které okolo sebe vidí – děti při praktických činnostech zkoušejí to,
co dosud znaly především teoreticky.
Poznávat, že se může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo – cílem
činností je prožitek dětí, radost z nového poznání.
Dítě se má učit nejen spontánně, ale i vědomě, s vyvinutím úsilí, učit se soustředit se na činnost
a záměrně si pamatovat – děti při činnostech poznávají přirozenou cestou, že je nutno vyvinout určité
úsilí, aby něčeho dosáhly.
Dítě by mělo dokončovat započatou činnost, postupovat podle instrukcí a pokynů a dobrat se tak
k výsledku své činnosti – děti jsou při společné práci a sledování společného cíle motivovány
k dokončení činnosti a dovedení toho, co dělají, k cíli.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Řešit problémy, na které stačí samostatně, a ty složitější s dopomocí dospělých – děti jsou při
programování nuceny řešit problémy, které při samotné činnosti vznikají, buď samy a s dopomocí
ostatních ve skupině, nebo s případnou pomocí dospělých.
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Řešení problémů = na základě vlastních zkušeností, cestou pokusu a omylu, hledáním vlastních
originálních postupů, využitím svých nápadů – při vlastním programování děti experimentují, zkouší,
jak naprogramovat robota tak, aby dosáhl toho, co má být jeho cílem.
Dítě rozlišuje a dokáže volit mezi řešením funkčním a nefunkčním – při činnostech s roboty děti
zjišťují na pohybu robotů, zda je jejich řešení funkční nebo nefunkční.
Dítě se učí, že vyhýbání se řešení k cíli nevede, že svou iniciativou může ledacos ovlivnit – děti při
práci s roboty zjišťují, že je nutná jejich iniciativa a určitá činnost, aby dosáhly vytčeného cíle.
Nebojí se chybovat, pokud pozitivní ocenění následuje i za snahu, nejen za správné řešení – při
programování děti zjišťují, že nevadí, pokud chybují, když svoji chybu dokáží opravit a dostat se tak
k vytčenému cíli.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatné vyjádření myšlenky, sdělení… –
při společné práci je nutná společná domluva, aby děti s robotem dosáhly cíle.
Porozumění řeči, vedení smysluplného dialogu – během společného programování spolu děti hovoří,
domlouvají se.
Dítě průběžně rozšiřuje slovní zásobu o nové výrazy, které postupně aktivně používá při komunikaci
s okolím, – děti si obohacují slovní zásobu o nová slova pasivní i aktivní slovní zásoby.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Uvědomění nutnosti nést zodpovědnost za své jednání – při společné činnosti je nutné, aby každý
nesl odpovědnost za to, jak se zapojuje do společné práce.
Schopnost prosadit se ve skupině, ale i podřídit se při společných činnostech, domluvit se, přijmout
kompromis – při společné práci se děti přirozeně učí prosazení ve skupině i podřízení se zájmům
skupiny.
Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, dodržování stanovených pravidel – děti se učí
aktivně se zapojovat do společných činností, učí se pracovat ve skupině se vším všudy.
Učí se chápat a respektovat odlišnost lidí – při společné práci je třeba respektovat, že každý je
v něčem odlišný a jedinečný
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se rozpoznat vlastní slabé stránky a využívat ty silné – děti při společné činnosti postupně
poznávají a učí se využívat své silné stránky.
Rozhodovat se může svobodně, ale musí odpovídat za své rozhodnutí – při vlastním programování se
dítě může samo rozhodnout, jaké zvolí řešení (postup), s tím, že nese odpovědnost za správnost nebo
chybu tohoto řešení.
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Rozvíjí smysl pro zodpovědnost ve hře, učení, váží si práce druhých – při společné činnosti jsou děti
vedeny k zodpovědnosti při hře s roboty, odpovědnosti za výsledek celkového naprogramování
robota.
Učí se obhajovat svá práva, ale zároveň i respektovat práva a potřeby druhých – při společné práci ve
skupině se děti společně učí obhajovat svá práva, ale brát ohled i na potřeby druhých.
Realizační rady
Při samotných činnostech je vhodné děti rozdělit do menších skupinek, nejvíce o počtu 10–12 dětí.
Na pořadí činností a plnění úkolů v tomto případě nezáleží. Je tedy třeba, aby s dětmi pracovaly dvě
učitelky v samostatných skupinách. Při tomto bloku je kromě učitelky přítomen také lektor, který
dětem i učitelce ukáže, jak se s jednotlivými roboty pracuje, jak je mohou programovat, zajistit jejich
pohyb. Je vhodné, aby se skupiny vystřídaly a najednou bylo tedy přítomno v jedné skupině nejvýše
10–12 dětí, učitelka a lektor. Toto dělení a alespoň dva dospělí v jedné skupině je nutné proto, aby se
všechny děti při činnostech mohly vystřídat.
Rizika a úskalí
Rizikem by mohlo být, pokud by bylo při činnosti více dětí, které by se účastnily činnosti najednou.
Docházelo by k tomu, že by se děti neprostřídaly při činnostech a pro některé by se tak stala činnost
pouze teoretickou, ne praktickou. Nejspíše by se příliš nevystřídaly děti neprůbojné, tiché
a bázlivé. V tom případě by asi nedošlo k citovému prožitku, který je kromě nových poznatků cílem
tohoto bloku.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu
Soubor materiálů pro realizaci programu
4.1

Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a barvy – verze pro všechny děti

Pracovní list s přílohou je určen pro práci s běžně nadanými dětmi při práci na tematickém bloku č. 1,
téma 1.
Každé dítě dostane vytištěný pracovní list s vytištěnou barevnou přílohou.
4.2

Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a barvy – verze pro nadané děti

Pracovní list s přílohou je určen pro práci s nadanými dětmi při práci na tematickém bloku č. 1, téma
1.
Každé dítě dostane vytištěný pracovní list s vytištěnou barevnou přílohou.
4.3

Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a velikosti – nejjednodušší verze

Pracovní list bude použit při práci s méně nadanými dětmi na tematickém bloku č. 1, téma 2.
Každé dítě dostane vytištěný pracovní list s vytištěnou barevnou přílohou.
4.4

Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a velikosti – středně těžká verze

Pracovní list bude použit při práci s běžně nadanými dětmi na tematickém bloku č. 1, téma 2.
Každé dítě dostane vytištěný pracovní list s vytištěnou barevnou přílohou.
4.5

Pracovní list s přílohou Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a velikosti – nejtěžší verze

Pracovní list bude použit při práci s nadanými dětmi na tematickém bloku č. 1, téma 2.
Každé dítě dostane vytištěný pracovní list s vytištěnou barevnou přílohou.
4.6

Pracovní list s přílohou Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – lehčí verze

Pracovní list bude použit při práci s méně nadanými dětmi na tematickém bloku č. 1, téma 3.
Každé dítě dostane pracovní list s 9 okénky. Děti budou mít k dispozici sadu geometrických tvarů –
minimálně 9 nebo více tvarů v červené a modré barvě.
4.7

Pracovní list s přílohou Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – těžší verze

Pracovní list bude použit při práci s běžně nadanými dětmi na tematickém bloku č. 1, téma 3.

123

Každé dítě dostane vytištěný pracovní list s 16 okénky. Děti budou mít k dispozici sadu geometrických
tvarů – minimálně 16 nebo více dvou velikostí a jedné barvy.
4.8

Pracovní list s přílohou Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – nejtěžší verze

Pracovní list bude použit při práci s běžně nadanými dětmi na tematickém bloku č. 1, téma 3.
Každé dítě dostane vytištěný pracovní list s 25 okénky. Děti budou mít k dispozici sadu geometrických
tvarů – minimálně 25 nebo více různých základních barev a dvou velikostí.
4.9

Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle fantazie

Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 2, téma 1.
Tvary vytiskneme a vystříháme z různých barevných papírů.
4.10 Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky – varianta 1
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 2, téma 2.
Tvary vytiskneme a vystříháme z různých barevných papírů (žlutý papír, oranžový, červený, zelený).
4.11 Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky – varianta 2
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 2, téma 2.
Tvary vytiskneme a vystříháme z jakýchkoliv barevných papírů.
4.12 Příloha Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů učitelky – varianta 3
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 2, téma 2.
Tvary vytiskneme ze žlutého, červeného, oranžového a modrého papíru a vystříháme.
4.13 Plánek na síť na vytváření prostorových těles – krychle 1
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 1.
Tvary vytiskneme z barevných čtvrtek a vystříháme, nebo pouze vytiskneme z barevných čtvrtek,
pokud chceme, aby si děti tvary vystříhaly samy.
4.14 Plánek na síť na vytváření prostorových těles – krychle 2
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 1.
Tvary vytiskneme z barevných čtvrtek a vystříháme, nebo pouze vytiskneme z barevných čtvrtek,
pokud chceme, aby si děti tvary vystříhaly samy.
4.15 Vytváření prostorových těles pomocí sítě – kvádr 1
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 1.
Tvary vytiskneme z barevných čtvrtek a vystříháme, nebo pouze vytiskneme z barevných čtvrtek,
pokud chceme, aby si děti tvary vystříhaly samy.
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4.16 Plánek na síť na vytváření prostorových těles – kvádr 2
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 1.
Tvary vytiskneme z barevných čtvrtek a vystříháme, nebo pouze vytiskneme z barevných čtvrtek,
pokud chceme, aby si děti tvary vystříhaly samy.
4.17 Plánek na síť na vytváření prostorových těles – jehlan čtyřboký
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 1.
Tvary vytiskneme z barevných čtvrtek a vystříháme, nebo pouze vytiskneme z barevných čtvrtek,
pokud chceme, aby si děti tvary vystříhaly samy.
4.18 Plánek na síť na vytváření prostorových těles – jehlan trojboký
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 1.
Tvary vytiskneme z barevných čtvrtek a vystříháme, nebo pouze vytiskneme z barevných čtvrtek,
pokud chceme, aby si děti tvary vystříhaly samy.
4.19 Plánek na síť na vytváření prostorových těles – válec
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 1.
Tvary vytiskneme z barevných čtvrtek a vystříháme, nebo pouze vytiskneme z barevných čtvrtek,
pokud chceme, aby si děti tvary vystříhaly samy.
Tuto přílohu můžeme použít pro nadané děti, nebo ji nepoužijeme, tvorba válce ze sítě je zpravidla
pro většinu dětí složitá.
4.20 Plánek 1: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků)
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
4.21 Plánek 2: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků)
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
4.22 Plánek 3: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků)
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
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4.23 Plánek 4: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků)
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
4.24 Plánek 5: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
4.25 Plánek 6: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
4.26 Plánek 7: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dětmi dle
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
4.27 Plánek 8: Manipulace s geometrickými tělesy dle pokynů učitelky (stavění staveb dle
přiložených plánků) – plošné zobrazení těles
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 4, téma 3.
Plánek vytiskneme pro každou skupinu po 3–5 dětech.
4.28 Tangramy
Příloha bude použita při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Přílohu vytiskneme z tvrdého papíru nebo z barevných papírů a poté zalaminujeme pro každé
jednotlivé dítě, jednotlivé tvary vystřihneme a vložíme do obálky.
4.29 Tangramy
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).

126

4.30 Tangramy – obrázek 1
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.31 Tangramy – obrázek 2
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.32 Tangramy – obrázek 3
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.33 Tangramy – obrázek 4
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.34 Tangramy – obrázek 5
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
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4.35 Tangramy – obrázek 6
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.36 Tangramy – obrázek 7
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.37 Tangramy – obrázek 8
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.38 Tangramy – obrázek 9
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do euro-desek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.39 Tangramy – obrázek 10
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
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Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).
4.40 Tangramy – obrázek 11
Plánek bude použit při práci s dětmi na tematickém bloku č. 6, téma 1.
Vytiskneme obě varianty obrázku – obrys obrázku i obrázek s předkreslenými tvary z tangramu,
obrázky dáme k sobě rubem a společně je zalaminujeme do jednoho obrázku, aby děti mohly podle
svých schopností používat obě varianty obrázku.
Zalaminovaný obrázek vložíme do eurodesek, ke každému obrázku vložíme obálku s vystříhanými
tvary z tangramu vytvořeného z předchozí přílohy (4.29).

129

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů
Soubor metodických materiálů
5.1

Řešení pracovního listu Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru
a barvy – verze pro všechny děti

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 1 pro běžně nadané
děti.
5.2

Řešení pracovního listu Vyhledávání plošných geometrických tvarů na ploše podle tvaru
a barvy – verze pro nadané děti

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 1 pro nadané děti.
5.3

Řešení pracovního listu Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a velikosti – nejjednodušší verze

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 2 pro méně nadané
děti.
5.4

Řešení pracovního listu Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a velikosti – středně těžká verze

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 2 pro běžně nadané
děti.
5.5

Řešení pracovního listu Vyhledávání určených plošných geometrických tvarů na ploše podle
tvaru a velikosti – nejtěžší verze

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 2 pro nadané děti.
5.6

Řešení pracovního listu Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – lehčí verze: umisťování tvarů do sítě
s 9 okénky

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 3 pro méně nadané
děti.
5.7

Řešení pracovního listu Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – těžší verze: umisťování tvarů do sítě
s 16 okénky

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 3 pro běžně nadané
děti.
5.8

Řešení pracovního listu Umisťování tvarů podle pokynů na plochu (pojmy dole, nahoře,
uprostřed, před, za, první, poslední, vlevo, vpravo) – nejtěžší verze: umisťování tvarů do
sítě s 25 okénky

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 3 pro nadané děti.
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5.9

Řešení pracovního listu Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů
učitelky – varianta 1

Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 5.
5.10 Řešení pracovního listu Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů
učitelky – varianta 2
Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 5.
5.11 Řešení pracovního listu Skládání obrázků z plošných geometrických tvarů dle pokynů
učitelky – varianta 3
Řešení pracovního listu slouží jako pomůcka pro správné odpovědi k tématu č. 5.
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

132

7 Příloha č. 4 – Odborné a didaktické posudky programu
Není relevantní.

133

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
Jana Palacha 804
511 01 Turnov
+420 737 288 811
jandova@vctu.cz
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9 Nepovinné přílohy
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