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lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní
docházky
poradenství pro předškoláky a jejich rodiče, posuzování školní
zralosti
lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků
absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na
PedfUK v Praze
10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 6 let v
poradenství

Co se na webináři dozvíte?







Co s dětmi v předškolním věku rozvíjet? Jak s materiálem
pracovat?
Stručný popis dění v přírodě - září: období sklizně. Představení
aktivit pro toto období na rozvoj všech oblastí (řeč,
předmatematické představy, orientace, zrakové a sluchové
vnímání, motorika).
Stručný popis dění v přírodě - říjen: barvy listů, smysly; žaludy,
kaštany. Představení aktivit pro toto období na rozvoj všech
oblastí.
Stručný popis dění v přírodě - listopad: období plískanic,
větrů. Představení aktivit pro toto období na rozvoj všech
oblastí.

Které oblasti sledujeme
při posuzování školní zralosti?





tělesný (somatický) vývoj a zdravotní stav
úroveň vyspělosti poznávacích (kognitivních) funkcí
úroveň práceschopnosti (pracovní předpoklady, návyky)
úroveň zralosti osobnosti (emocionálně – sociální)

Poznávací (kognitivní) funkce
Co rozvíjet?







sluchové vnímání
zrakové vnímání
hrubou motoriku, jemnou motoriku, grafomotoriku
řeč a komunikaci
orientaci v prostoru, vpravo/vlevo, v čase
předmatematické představy

Anketa č. 1. – Povolání?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

učitel/ka na základní škole
učitel/ka přípravné třídy
vedení školky/školy
školní speciální pedagog, školní psycholog
rodič
nyní na rodičovské dovolené, dříve učitelka
jiné – jaké?

Jak s materiálem pracovat?





Tematický plán je určen především pro poslední rok vzdělávání
v mateřské škole či při vzdělávání ve třídě přípravné.
V každém měsíci je zastoupen rozvoj všech výše uvedených
oblastí.
Doporučuji činnosti nevynechávat, jsou vytvořené strukturovaně
od těch nejsnazších k nejsložitějším.
Na PODZIM v MŠ navazuje ZIMA v MŠ a JARO v MŠ,
dohromady tak tvoří strukturovaný tematický plán pro celý školní
rok předškoláků

ZÁŘÍ – období sklizně
Řeč – lexikálně sémantická rovina - rozvoj slovní
zásoby, tvoření vět






Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/na trávě. Má
připravenou sadu karet s obrázky ovoce a zeleniny nebo přímo
reálné kusy.
Každé dítě si jedno ovoce/zeleninu vezme k sobě. Popisuje, co
se mu na jeho ovoci/zelenině líbí, jakou má chuť, kde se
kupuje/pěstuje…
Učitel v případě potřeby dopomůže dítěti návodnými otázkami,
s tvořením vět. Společně shrneme, které ovoce/zelenina
dozrává/sklízí se v létě, na podzim …

Řeč – lexikálně sémantická rovina - protiklady






Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/na trávě.
S reálnými kusy či obrázky ovoce a zeleniny s dětmi utváří
protiklady – sladký x kyselý, velký x malý, apod.
Učitel může na aktivitu navázat protiklady s jinými obrázky nebo
pouze slovy bez vizuální opory (horký x studený, mladý x starý,
rychlý x pomalý, bílý x černý, suchý x mokrý, den x noc, světlo x
tma, nízký x vysoký apod.)
Učitel může ze začátku dětem pomoci návodnou otázkou: „ Čaj
je horký a zmrzlina je …………..?“

(Zdroj: Stará 2013,

Žvanda a Melivo, s. 48)

Řeč – vyprávění pohádky s vizuální oporou
– O řepě, Prostorové vnímání – pojmy první,
poslední, uprostřed, mezi, (případně před, za)
Motorika – hrubá motorika





Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě.
Připraví si obrázek z pohádky O řepě – může použít pracovní
list z uvedené literatury nebo obrázky sám namaluje. Obrázek
dětem ukáže a vyzve je, zda pohádku znají; jestli někdy
pěstovaly/jedly řepu. Děti zmiňují vše, co z pohádky znají. Poté
učitel pohádku převypráví/přečte z pohádkové knížky.
Děti si s pomocí učitele rozdělí role, každé dítě či dvojice má
jednu kartu (= jednu část obrázkové osnovy). Děti s pomocí
učitele pohádku převypráví, mluví to dítě/dvojice, které má
správnou část obrázku. V následujících dnech děti pohádku
vypráví již bez obrázkové osnovy.





Tahání řepy si také můžeme zahrát: učitel dětem pomůže
rozdělit si role řepy, dědečka, babičky, vnučky, kočičky, pejska a
myšky. Ve zkrácené verzi společně s dětmi pohádku vypráví a
jednotlivé postavy se zapojují do dění příběhu. U této činnosti
může být zapojeno i více dětí, kdy můžeme mít zároveň např. 3
řepy, 3 dědečky, tzn. 3 týmy.
Závěrem učitel procvičí pojmy první, poslední, uprostřed, mezi;
pokud se dětem daří, tak i pojmy před, za. Nejdříve dává otázky:
Kdo je první? Kdo je poslední? Kdo je mezi řepou a babičkou?
Kdo je hned za myškou? V druhé části pokládá složitější otázky:
Kde stojíš myško? Myška odpoví: „Stojím za kočičkou. Stojím
jako poslední.“ Na otázku odpovídá vždy ta postava, které se
otázka týká.

.

(Zdroj: Linc 2007, Tabulky ke čtení I, s. 11)

Orientace v čase – přiřadí činnosti
obvyklé pro ráno – dopoledne –
poledne – odpoledne – večer - noc





Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě.
Použije karty z uvedené publikace nebo si nakreslí své vlastní.
Obrázky taky mohou malovat samy děti. Učitel před děti vyloží
obrázky a společně popisují, co se na nich odehrává. Karty si
mezi sebe děti rozdělí, následně skládají za sebou tak, jak si
myslí, že by měly následovat.
S pomocí učitele pojmenují o jaké části dne se jedná: ráno,
dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. Společně poté
vypráví o tom, co se děje u nich ve školce v tyto části dne.
Každé dítě mluví o části dne, kterou má na kartě. Eliška má
např. ráno: „Doma ráno maminka chystá snídani, já piju čaj,
maminka kafe.“

(Zdroj: Bednářová 2012, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 131)

Sluchové vnímání – sluchová analýza
a syntéza – rozkládání slov na slabiky







Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě.
Použije makety/obrázky/reálné kusy ovoce, zeleniny, hub, které
vyskládá doprostřed kruhu.
Každé dítě si vybere jeden kus, který pojmenuje a vytleská na
slabiky. Např. hruška: hruš-ka. Ze začátku je dobré dětem
s vytleskáváním pomoci tak, že tleskáme společně (učitel a
konkrétní dítě). Pro některé dítě je obtížné tímto způsobem
rozkládat slova na slabiky.
Poté je možné použít kostky, kdy první kostka je vždy větší nebo
jinak barevná. Každou slabiku zastupuje jedna kostka, slovo
malina bude znázorněno třemi kostkami, slovo slunečnice bude
znázorněno čtyřmi kostkami. Nejdříve však dětem nabízíme
slova kratší. V této fázi děti ještě nevedeme ke zjišťování počtu
slabik.

Sluchové vnímání – vnímání rytmu –
zopakuje sestavu o 3 prvcích







Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Učitel
má k dispozici hudební nástroje. Každé dítě si může jeden
nástroj vybrat, prozkoumat, vyzkoušet.
Poté učitel na ozvučná dřívka zahraje krátký rytmus o třech
prvcích (doporučuji stejně silně a rychle třikrát ťuknout
ozvučnými dřívky o sebe). Tento jednoduchý rytmus opakují děti
jednotlivě na svůj hudební nástroj. Učitel každému dítěti zahraje
jiný rytmus.
V druhé části děti používají již ozvučná dřívka, na které se jim
daří rytmus zopakovat lépe. Postupně učitel rytmus stěžuje,
ponechá počet prvků, ale může hrát silně, slabě apod.

Zrakové vnímání – zraková paměť –
předměty schované pod šátkem






Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Pod
šátek schová makety/obrázky/reálné kusy ovoce, zeleniny, hub.
Poté učitel šátek odkryje, předměty pojmenuje a nechá děti
ještě nějaký čas se soustředit. Následně vše šátkem přikryje a
děti nejlépe jednotlivě šeptají učiteli do ucha, co viděly.
Můžeme využít ještě dalšího pedagoga nebo děti mohou
předměty malovat na papír.
Začínáme asi s 10 předměty. Při dalších hrách počet předmětů
můžeme zvyšovat nebo zkracovat dobu, kterou děti mají na
prohlédnutí. Uzpůsobíme individuálním potřebám dětí
(předmětů může být např. jen 5 a délka expozice delší).

Zrakové vnímání – zraková paměť - pexeso



Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Hraje
s dětmi pexeso s kartami ovoce/zeleniny/hub s menším počtem
karet i dětí. Doporučuji děti rozdělit do menších skupin (cca 5
dětí ve skupině).

Zrakové vnímání – zraková analýza a
syntéza - puzzle





Učitel nabídne každému dítěti vytvořené puzzle z obrázků
zeleniny, ovoce či hub. Po složení obrázku si dítě může vzít
obrázek nový.
Učitel dodrží zásady rozvoje zrakové analýza a syntézy.
Nejdříve nabízí dětem jednodušší puzzle ze 4 – 5 dílů. Později
může počet dílů navýšit podle individuálních potřeb jednotlivých
dětí. Platí zde také zásada, že nejdříve může dítě skládat
obrázek pomocí předlohy – skládání přímo na předlohu nebo
skládání vedle předlohy. Později tuto berličku odebereme a dítě
skládá bez předlohy. Snížit obtížnost učitel může také tak, že
částečně obrázek složí a dítě vyplňuje jen zbylé části.

Motorika - hrubá motorika – kompot




Učitel mezi děti rozdělí názvy ovoce. Např. při 25 dětech vybere
5 druhů ovoce. Děti jsou nositeli ovoce jako: banán, jablko,
hruška, jahoda, třešeň. Stojí s učitelem v kruhu a každý
postupně řekne, jaké ovoce představuje. Toto zahřívací kolečko
je důležité pro lepší zapamatování. Poté už začíná samotná hra.
Učitel vyzve děti, aby se vyměnily všechny hrušky. Všechny
děti, nositelé názvu hruška, opustí své místo a najdou si jiné.
Učitel postupně vybízí i další ovoce k výměně; také může uvařit
kompot, to si pak místa vymění úplně všichni. Hru hrajeme tak
dlouhou, dokud dětem přináší radost a užitek.

Motorika - jemná motorika – tajemný sáček




Učitel připraví reálné kusy ovoce, zeleniny, případně hub do
velkého sáčku/tašky/klobouku. Děti sedí v kruhu. Učitel obchází
kruh dětí a každému dítěti nabídne jeden kus z tajemného
sáčku.
Dítě sáhne do oblasti zad, kde učitel položí sáček, dítě si ovoce
vytáhne a nechá za zády. Poté postupně každý pouze hmatem
poznává o jaké ovoce/zeleninu se jedná.

Motorika – grafomotorika - uvolňovací
grafomotorické cviky - závodní dráhy
jednoduššího typu





Učitel děti namotivuje: může se jednat o závod dětí na
koloběžkách/v autech, sledování duhy. Nejprve sám předvede,
jak s pracovním listem pracovat. Pouze prstem několikrát
projede dráhu ve směru zleva doprava. Z počátku je dobré
vlevo na dráze vyznačit dětem šipku pro lepší uvědomění si
začátku cesty. Děti často začínají z druhé strany. Poté teprve
projíždí pastelkou. Po ukázce učitele projíždí každý svou
závodní dráhu ve směru zleva doprava, snaží se o plynulý
poměrně rychlý pohyb. Nevyjíždí z cesty. Následně už děti,
přibližně 10x, projíždí dráhu pastelkou, kterou nejdříve v ruce
„pohoupaly“.
Cílem tohoto cvičení je uvolnění ruky před nácvikem
grafomotorických prvků.

Motorika – grafomotorika –
grafomotorické prvky – svislá a vodorovná čára

(Zdroj: Bednářová 2012, Jak se pastelky
učily kreslit, s. 35)

Anketa č. 2: Využíváte závodní dráhy s předškoláky?

1. Ne, nevyužívám, neznám je.

2. Ne, nevyužívám, ale znám je.
3. Ano, využívám.
4. Jiné, jaké?

Předmatematické představy – třídění, porovnávání,
práce s pojmy, vztahy (pojmy: méně – více – stejně)






Učitel si připraví zmenšené obrázky ovoce, zeleniny, hub, 5 – 10
druhů. Každý druh má zastoupení několika stejnými kartami.
Učitel karty připraví tak, od každého druhu byl jiný počet.
Učitel pracuje s žáky v kruhu. Každý dostane sadu karet. Učitel
zahájí tvoření hromádek, na které žáci přidávají své obrázky.
Cílem je rychlé třídění všech obrázků. Každý pracuje sám za
sebe, svým tempem.
Závěrem porovnáváme, na které hromádce je více/méně karet
nebo stejně. Nejde o počítání karet po jedné, ale o postřehnutí
množství.

ŘÍJEN - barvy listů, smysly;
žaludy, kaštany
Čichové pexeso






Učitel připraví pro děti látkové/papírové sáčky nebo krabičky
naplněné různým kořením, kávou, bylinkami tak, aby každá
ingredience se vyskytovala dvakrát. Cílem aktivity je čichem
najít dvě stejné nádoby. V první části učitel připraví několik
tácků/misek, na kterých jsou 3 nádobky, dvě se stejným
obsahem a jedna s odlišným Dítě si vezme tácek pro
samostatnou činnost, prozkoumá, závěrem dvě shodné nádoby
nechá na tácku a odlišnou položí vedle. Po navrácení pomůcky
do původního stavu si může vybrat další.
Obtížnější varianta je, kdy na tácku už je např. 6 nádob,
vzniknou tedy 3 dvojice. Obtížnost aktivity učitel stěžuje podle
individuálních schopností jednotlivých dětí.
Moje zkušenost: Využití dobře vymytých krabiček od bonbonů
typu tik-tak. Skladné a účelné.

Sluchové pexeso


Učitel připraví pro děti nádobky (např. žlutá vajíčka z kinder
vejce) s různým obsahem. Může použít kamínky, korálky, rýži,
čočku, klacíky apod. Postup je stejný jako u čichového pexesa.
V první variantě 3 nádoby, kdy dvě mají stejný obsah.
V obtížnější varianta již je více nádob. Na ukládání nádob lze
použít papírový kryt od vajíček.

Zrakové pexeso – odstíny barev


Učitel připraví pro děti karty s různými odstíny barev. Před
samotnou hrou děti k sobě dávají stejné odstíny, které
pojmenují. Poté již hrají pexeso, doporučuji využít menší
množství karet, aby hra měl spád.

Hmatové pexeso


Učitel připraví pro děti destičky s různým povrchem. Může
použít např. víčka od zavařovacích lahví, do kterých nalepí
různý typy látek. Děti pak s šátkem na očích rozpoznávají dva
stejné kusy.

Chuťové pexeso


Učitel připraví pro děti lahvičky/kelímky s různým obsahem
nápojů. Chuť může být slaná, sladká, kyselá, malinová šťáva,
citrónová šťáva, mléko, caro apod. Postupujeme obdobně jako
u předchozích aktivit.

Řeč – lexikálně sémantická rovina,
smysluplně popíše, co je na obrázku


Učitel pracuje s dětmi v kruhu; předloží před děti obrázek, který
společně popisují. Každé dítě utvoří o obrázku jednu větu.
Začíná učitel, děti poté pokračují po směru hodinových ručiček.
Postupně se v popisu zaměřujeme i na menší detaily.



Moje zkušenost: Pro popisování použijeme společnou fotografii,
kterou učitel pořídí při společném výletě, vycházce, pobytu na
zahradě.

Řeč – lexikálně sémantická rovina,
rozvoj slovní zásoby, tvoření
jednotného a množného čísla


Při pobytu venku děti nasbírají různé přírodniny: kaštany,
jeřabiny, šípky, žaludy, lískové oříšky, listy, kamínky, větvičky
apod. Učitel poté s dětmi pracuje v kruhu, kde tvoří skupiny
předmětů po 1 prvku, 2 prvcích a 5 prvcích. Utvoří tedy 3
hromádky s každou přírodninou. Např. kaštan bude mít
zastoupení ve 3 hromádkách, na první bude 1 kus kaštanu, na
druhé 2 kusy kaštanu a na poslední 5 kusů kaštanů. Poté děti
hromadně či jednotlivě pojmenují hromádky: „jeden kaštan, dva
kaštany, několik/pět kaštanů. Obdobným způsobem děti
pojmenují i ostatní předměty: jeden šípek, dva šípky, několik
šípků.

Předmatematické představy – porovnávání, práce
s pojmy, vztahy (menší – větší, kratší – delší, úzký –
široký, nízký – vysoký…)


Nasbíraných předmětů využijeme k další aktivitě, porovnávání
přírodnin. Učitel vybere vhodné přírodniny – např. krátký a
dlouhý klacík – děti mají porovnat a společně s učitelem dospět
k pojmům krátký – dlouhý. Učitel může začít větu: tento klacík je
krátký a ten je ……… Tento strom je vysoký a ten je……….
Cesta může být úzká, jindy……………..



Moje zkušenost: můžeme využít obrázky situací, ale ještě lépe
situací v reálném životě. Najdeme úzkou a širokou cestu. Nízký
a vysoký strom….

Předmatematické představy – množství do 4




Učitel použije nasbírané kaštany (jiné přírodniny), misku/talířek.
Pracuje s dětmi v kruhu a do misky vhodí 3 kaštany. Děti mají
rychle poznat, kolik kaštanů je v misce. Poté vhodí jeden
kaštan, 2 kaštany. Takto pokračuje nějakou dobu a každého
dítěte se individuálně zeptá, kolik kaštanů má v misce. Cílem
aktivity je rozpoznat množství, vyhnout se počítání po jedné.
Následně každý dostane svou misku a tři kaštany. Do misky
vhází podle výzvy učitele: 2 kaštany, 1 kaštan, 3 kaštany,…..
Po zacvičení v nadcházejících dnech učitel přidá další kaštan.
Aktivity zůstávají stejné, děti již pracují s množstvím do 4.

Motorika – jemná motorika- tajemný
sáček plný přirodnin



Učitel připraví do látkového sáčku (klobouku, neprůhledné
tašky) různé přírodniny. Děti sedí nebo stojí v kruhu. Každé dítě
postupně nechá vytáhnout ze sáčku jeden předmět, které dítě
hmatem rozpoznává (ruce předmět vytahují ze sáčku a
následně zkoumají s rukama za svými zády). Pro kontrolu dítě
předmět předloží před sebe.

Motorika – grafomotorika - uvolňovací
grafomotorické cviky - závodní dráhy složitějšího
typu



Pracovní list se závodní dráhou je podobný tomu z měsíce září,
tentokrát je cesta však klikatější, obtížnější. Dítě ji nejdříve
projede prstem a poté trojhrannou pastelkou či fixem cca 10x.
Učitel se již více zaměřuje na správné psací/kreslící návyky:
nohy položené vedle sebe, list mírně natočený, správné držení
tužky, konec tužky kouká k rameni a dominantní ruka klouže po
papíru – nevisí ve vzduchu.

(Zdroj: Bednářová 2014, Mezi námi předškoláky 4 - 6 let, s. 36)

Motorika – grafomotorika - grafomotorické prvky –
kruh

(Zdroj: Bednářová 2014, Mezi námi předškoláky 4 - 6 let, s. 19)

Sluchové vnímání – naslouchání


Učitel je k dětem otočený zády, vydává zvuky, které děti
poznávají/pojmenovávají. Např. křupnutí větviček, šustění listů,
ťukání kamýnků. Ve vnitřním prostředí to mohou být např. tyto
zvuky: cinkání klíčů, zvonění zvonečku, střihání papíru, mačkání
papíru. V dalších kolech se děti se zvuky již seznámily a mohou
lépe pojmenovávat slyšené.

Sluchové vnímání – sluchová analýza
a syntéza – rozkládání slov na slabiky
a určování počtu slabik





Učitel vyzve děti, aby si přinesly každý jednu hračku/ve
venkovním prostředí jednu přírodninu. Sesednou si do kruhu,
postupně každé dítě pojmenuje svůj předmět, roztleská ho na
slabiky a určí počet slabik. Předmět přiřadí ke kartě se
správným počtem puntíků. Začínáme s kratšími slovy,
čtyřslabičná a pětislabičná slovo zařazujeme až v dalších
dnech.
Místo reálných předmětů může učitel použít sadu tematických
karet – např. nábytek, zvířata, dopravní prostředky, přírodniny
apod.

Prostorová orientace – pojmy: nahoře/dole,
vpředu/vzadu; předložkové vazby: na, do, v



Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Děti popisují obrázek. Učitel
pomocí otázek vybízí děti k použití vhodných předložkových
pojmů. Např. „Co je nad domem? Co je vedle mraku? Kdo je
schovaný pod autem? apod.“

(Zdroj: Bednářová 2008, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 128)

Zrakové vnímání – zraková paměť,
přírodninové pexeso





Učitel připraví přírodniny, které schová pod vymyté kelímky od
jogurtu/tvarohu stejných tvarů. V této variantě je možné hrát
pexeso i venku. Do kelímků můžeme schovat barevná víčka od
pet lahví, barevné figurky … Doporučuji hru hrát s menším
počtem kelímků i menším počtem dětí, aby hra měla spád.
Moje zkušenost: Osvědčilo se mi hrát pexeso pro radost,
zábavu, ne na počet bodů a vítězství. Děti pak mají radost i
z úspěchu ostatních a hru si více užívají.

Anketa č. 3: Využíváte plodů podzimu (šípky,
jeřabiny, kaštany, žaludy…) k rozvoji předškoláků?

1. Ano, používám (např. kaštany) k rozvoji předmatematických
představ, zrakového vnímání apod…..
2. Ano, spíše ale pro rozvoj jemné motoriky (navlékání jeřabin,
zvířátka z kaštanů…)
3. Ne, nepoužívám.
4. Jiné, jaké?

www.zivotnivzdelavani.cz

LISTOPAD – období plískanic, větrů
Řeč – lexikálně sémantická rovina,
tvoření nadřazených pojmů



Učitel připraví reálné předměty nebo obrázky zvířat, přírodnin,
ovoce, hraček, nábytku, dopravních prostředků, jídla, oblečení,
nářadí apod. Pracuje s dětmi v kruhu, do středu kruhu položí
pomůcky pro jedno téma = např. reálné oblečení nebo obrázky
oblečení. Každé dítě si jeden předmět/obrázek vybere, vezme
k sobě. Předmět pojmenuje a popíše k čemu se používá. Např.
„Dítě: to jsou punčochy, navlékají se na nohy pod sukni nebo
pod kalhoty. Nosí se v zimě, aby nám bylo teplo.“ Po vystřídání
všech dětí se učitel ptá, jak říkáme těmto předmětům
(punčochy, ponožky, triko, bunda, šála, plavky, spodní
kalhotky,…….) jedním slovem. Tímto způsobem během téhož
dne i dalších dní projdeme ostatní témata. Postupně se děti učí
tvořit nadřazené pojmy již bez vizuální opory (bez obrázků či
reálných předmětů).

Řeč – lexikálně sémantická rovina,
pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku



Učitel pracuje s žáky v kruhu, do středu kruhu vloží karty. Každé
dítě si jednu kartu vybere, vezme do ruky. Popíše, co je na
obrázku a co je zamotaného, jaká je tam nesrovnalost. Např. „
Letadlo má křídla jako pták.“

(Zdroj: Bednářová 2008, Diagnostika
dítěte předškolního věku, příloha)

Sluchové vnímání – vnímání rytmu,
zopakuje sestavu o více prvcích



Učitel naváže na obdobnou aktivitu ze září. Pracuje s dětmi
v kruhu na koberci/venku na trávě. Má k dispozici Orffovy
nástroje. Každé dítě si může jeden nástroj vybrat, prozkoumat,
vyzkoušet. Poté učitel na ozvučná dřívka zahraje krátký rytmus
o 4 až 5 prvcích podle potřeb každého dítěte. Tento rytmus
opakují děti jednotlivě na svůj hudební nástroj. Učitel každému
dítěti zahraje jiný rytmus. V druhé části děti používají již
ozvučná dřívka, na která se jim daří rytmus zopakovat lépe.
Postupně učitel rytmus stěžuje, ponechá počet prvků, ale může
hrát silně, slabě apod.



Obměna: Učitel si připraví bzučák a karty, na které zaznamená
krátké a dlouhé tóny. Krátký tón = krátké zabzučení vyznačí na
kartu puntíkem a dlouhý tón = dlouhé zabzučení označí na
kartu svislou čárkou. Každé dítě má sadu několika karet. Učitel
může pracovat frontálně, zahraje sestavu prvků z některé karty
(např. dlouze, krátce, dlouze, krátce) a děti kartu hledají v sadě
svých karet a zvedají. Kontrolu učitel provádí tak, že opětovně
daný rytmus zahraje na bzučák pomalejším tempem a děti si na
záznamu ukazují.

Sluchové vnímání – sluchová analýza
a syntéza - rýmy



Učitel si připraví karty s obrázky nebo reálné předměty (rýmy) –
např. tužka – hruška, míč – klíč apod. Nejdříve dětem předvede
vyhledávání a poznávání rýmů. Poté již každé dítě pracuje
samo se sadou 4 karet nebo reálných předmětů – vyhledává
rýmy. Dítě např. dostane sadu karet: „pes, vosa, kosa, les“,
nahlas karty pojmenuje pod dohledem učitele a pak už tvoří
rýmy. Některé děti rýmy rozpoznají rychle a mohou pracovat
samostatně, jiným dětem je třeba více pomoci. Děti také
vedeme k vytváření vlastních rýmů a vyhledávání rýmů
v říkadlech.

Časová orientace – dny v týdnu


Učitel pomocí obrázků vede děti nejen k pojmenování a
vyjmenování dnů v týdnu jak jdou za sebou, ale zejména
k uvědomování si každého dne. Na schématu si děti dobře
uvědomí, že všedních = pracovních dnů je mnohem více než
dnů víkendových = kdy rodiče bývají doma. Časové vnímání
napomůže učitel tím, že si každý den s dětmi řekne/vizuálně
znázorní, jaký den je dnes. Některé školky mají pro určité dny
pravidelné činnosti, např. ve středu chodí plavat. Děti si pak
dobře pamatují středu podle této pravidelné aktivity. Jiné dítě
chodí např. v úterý na tanečky a podle tanečků si zase dobře
pamatuje úterý. Vedeme děti k tomu, aby vyprávěly o tom, co
zažily o víkendu, jak trávily čas apod.

(Zdroj: Bednářová 2008, Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let, s. 31)

Prostorová orientace – pojmy:
nízko – vysoko, daleko – blízko





Učitel využije procházku a hru pouštění draka k uvědomování si
prostorových pojmů. V tento čas bývají obvykle ve školce dva
učitelé, proto můžeme pouštět 2 draky. Samozřejmě necháme
pouštět draka i děti, ale učitel v případě potřeby dopomůže.
Poté děti společně s učitelem pojmenovávají, který drak je nízko
či vysoko, který je daleko či blízko.
Obměna: K procvičení pojmů využijeme i stromy, které potkáme
na procházce. Sledujeme a pojmenujeme, který roste nízko,
který vysoko. Některý strom je daleko, jiný je blízko apod.

Prostorová orientace – předložkové
vazby – před, za, nad, podle, vedle, mezi





Učitel vyzve venku děti, aby nasbíraly různé přírodniny. Poté
vytvoří pro každého stejnou sadu přírodnin: např.= kamínek,
klacík, žalud, list, květina/tráva. Každé dítě vytvoří z přírodnin
nějaký obrázek, může také klacíkem malovat do hlíny. Obrázek
poté popisuje. Učitel poté otázkami pomocí předložkových
vazeb vede dítě k uvědomování si těchto pojmů. Máme-li více
dětí ve třídě, můžeme nechat všechny děti stavět, ale v rámci
jedné vycházky individuálně probereme obrázek jen
s některými dětmi, v rámci další procházek se zbylými…
Obtížnější variantu zařadíme při další vycházce, děti opět mají
stejnou sadu přírodnin. Přírodniny skládají podle zadání učitele.
Např. Doprostřed položíme klacík, kamínek dáme za klacík, na
kamínek položíme kytku, nad klacíkem podržíme žalud apod.







Pokud nám nevyhovuje tuto aktivitu s dětmi procvičovat venku,
můžeme ji procvičovat uvnitř pomocí hraček, kostek nebo
obrázků, které děti popisují.
Nápad: V tomto období se s dětmi také bavíme o tom, že
zvířátka se chystají na zimu. Někteří ptáci ukončují své odlety
do teplých krajů nebo naopak někteří ptáci přilétají
z chladnějších oblastí k nám. Můžeme v rámci prostorového
vnímání zařadit práci s mapou/glóbusem.
Inspiraci lze čerpat zde: http://kalendarium.wz.cz/cz/stehovaviptaci.htm

Motorika – jemná motorika – provlékačky





Učitel s dětmi připraví listové provlékačky. Venku společně
nasbírají různé opadané listy ze stromů. Po krátkém oschnutí
(pozor ne vylisování, příliš suché listy by se lámaly) je možné
začít s vyráběním. Každé dítě si vezme list, který přemaluje
voskovkou přes měkký či průsvitný papír. Takto vzniknou listy
různých barev, struktur, velikostí. Přemalované listy
zalaminujeme, proděrujeme děrovačkou a můžeme provlékat.
Na provlékání se mi nejvíce osvědčily barevné tkaničky od bot
nebo chlupaté drátky (drátek obalený barevných chlupem) – pro
děti velmi lákavý, i když není tak poddajný jako tkanička.
Obměna: Provlékačky vyrobíme z pohlednic, obrázků žaludů,
kaštanů, šípků apod. Provlékačku také můžeme vyrobit pouze
ze čtvrtky či kartonu. Děti namalují na čtvrtku podzimní obrázek,
který proděrujeme.

Motorika – jemná motorika – provázkování


Každé dítě dostane několik provázků, které si nejdříve podle
své chuti prozkoumá. Poté podle zadání učitele např. „tvoří
kruh, dva provázky položí přes sebe, na jednom provázku udělá
očko, sváže provázky k sobě apod.

Motorika – grafomotorika - uvolňovací
grafomotorické cviky - závodní dráhy složitějšího
typu, jednotažky bez smyček


Učitel dětem nabídne nový typ uvolňovacího cviku = tzv.
jednotažku. Dítě si obrázek nejdříve obtáhne prstem a poté cca
10x pastelkou či trojhrannou fixou. Dodržujeme směr zleva
doprava. Dětem, pro které je jednotažka ještě obtížná, dále
nabízíme závodní dráhy.

(Zdroj: Bednářová, 2009.: Jedním tahem, s. 4 )

Motorika – grafomotorika - grafomotorické prvky –
kruh, svislá a vodorovná čára – kombinace,
zmenšování formátu


Učitel dětem nabízí pracovní listy, ve kterých se kombinují
grafomotorické prvky: kruh, svislá čára, vodorovná čára, a to
v menších velikostech a obtížnějších variantách.

Předmatematické představy - množství


Učitel naváže na aktivitu z měsíců září a říjen, pomocí misek
pracuje s množstvím do 5. Aktivitu poté obmění pomocí karet =
děti postřehují množství prvků na kartách. Každé dítě má
k dispozici sadu karet, kde jsou prvky rozmístěny stejně jako na
hrací kostce. Učitel vyvolává čísla a děti rychle vyhledávají
odpovídající kartu, kterou zvedají nad hlavu. Jde o postřehnutí
správného množství, bez počítání po jedné.

Předmatematické představy – porovnávání, práce
s pojmy, vztahy – pojem méně x více s předměty,
které mají různou velikost


Učitel připraví drobné předměty (knoflíky, pet víčka) nebo
přírodniny (kamínky, žaludy, kaštany) dvou velikostí – menší a
větší. List papíru A4 položí podélně a výrazně přepůlí fixem
(zalaminuje nebo použije čtvrtku). Sedí s dětmi v kruhu a do
levé poloviny vloží např. 3 velké kaštany a do druhé poloviny 5
malých kaštanů. Ptá se dětí: „Kde je méně kaštanů?“ Opět vede
děti k postřehnutí množství zrakem a posouzení, zda je méně či
více těch velkých nebo malých předmětů. Některé děti si
předměty spočítají a poté odpoví. Proto je vhodné situace rychle
měnit a vést děti k rychlé odpovědi, aby nebylo možné počítaní
po jedné.

(Zdroj: Bednářová 2004,
Předčíselné představy, s. 37)

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování – stavby
z přírodnin/ze špejlí



Děti si při vycházce připraví sadu přírodnin podle zadání učitele
(např. 4 klacíky, 2 kamínky, 2 listy apod.) Poté učitel z přírodnin
pomalu skládá obrázek, který děti napodobují. Pokud učitel dá
oranžový list doprava, dítko by mělo dát oranžový list též
doprava. Děti mají k dispozici stejnou sadu přírodnin. Aktivitu lze
provádět pouze v menším počtu děti. Ve vnitřních prostorách se
k podobným stavbám hodí sada špejlí.

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování – pracovní list
– vyhledávání v řádě jednoho tvaru, který tam
nepatří (liší se detailem)




Každé dítě pracuje se svým pracovním listem, v řádě vyhledává
tvar, který tam nepatří. Učitel vede děti k postupné práci z leva
doprava, řádek po řádku ve směru ze shora dolů. Je vhodné,
když si děti prstem ukazují. Chybný obrázek zakroužkují.
Kontrolu provádí učitel. Je-li na pracovním listu chyba, učitel
vyznačí puntíkem před tento řádek. Dítě tak ví, v jakém řádku se
chyba nachází a může opravit.
Moje zkušenost: Osvědčilo se mi, když děti ukazují na jednotlivé
obrázky a komentují „dobrej, dobrej, dobrej, špatnej…..“,
dokonce tuto aktivity takto i nazvaly.

(Zdroj: Bednářová, Rozvoj
zrakového vnímání, 2. díl., s. 9)

Anketa č. 4: Jako nejvíce přínosné pro svou práci
považuji informace k rozvoji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

řeči a komunikace
sluchového vnímání
zrakového vnímání
předmatematických představ
jemné motoriky a grafomotoriky
orientace v prostoru a čase
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