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ÚVOD  

Téma této práce jsem zvolila z důvodu, že v mateřské škole lze přes dramatickou výchovu 

zprostředkovat mnoho vzdělávacích cílů a obsahů. 

Cílem práce je vytvořit zásobník her a cvičení dramatické výchovy, které budou svou 

obtížností odpovídající dětem předškolního věku. Vhodnost těchto her a činností je 

ověřena v praxi. Vyskytuje se mnoho literatury o dramatické výchově a jejich aktivitách, 

ovšem literatura přímo zaměřená na děti předškolního věku příliš zastoupena není. 

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, bylo nutné procházet literaturou dramatické výchovy, 

následně vybrat hry a cvičení, připravit a případně upravit tyto činností tak, aby 

navazovaly na téma v daných školkách, ozkoušet tyto činností a následně provést reflexi 

a hodnocení výsledku. 

Teoretická část této práce obsahuje, co je úkolem předškolního vzdělávání, dále vývoj 

dítěte předškolního věku, jelikož v mateřské škole probíhají u dítěte velké vývojové 

změny. Následně se zde píše o možnostech dramatické výchovy ve vzdělávací nabídce 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jako RVP PV), kde jsou 

vypsány vybrané činnosti ze vzdělávací nabídky napříč všemi oblastmi RVP PV a k nim 

doplněné příklady, jak daných bodů dosáhnout prostřednictvím her a cvičení dramatické 

výchovy. Udává se zde také, jaké místo zaujímá dramatická výchova v mateřské škole. Na 

závěr se teoretická část věnuje metodám dramatické výchovy.  

Praktická část je věnována ověřování vybraných her dramatické výchovy v praxi. Popisuje 

proces ověřování těchto her, udává věk účastníků a následný výsledek. Nachází se zde tři 

věkové kategorie dětí předškolního věku, s nimiž se zkoumání her uskutečnilo. 

Zaznamenány zde jsou úspěchy i neúspěchy tohoto zkoumání a zamyšlení nad příčinou 

neúspěchu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST  

1.1 ÚKOL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Průcha (2013, s. 112) má názor takový, že mnoho lidí považuje za začátek vzdělávání až 

zahájení povinné školní docházky na základní škole. Avšak není tomu tak. Děti jsou již ve 

věku od 3–6 let v mateřské škole začleněny do organizované a systematické edukace, jež 

je ovšem uzpůsobena jejich rozumové vyspělosti a také schopnostem. „Předškolní 

vzdělávání je tedy součástí procesu celoživotního vzdělávání“ (Průcha, 2013, s. 112).  

 „Smyslem předškolního vzdělávání je dovést dítě k přiměřené fyzické, psychické i sociální 

samostatnosti. Dítě by mělo získat zdravé sebevědomí a sebejistotu, základy kompetencí 

důležitých pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání“ (Stodůlková, Zapletalová, 2011, 

s. 73). Aby učitel k tomuto cíli dospěl, musí si vytyčit menší cíle, ke kterým se postupně 

s dětmi dopracuje. Úspěšnost a efektivitu učitelova snažení o celkový rozvoj dětí ovlivňuje 

řada situací, jako jsou například velké počty dětí ve třídě, což učiteli ztěžuje věnovat se 

naplno individuálním zvláštnostem každého žáka. Co dále považuji za ztěžující fakt, je 

nedostatek pedagogických pracovníků, konkrétně asistentů pedagoga, kteří mají na 

starosti děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Samozřejmě je možné je rozvíjet 

i v rámci běžné třídy, ale pokud není k dispozici asistent pedagoga, jehož prostřednictvím 

se může dítě při individuálním přístupu dále rozvíjet, je učitel v situaci, kdy musí zastoupit 

i roli asistenta pedagoga, což opět snižuje jeho možnost individuálně přistupovat ke všem 

dětem ve třídě. Za výhodu učitele považuji naopak dostatečné množství času stráveného 

s dětmi, což mu umožňuje lépe je poznat a lépe reagovat na jejich potřeby.  

1.2 VÝVOJ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 Je nezbytné zmínit vývoj dítěte v mateřské škole, protože učitel musí vědět, co je důležité 

rozvíjet u dítěte daného věku, ale s kterými schopnostmi a dovednostmi je vhodné ještě 

počkat. K tomu poslouží přehled vývoje dítěte předškolního věku, který obsahuje 

schopnosti a dovednosti dítětem již osvojené i ty, jež jsou teprve v počátcích. Vývoj 

každého dítěte je přirozeně individuální, a proto je následující přehled pouze orientační. 

Některé děti vše, co je tu uvedeno, umět již mohou, a naopak jiné se ještě na tuto úroveň 

nedostaly. Každopádně lze přehled použít jako orientační při výběru a plánování činností. 
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Veškeré následující přehledy vývoje dítěte jsou přejaty z knihy „Přehled vývoje dítěte od 

prenatálního období do 8 let“ (Allen K. Eileen, 2008). Ovšem Eileen zde dítě ve věku 6 let 

řadí již do mladšího školního věku, kdežto já ho zde označuji stále jako dítě věku 

předškolního.  

  

1.2.1 VÝVOJ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ  

Osobnostně sociální vývoj nám pomáhá pochopit a předvídat chování dítěte ve skupině 

vrstevníků. Díky předvídání situací, které by při aktivitách i mimo ně mohly nastat, se 

pedagog na tyto situace může předem připravit a promyslet případné řešení.  

3 ROKY 
• Chápe, v čem spočívá střídání, ale ne vždy je ochotné se střídat.  

• Často si mluví samo pro sebe.  

• Při hraní používá předměty symbolicky: dřevěná kostka může představovat auto, 

schod nebo zvířátko.  

• Sleduje, jak si ostatní děti hrají, a někdy se k nim na chvíli připojí. Často si hraje 

paralelně s nimi.  

• Brání si vlastní hračky a majetek. Někdy se při tom chová násilnicky, vytrhává 

hračky druhým dětem z rukou a bije je. Schovává hračky.  

• Někdy ho trápí noční můry a bojí se tmy, příšer nebo ohně. 

• Vydrží sedět a poslouchat vyprávění až deset minut bez přerušení. Neruší ostatní 

děti, které poslouchají daný příběh, a zlobí se, když někdo ruší jeho.  

 
4 ROKY  

• Je společenské, otevřené, přátelské, někdy překypuje až přílišným nadšením.  

• Rychle a nepředvídatelně se u něj střídají nálady, v jednu chvíli se směje a vzápětí 

pláče. Popadají ho záchvaty vzteku kvůli maličkostem (nedaří se mu postavit věž 

z kostek tak, aby se hned nekácela). Trucuje, když je z něčeho vynecháno 

a nemůže se podílet, na čem chce.  

• Často má smyšlené kamarády a partnery při hře. S imaginárním přítelem si povídá.  

• Vychloubá se, přehání a „překrucuje“ pravdu, vymýšlí si různé historky a husarské 

kousky. Zkouší, jestli mu projde, když bude mluvit sprostě.  

• Uchyluje se (většinou) ke slovním, nikoli tělesným výpadům. Ze zlosti se spíš dá do 

křiku, než by někoho uhodil. Používá výhružky typu: „Nebudeš smět na oslavu 

mých narozenin!“  

• Uzavírá přátelství s dětmi, se kterými si hraje. Začíná mít „nejlepší“ kamarády.  

• Je hrdé na dosažené úspěchy. Touží po časté chvále a povzbuzení ze strany 

dospělých.  
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• Rádo hraje hry, při kterých je třeba zapojovat fantazii.  

 
5 LET  

• Vůči menším dětem a těm, kterým se přihodilo něco nepříjemného, a zvířatům cítí 

velkou náklonnost a chová se k nim ochranitelsky.  

• Rodiče a pečovatele zpravidla poslouchá. Téměř vždy dělá to, co po něm dospělí 

chtějí, a odpovědně plní svěřené úkoly.  

• Nadále potřebuje, aby ho dospělí povzbuzovali a dodávali mu pocit jistoty, ale 

možná si o to neříká tak zjevně jako dříve a nepřijímá to tak otevřeně.  

• Rádo vypráví vtipy, baví a rozesmává ostatní.  

• Chlubí se svými úspěchy. 

• Rádo si hraje ve skupině s jinými dětmi a věnuje se kolektivním činnostem. Má 

spoustu nápadů, čím společné hry obohatit.  

 
6 LET  

• S tím, jak si rozšiřuje okruh přátel, stává se méně závislým na rodičích. Stále 

potřebuje pociťovat vzájemnou blízkost a zažívat výchovnou péči rodičů, zároveň 

se ale od nich touží odpoutat a „být velké“.  

• Když má dojem, že v něčem selhalo, prožívá hned velké zklamání a utápí se 

v beznaději.  

• Nesnáší, když ho někdo opravuje nebo když prohrává ve hře. Často je z toho „celé 

pryč“: trucuje, pláče, odmítá dál hrát nebo si vymýšlí nová, pro něj příznivá 

pravidla. 

• Etické chování a morální hodnoty jsou mu zcela cizí, nebo o nich má jen velmi 

mlhavou představu. Často lže, podvádí nebo bere věci, které patří jiným.  

• Ví, kdy „zlobí“. Pojetí správného a špatného chování (zlobení) odvozuje od toho, 

co od něj očekávají rodiče a učitelé a jaká uplatňují pravidla. 

 

1.2.2 VÝVOJ MOTORICKÝ 

Dle přehledu motorického vývoje se lze vyvarovat aktivit pro dítě motoricky velmi 

náročným a naopak i těch, které dítě ve vývoji nikam dále neposunou, protože tyto úkony 

si již pravděpodobně osvojilo. Pedagog, který má jakkoliv dlouhou praxi či děti ve třídě již 

zná, dozajista i bez přehledu dokáže odhadnout, které úkony jsou pro konkrétní děti ve 

třídě obtížné, či nikoliv. Ovšem každému se někdy může stát, že ve snaze vytvořit aktivitu 

za určitým cílem lehce přehlédne obtížnost aktivity či jen pár úkonů, které mohou dětem 

dělat nemalý problém. Není od věci se pro kontrolu ujistit, zda něco nebylo přehlédnuto. 
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3 ROKY  
• Po schodech chodí nahoru i dolů bez pomoci a střídá při tom nohy. Z posledního 

schodu někdy snožmo skáče.  

• Na malý okamžik udrží rovnováhu na jedné noze.  

• Umí kopat do většího míče.  

• Nakrmí se samo a jen občas při tom potřebuje minimální pomoc.  

• Skáče na místě.  

• Hází míč vrchem, ale nedokáže ještě přesně zacílit a hodit daleko.  

• Velký míč chytá do nastavených rukou.  

• Lépe zachází s tužkou, pastelkami a fixy. Dělá svislé, vodorovné i kruhové tahy.  

• Dokáže postavit věž z osmi a více kostek.  

• Může se začít projevovat, která ruka je dominantní. 

• Umí si umýt a utřít ruce. Čistí si zuby, ale ne důkladně.  

• Umí obracet stránky v knize po jedné. 

 
4 ROKY  

• Umí chodit v jedné přímce (podle čáry namalované na zemi křídou nebo podle 

nalepené pásky).  

• Poskakuje na jedné noze.  

• Leze po žebřících, šplhá po stromech a na dětských prolézačkách.  

• S lehkostí utíká, zastavuje se, rozbíhá se a pohybuje se kolem překážek.  

• Zlepšuje se v házení míčem horem – dohodí dál a také se mu daří lépe zamířit.  

• Dokáže postavit věž z deseti a více kostek.  

• Umí překreslit některé tvary a písmena.  

• Dokáže navlékat dřevěné korálky na šňůrku. 

 
5 LET  

• Chodí pozpátku, našlapuje napřed na patu a pak na špičku.  

• Chodí bez pomoci po schodech a střídá při tom nohy.  

• Může se naučit kotrmelce. (v rámci předcházení úrazům je třeba, aby se je naučilo 

provádět správným způsobem).  

• Dovede se dotknout rukou prstů u nohou, aniž by muselo pokrčit kolena. Přejde 

přes kladinu.  

• Naučí se při skákání přes švihadlo střídat nohy.  

• Chytí míč hozený ze vzdálenosti necelého metru.  

• Některé děti se už učí jezdit na kole, obvykle s přidanými cvičnými kolečky.  

• Udrží rovnováhu ve stoji na jedné noze po dobu deseti sekund.  

• Udělá deset skoků dopředu v jedné řadě, aniž by spadlo.  

• Z malých kostek sestaví trojrozměrné útvary podle obrázku nebo modelu.  

• Stříhá nůžkami podle naznačené linky (nepřesně). 

• Je už zcela zřejmé, která ruka je dominantní. 



 TEORETICKÁ ČÁST 

6 
 

 
6 LET  

• Zvětšuje se síla svalů. Chlapci bývají silnější než stejně velká děvčata.  

• Zlepšují se dovednosti hrubé i jemné motoriky. Pohyby jsou přesnější a přestávají 

být zbrklé, i když jistá neohrabanost nadále přetrvává.  

• Je obratnější, zručnější a má lepší koordinaci oka a ruky. 

• S různou mírou pečlivosti a zájmu píše číslovky a písmena. Některá písmena někdy 

přehazuje a vzájemně si plete: b/d, p/g, g/q, t/f.  

• Obkresluje ruce a různé předměty.  

• Skládá papír a vystřihuje z něj jednoduché tvary.  

• Umí si zavázat tkaničky (Některé děti však s tkaničkami dosud zápasí.).  

 

1.2.3 VÝVOJ JAZYKA A ŘEČI  

U aktivit, které se zaměřují na rozvoj slovní zásoby či na slovní projev dítěte, je vhodné mít 

představu, s čím můžeme u dítěte v předškolním věku počítat a na co se zaměřit.  

3 ROKY  
• Mluví o nepřítomných lidech a předmětech a o událostech, které se neodehrávají 

bezprostředně: „Honza má na zahradě bazén.“ 

• Správně odpovídá na jednoduché otázky.  

• Klade stále více otázek. Zvláště se ptá na místní určení a totožnost lidí a objektů.  

• Používá větší množství slovních obratů, které dál rozvíjejí konverzaci: „A co udělal 

potom?“, „Jak to udělal?“  

• Přivolává pozornost k sobě, k určitým předmětům nebo právě probíhajícím 

událostem: „Podívej, jak ta moje helikoptéra letí.“  

• Organizuje chování ostatních lidí: „Budeme skákat do vody. Ty první.“  

• Připojuje se k ritualizované sociální interakci: „ahoj“, „prosím“.  

• Komentuje různé předměty, a právě probíhající události: „Tamhle stojí dům.“, 

„Auto veze lodičky.“  

• Slovní zásoba se nadále rozšiřuje. Aktivně používá tři sta až tisíc slov.  

• Recituje říkanky, zpívá písničky.  

• Mluví většinou srozumitelně. 

• Používá i několik přívlastků za sebou: „velký hnědý pes“.  

• Rozlišuje mezi jednotným a množným číslem, ale občas se mu nepovede správný 

tvar: ptáček – ptáčky, pes – pesy.  

• Odpovídá na otázky typu „Co děláš?“, „Co je to?“ a „Kde?“, pokud se dané otázky 

týkají známých činností, předmětů a událostí.  
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4 ROKY  
• Užívá předložky „na“, „v“ a „pod“.  

• Užívá přivlastňovací tvary zájmen a jmen: „její“, „jejich“, „tátovo“.  

• Odpovídá na otázky typu „Čí?“, „Kdo?“, „Proč?“ a „Kolik?“  

• Vytváří složitá souvětí: „kočka zaběhla za dům, než jsem si stihl všimnout, jakou 

má barvu.“  

• Mluví skoro zcela srozumitelně.  

• Začíná správně používat minulý čas: „Máma zavřela dveře.“, „Táta odešel do 

práce.“  

• Mění hlas a větnou strukturu podle toho, nakolik je posluchač schopný mu 

porozumět: vůči mladšímu sourozenci – „Mlíčko už není?“, k matce – „To už 

miminko vypilo všechno mlíko?“  

• Dokáže říct, jak se jmenuje křestním jménem a příjmením, jestli je chlapec, nebo 

děvče, jak se jmenují jeho sourozenci, a někdy také telefonní číslo domů.  

• Správně odpovídá na otázky typu, co je třeba udělat, když je unavený, je mu zima 

nebo má hlad.  

 
5 LET  

• Slovní zásoba činí 1500 a více slov.  

• Podle obrázků v knize převypráví známý příběh.  

• Funkčně definuje jednoduchá slova: míč je na házení, postel je na spaní.  

• Pozná a umí pojmenovat čtyři až osm barev.  

• Chápe jednoduché vtipy. Samo si vymýšlí vtipy a říkanky.  

• Umí říct, ve kterém městě bydlí, kdy má narozeniny a jak se jmenují jeho rodiče.  

• Mluví skoro zcela srozumitelně a gramaticky správně.  

• Správně používá podmiňovací způsob sloves: „mohl by“.  

 
6 LET  

• Rádo povídá, často „nezastaví pusu“.  

• Dokáže vést konverzaci v „dospělém duchu“. Pokládá velké množství otázek.  

• Každý den se naučí pět až deset nových slov. Jeho slovní zásoba se skládá 

z 10 000–14 000 slov.  

• Správně časuje slovesa a skloňuje podstatná jména, slova skládá do věty ve 

správném pořadí.  

• Rozhořčení nebo vztek ventiluje slovními výlevy spíše než záchvaty vzteku nebo 

tělesným násilím: „To je moje! Okamžitě mi to vrať!“  

• Přeříkává si pro sebe jednotlivé kroky, které podniká při řešení jednoduchých 

problematických situací (i když „logika“ těchto slovních komentářů nemusí 

dospělým připadat zrovna srozumitelná).  

• Napodobuje slangové vyjadřování a mluví hrubě. „Sprosté“ řeči mu připadají velmi 

legrační.  
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• Rádo vypráví vtipy a dává hádanky, přičemž jejich humor má často daleko 

k jemnému.  

• Baví ho poslouchat předčítané a vymýšlené příběhy.  

• Je schopno naučit se více než jednomu jazyku. V bilingvní (dvojjazyčné) nebo 

multilingvní (vícejazyčné) rodině se tak děje zcela spontánně. 

 

1.2.4 VÝVOJ PERCEPČNÍ A KOGNITIVNÍ  

Tento přehled vývoje je možné využít především při plánování aktivit zaměřených na 

manipulaci s předměty, ať už se jedná o počítání předmětů, či jejich přemisťování nebo 

stavění na sebe. Ne všechny body níže se zaobírají pouze manipulací s předměty, najdeme 

zde i jiné zaměření jako například způsoby her dětí atd. 

3 ROKY  

• Pozorně poslouchá pohádky a příběhy přiměřené jeho věku.  

• Vyprávěné příběhy případně komentuje, zvlášť pokud se vyprávění týká domova 

a rodinných událostí.  

• Rádo se dívá do knížek a někdy předstírá, že „čte“ nebo vysvětluje, co je 

namalované na obrázcích.  

• Baví ho napínavé příběhy s hádankami a tajemstvím.  

• Daří se mu od sebe rozlišit slova, která znějí podobně, např. pes-bez, pusa-husa, 

míč-myš – a ukazuje většinou na správné vyobrazení.  

• Hraje si realisticky:  

- Krmí panenku, ukládá ji ke spánku, přikrývá peřinou. 

- Připíná přívěs k nákladnímu autíčku, nakládá, odjíždí s autem a napodobuje 

při tom zvuk motoru.  

• Pokouší se kreslit. Nedokonale napodobuje kruhy, čtverce a některá písmena.  

• Chápe rozdíl mezi trojúhelníkem, kruhem a čtvercem. Dokáže ukázat na daný tvar.  

• Dokáže třídit předměty podle jeho logického kritéria, jako je např. barva, tvar nebo 

velikost. Většinou si za základ třídění zvolí barvu nebo velikost.  

• Většinou se mu daří správně porovnávat tvar a velikost. Když mu ukážete tenisový 

a golfový míček, správně rozhodne, který z nich je větší. Stejně tak umí určit, který 

je menší.  

• Dokáže pojmenovat a určit některé základní barvy, přinejmenším červenou, žlutou 

a modrou.  
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• Kostky umí seřadit do vodorovné řady. Staví z nich mosty.  

• Nahlas počítá předměty.  

• Ukáže na obrázek, kde je namalováno „víc“ aut, letadel nebo koťat. 

• Částečně začíná chápat pojem času a trvání, užívá příslovečná určení času typu 

„pořád“, „celý den“, „dva dny“. Určité nepochopení však dosud zůstává: „Zítra 

jsem nespal po obědě.“  

4 ROKY 

• Poskládá do sebe přinejmenším pět skládacích kostek od největší k nejmenší. 

Postaví pyramidu ze šesti kostek. 

• Pozná, jestli dvojice slov zní stejně, nebo odlišně: svět-květ, kůže-růže.  

• Ke konci čtvrtého roku poznají některé děti osmnáct až dvacet velkých tiskacích 

písmen a několik jich umí i napsat. Umí se podepsat a poznají některá tištěná slova 

(především taková, která pro ně mají zvláštní význam).  

• Některé děti už v tomto věku také začínají číst jednoduché knížky pro nejmenší, 

kde bývá jen několik slov na stránce, ale zato spousta obrázků.  

• Rádo poslouchá vyprávění o tom, jak co funguje a jak se s čím zachází.  

• Baví ho hra se slovy a vytváří různé jazykové nesmysly.  

• Chápe význam pojmů „nejvyšší“, „největší“, „stejně“ a „více“. Mezi různými 

obrázky dokáže vybrat takový, kde je „nejvíce domů“ nebo „největší pes“.  

• Umí napočítat do dvaceti i dál.  

• Chápe souslednost každodenních událostí i činností: „Když ráno vstaneme, 

oblékneme se, nasnídáme, vyčistíme si zuby a jdeme do školky.“  

• Při pohledu na obrázek – skládačku (člověka, auta, zvířete) dokáže poznat, které 

části ještě chybí.  

5 LET  

• Ze dvou vystřižených trojúhelníků sestaví čtverec nebo obdélník.  

• Z malých kostek sestaví schody.  

• Chápe pojmy jako stejný tvar, stejná velikost.  

• Utřídí předměty na základě dvou kritérií, např. podle barvy a tvaru.  

• Z různých předmětů vybere ty, které mají jeden společný rys (klasifikační 

schopnost: dané předměty jsou např. potraviny, lodě nebo zvířata).  

• Chápe pojmy jako nejmenší a nejkratší. Dokáže vyrovnat předměty od nejkratšího 

k nejdelšímu a od nejmenšího k největšímu.  
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• Dovede označit předměty, které mají v řadě zvláštní postavení: první, druhý, 

poslední.  

• Umí počítat do dvaceti a dál. Leckteré dítě v tomto věku už napočítá do sta.  

• Pozná číslovky od jedné do deseti.  

• Chápe pojem menšího množství: „Ve které sklenici je míň vody?“  

• Chápe pojmy jako tma, světlo, brzy: „Vstal jsem brzy, když ostatní ještě spali 

a venku byla tma.“  

• Rozumí vztahu mezi časem odměřovaným hodinami a denním programem: „Když 

je malá ručička na pětce, pouštíme si televizi.“  

• Některé děti poznají čas na hodinách, když ukazují celou: pět hodin, dvě hodiny… 

• Ví, k čemu slouží kalendář.  

• Zná hodnotu některých mincí a umí je pojmenovat. Začíná počítat a šetřit peníze.  

• Mnoho dětí v tomto věku umí celou abecedu a velká i malá písmena.  

• Chápe pojem polovina. Umí říct, kolik dílů má předmět, je-li rozpůlený.  

• Má nespočet otázek: Proč? Co? Kde? Kdy?  

• Je zvídavé a učí se s velkým zápalem.  

 

6 LET 

• Prodlužuje se doba, po kterou je dítě schopno udržet pozornost. Na 

jednotlivých úkolech vydrží pracovat delší dobu, i když míra soustředění různě 

kolísá.  

• Chápe jednoduché pojmy související s kategorií času (dnes, zítra, včera) 

a pohybu (auta jezdí rychleji než kola).  

• Pozná čtyři roční období, pamatuje si hlavní svátky a činnosti, které se k nim 

vážou.  

• Baví ho různé skládanky, činnosti spojené s počítáním a tříděním, hry s tužkou 

a papírem a spojování písmen a slov s obrázky.  

• Některá slova pozná a přečte rychle, jiná si musí přeslabikovat (Některé děti 

v tomto věku již čtou plynule.).  

• Vyzná se ve známých mincích: rozezná dvacetikorunu, desetikorunu, 

pětikorunu atd.  

• Ví, která ruka je pravá a která levá: na požádání patřičnou ruku zdvihne.  
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• Věří různým pověrám, nadpřirozeným jevům a magickým rituálům – 

např. Ježíšek nosí dárky, černá kočka přes cestu znamená smůlu.  

• Získává jisté povědomí o smrti a umírání. Často vyjadřuje obavy, aby rodiče – 

a zvláště matka – nezemřeli.  

 

1.3 MOŽNOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE RVP PV 

Dramatickou výchovu jako takovou v RVP PV nenajdeme, nicméně v kategorii vzdělávací 

nabídka lze nalézt souhrn činností, popř. příležitostí, které je možno realizovat 

prostřednictvím metod dramatické výchovy. Vzdělávací nabídka je k nalezení v každé 

z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Pro účely této práce byly veškeré činnosti a příležitosti 

obsažené ve vzdělávací nabídce zanalyzovány. Vybrány byly pouze ty, jež autorka práce 

vnímá jako vhodné pro uchopení skrze metody dramatické výchovy. Tyto vybrané činnosti 

jsou zapsány níže s uvedením návrhu konkrétních dramatických aktivit, ve kterých by se 

činnosti mohly realizovat. Příklady jsou čerpány z odborné literatury nebo jsou navrženy 

autorkou práce. U všech je uveden zdroj, v případě, že se jedná o aktivitu navrženou 

samotnou autorkou, jež však nebyla realizována a tudíž popsána v praktické části práce, je 

uveden i její popis.  

Některé hry jsou uvedené jako příklad u více než jedné činnosti vzdělávací nabídky. To je 

tím, že jimi lze naplňovat více činností najednou.  

  

1.3.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Aktivity vybrané ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo z RVP PV, s. 15–16, doplněné 

o možné příklady jejich plnění: 

• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- „Obr a víla“ 1  

•  Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 

- „Pojďme se projít…“ (přejato z: Mégrierová 1995, s. 43) 

• Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí  

- „Hra na nemocného“ (přejato z: Baudis 1997, s. 50) 

 
1 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury.  
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• Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi)  

- Dramatizace možných nebezpečných situací. 2  

= Pedagog hraje s dětmi určitou situaci a ihned po dohrání probíhá diskuse 

na toto téma, co je dobře a co špatně, jak se kdy zachovat. Například 

dramatizace situace, kdy dítě osloví cizí osoba. Děti scénu zahrají, jak si 

myslí, že se mají zachovat. Následuje diskuse, zda je jejich řešení správné, 

popřípadě zahrají pod vedením pedagoga správný přístup k situaci 

a pedagog podá vysvětlení, proč tomu tak je.  

 

1.3.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

Aktivity vybrané ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika z RVP PV, s. 17–22, doplněné 

o možné příklady jejich plnění: 

• Rytmické hry  

- Rytmická hra „chrochtání divočáka“ (upraveno dle: Machková 2005,  

s. 102–103) 

 

• Společné diskuse, skupinová konverzace (vyprávění podle vlastní fantazie)  

- „Volné vyprávění“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 131)  

 

• Samostatný slovní projev na určité téma  

- „Volné vyprávění“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 131) 

 

• Sledování divadelních pohádek a příběhů 

- Divadelní představení v mateřské škole (návštěva profesionálních 

divadelníků, ale i inscenace hrané dětem pedagogy MŠ) 3 

 

• Dramatizace  

- Dramatizace pohádky 4 

= děti rozděleny na herce a diváky  

= herci si rozdají role a hrají pohádku za vyprávění pedagoga divákům, 

poté se skupiny vymění 

 

 
2 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
3 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
4 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
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• Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků  

- „Malá továrna na zvuky“ (upraveno dle: Mégrierová 1995, s. 43)  

 

• Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  

- „Co vše by to mohlo být“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 81) 

 

• Činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti  

- Kimova hra 5 

 

• Námětové hry a činnosti  

- „Kvočna a kuřata“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 138) 

 

• Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii  

- „Volné vyprávění“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 131) 

 

• Hry a činnosti zaměřené k cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové)  

- Kimova hra 6 

 

• Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru  

- „Slepí ježci“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 114)  

 

• Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a přibližující dítěti časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

- Dramatizace pohádky viz s. 13 

• Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

- V podstatě jakákoliv aktivita dramatické výchovy, která děti oslovila a baví 

se při ní. 

- „Obr a víla“ viz s. 12 

- „Houby a houbař“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 138) 

 

• Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem 

a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné  

- Dramatizace pohádky viz s. 13 

 
5 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejata z literatury.  
6 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejata z literatury. 
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• Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 

vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení  

- „Volné vyprávění“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 131) 

 

• Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, 

vážnost apod.) 

- „Sochy s emocemi“ (upraveno dle: Mégrierová 1995, s. 71) 

 

1.3.3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ  

Aktivity vybrané ze vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý z RVP PV, s. 23, doplněné o možné 

příklady jejich plnění: 

• Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem  

i s dospělým  

- Pantomima na téma zvířata, povolání 7 

- „Volné vyprávění“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 131) 

• Hraní rolí, dramatické činnosti  

- Dramatizace pohádky viz s. 13 

- „Stavění medvědího pelíšku“ 8 

 

• Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách  

- „Stavění nebe a pekla“ 9 

          = pomůcky: molitanová stavebnice, kostýmy (šaty, šátky, kožichy), 

papírové hvězdy, dřevěná stavebnice s velkými díly, staré záclony apod.  

          = děti jsou rozděleny do dvou skupin po třech až čtyřech dětech 

          = materiál mají obě skupinky dohromady, záleží na dětech, jak se 

domluví  

          = úkolem skupinek je postavit nebe a peklo   

          = na konci děti předvedou ostatním dětem své výtvory  

          = v praxi se tato aktivita objevila ve třídě, kde jsou zavedená centra 

aktivit, malý počet dětí při aktivitě tedy neznamenal problém 

 

 

 
7 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
8 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejata z literatury. 
9 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
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• Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  

- „Volné vyprávění“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 131) 

- „Hra na nemocného“ viz s. 12 

1.3.4 DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Aktivity vybrané ze vzdělávací oblasti Dítě a společnost z RVP PV, s. 25–26, doplněné 

o možné příklady jejich plnění: 

• Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na 

jejich průběhu i výsledcích  

- „Stavění nebe a pekla“ viz s. 15 

• Tvůrčí činnosti dramatické, slovesné apod. podněcující tvořivost a nápaditost 

dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu  

- „Volné vyprávění“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 131) 

 

• Receptivní slovesné či dramatické činnosti (poslech pohádky, sledování 

dramatizací, divadelních scének)  

- Divadelní představení viz s. 13 

 

• Setkávání se s dramatickým uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních 

a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě  

- Výlet do městského divadla na představení pro děti 10 

 

• Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si 

rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

- Pantomima na téma „Povolání“ 11  

          = vybere se z dětí dobrovolník, který si rozmyslí, jaké povolání by 

chtěl ostatním pantomimicky předvést. Toto povolání poté dítě pošeptá 

pedagogovi a následně jej předvádí ostatním dětem. Děti mají za úkol 

uhodnout, které povolání je předváděno.  

 

- Námětová hra na téma „Rodina“ 12 

 
10 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
11 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
12 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 
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          = děti hrají ve skupinkách po třech až čtyřech ostatním scénky, jak to 

v rodině vypadá, když … (dítě přinese špatnou známku, při snídani, na 

výletě apod.)  

 

• Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

- Dramatizace možných nebezpečných situací viz s. 12 

 

1.3.5 DÍTĚ A SVĚT 

Aktivity vybrané ze vzdělávací oblasti Dítě a svět z RVP PV, s. 28, doplněné o možné 

příklady jejich plnění: 

• Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, jedovaté rostliny a jiné nebezpečné situace), využívání praktických ukázek 

varujících dítě před nebezpečím  

- Dramatizace možných nebezpečných situací viz s. 12 

 

• Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 

situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování 

v některých dalších situacích, které mohou nastat  

- Námětová hra na téma „doprava“ 13 

          = Pedagog vytvoří s pomocí dětí ve třídě prostředí ulice. Jsou 

vyznačeny silnice, chodníky, přechody, semafory, mohou být i budovy. Děti 

si rozdělí role tak, že část hraje chodce a část řidiče dopravních prostředků. 

Pravidla hry jsou taková, že musí všichni dodržovat pravidla bezpečného 

chování v dopravních situacích, tzn. chodit po chodníku, přecházet po 

přechodu, řidiči i chodci respektují semafory atd.  

          = V případě přítomnosti budov se mohou chodci pohybovat podle 

předem určeného plánu (Nejdříve půjde nakoupit, potom musí jít k budově 

školy, poté ke kadeřnici atd.). I v tomto případě musí dodržovat pravidla 

hry a nalézt vhodnou cestu, aniž by byla pravidla porušena.  

          = Následuje diskuse o průběhu hry.  

 

 

 
13 Aktivita navržena autorkou práce, nikoliv přejatá z literatury. 



 TEORETICKÁ ČÁST 

17 
 

1.4 JAKÉ MÍSTO ZAUJÍMÁ DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Z odborné teoretické literatury jasně vyplývá důležitost užití dramatické výchovy 

v předškolním vzdělávání. Vzhledem k RVP PV a příležitostem tam vypsaných by měla mít 

dramatická výchova v mateřské škole své místo.  

Stejně jako spousta pedagogů v mateřských školách i já jsem byla toho názoru, že tato 

výchova se u dětí předškolního věku uplatňuje pouze formou dramatizace pohádek či her 

rolových (například hrajeme si na medvědy a postavíme si pelíšek). Ale postupně jsem 

došla ke zjištění, že metody dramatické výchovy se objevují v edukačním procesu 

mateřských škol častěji, a to často bez pedagogova povědomí o tom, co to dramatická 

výchova je, a že metody, které využívá, jsou metodami tohoto esteticko-výchovného 

oboru. Patří sem aktivity např. hra na sochy, zrcadla aj.  

Po rekapitulaci mých minulých praxí jsem došla k závěru, že mi pedagogové, kteří mou 

praxi vedli, nikdy nedali žádnou radu ohledně dramatické výchovy, jejích metod a ani se 

nezmínili o této výchově při plánování činností. To působí dojmem, že k dramatické 

výchově zřejmě řadí již výše zmíněné dramatizace pohádek nebo vedení loutek, čehož 

jsem byla svědkem pouze výjimečně.  

Dramatická hra jako taková se v mateřské škole objevuje i mimo pedagogem vedené 

aktivity. Jedná se zde o spontánní rolovou hru, kdy děti samy hru řídí, určují pravidla, 

obsah, téma a spoluhráče. Tyto hry mají také své uplatnění. Děti se samy socializují do 

společnosti vrstevníků, utváří a upevňují vztahy nebo se zde mohou naučit, jak řešit 

konflikt.  

1.5 METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Metody dramatické výchovy rozděluje a popisuje mnoho autorů. Za zmínku stojí autor 

Josef Valenta (2008, s. 122–128), který ve své knize dělí metody velmi komplexně. Jeho 

dělení metod a technik dramatické výchovy obsahuje 5 hlavních odvětví – metoda plné 

hry, metody pantomimicko-pohybové, metody verbálně-zvukové, metody graficko-

písemné a metody materiálově-věcné. Jeho dělení metod je velmi obsáhlé, nicméně se 

neohlíží specificky na předškolní věk účastníků procesu. Pro tuto práci jsem si proto 

vybrala autorku Dominique Mégrierovou, která klasifikuje metody dramatické výchovy již 

se zřetelem na práci s malými dětmi. Její dělení metod obsahuje 5 kategorií – tělo 
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a rozhýbání, prostor, rytmus a vnímavost, kontakt a dramatická hra. Aktivity mohou být 

vhodné i pro více kategorií, nicméně jsou podle uvážení autorky uvedené pouze v jedné. 

Kategorie tělo a rozhýbání je věnovaná hrám a cvičením, její podstatou jsou pohyb těla či 

tělesný kontakt. Pohyb ovšem nemusí být jediný cíl aktivit v této kategorii. 

U prostoru Mégrierová (1999) tvrdí, že v počátku si dítě osvojuje prvotně prostor, později 

objevuje vše týkající se času. Nelze to popřít. V této práci jsou pod touto kategorií ty 

aktivity, které jsou náročnější na prostor, či se při nich v prostoru pracuje poměrně často. 

Rytmus a vnímavost. Jak název tvrdí, v aktivitách přiřazených v této kategorii se děti 

věnují vnímání a ovládání rytmu a jeho vnímání a také vnímání zvukovému či vizuálnímu. 

Zařazeny zde jsou aktivity zaměřené na hry s rytmem nebo činnosti, které vyžadují 

pozorné vnímání zvuků/hlasu či okolí.  

Kategorie kontakt obsahuje aktivity věnované převážně kontaktu dítěte s vrstevníky či 

pedagogem, a to ať už se jedná o kontakt tělesný, či verbální. Komunikace s okolím 

a navazování vztahů jsou důležité. 

V dramatické hře se pracuje výhradně s improvizací. „Cvičení, která tvoří tuto kapitolu, 

jsou sestavena tak, aby se při nich děti učily naladit se na nějaký vnitřní stav a cvičily se 

v improvizaci (tzn. bez přípravy na místě vytvořit nějakou postavu nebo situaci). Přijdou 

zde ke slovu všechny situace, s nimiž se pracovalo v předcházejících kapitolách“ 

(Mégrierová, 1999, s. 68). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Cílem praktické části práce je ověřit si vybrané hry a cvičení dramatické výchovy v praxi 

a určit, zda jsou vhodné pro děti předškolního věku, konkretizovat věk dětí, pro který se 

tyto aktivity ukázaly jako vhodné. Naplněním těchto cílů chce následně splnit cíl celé 

práce, kterým je vytvořit zásobník vhodný pro konkrétní věkovou skupinu dětí. 

 Činnosti prezentované v této práci jsou rozděleny podle klasifikace her Dominique 

Mégrierové (1999). Její klasifikace obsahuje, jak již bylo zmíněno dříve v teoretické části, 

5 kategorií, a sice tělo a cvičení, prostor, rytmus a vnímavost, kontakt a dramatická hra. 

Její rozdělení mě oslovilo, jelikož je přehledné a vytvořené pro účastníky v předškolním 

a maximálně mladším školním věku. Vzhledem k tomu, že jsem činnosti čerpala z mnoha 

zdrojů, stalo se, že některé aktivity nebyly zařaditelné do žádné z těchto kategorií dle 

Mégrierové. Proto jsem její přehledné členění doplnila ještě o kategorii komunikace 

a slovní zásoba. 

Vzhledem k tomu, že v mateřských školách, kde se konala má praxe, byly třídy věkově 

homogenní, jsou zde ověřené hry a činnosti rozdělené nejprve dle věku dětí, se kterými 

jsem činnosti praktikovala, a následně má každá věková kategorie svou klasifikaci dle 

Mégrierové. Objevuje se zde situace, kdy nejsou u konkrétní věkové kategorie zmíněné 

úplně všechny kategorie klasifikace her. Je tomu z důvodu nedostatku času vyzkoušet vše 

v praxi nebo se právě aktivity této kategorie nezdály vhodné vzhledem k situaci.  

Třída s dětmi 2–4 roky a 5–6 let je součástí malé dvoutřídní mateřské školy na vesnici, 

kdežto třída s prostřední věkovou skupinou 4–5 let se nachází v poměrně velké městské 

mateřské škole. 

Všechny aktivity níže uvedené jsem shledala jako vhodné. Ty, které se po ověřování 

v praxi projevily jako neúspěšné, obsahuje níže kapitola 2.4 Aktivity, které se z různých 

důvodů neosvědčily.  
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2.1 AKTIVITY PRO DĚTI 2–4 ROKY  

 Vzhledem k tomu, že výuka v mateřské škole by měla být propojená, zapojila jsem 

dramatickou výchovu do tematického celku Podzim. Od něj se odvíjelo celé mé působení 

ve třídě a aktivity mnou zvolené. Tedy hry a cvičení nalezené v literatuře jsem přizpůsobila 

danému tématu.  

Kvůli velkému počtu dětí v této třídě (23 žáků) jsem se rozhodla rozdělit děti na dvě 

skupiny pomocí kartiček s obrázky, které si losovaly. Aktivita tak mohla probíhat s menším 

počtem dětí, což bylo přínosné. Děti měly více prostoru jak k pohybu, tak k vyjadřování. 

S první skupinou jsem tedy prováděla aktivitu, zatímco s druhou skupinou pracovala paní 

učitelka. Druhý den se skupiny vyměnily, takže aktivity si vyzkoušely ve výsledku všechny 

děti stejně. Třída se nachází v malé dvoutřídní mateřské škole na vesnici.  

2.1.1 TĚLO A ROZHÝBÁNÍ  

• Narativní pantomima – „Pojďme se projít…“ (přejato z: Mégrierová 1995, s. 43) 

- Popis: Pedagog dětem vypráví příběh, přičemž děti prostřednictvím 

narativní pantomimy znázorňují, co se v příběhu odehrává. Řekne-li 

pedagog, že hledají úkryt před deštěm, děti pantomimicky 

znázorňují, jak hledají. Každý znázorňuje jinak, odlišné nápady od 

většiny nejsou nijak špatně.  

- Příklad jednoho z použitých příběhů „Pojďme se projít do lesa“ 

            „Vyšly jsme ze školky a vyrazily jsme na procházku do lesa. 
Procházíme se, kopeme do spadaného listí, sem tam i někdo 
poskakuje. Když v tom jsme najednou uslyšely hlasité chrochtání. 
Podíváme se za sebe a vidíme velké divoké prase! Rychle před ním 
utíkáme! Snad nás nechytí. Naštěstí běžíme kolem velkého křoví, 
a tak do něj skočíme a schováváme se. Už je pryč? Naštěstí si nás 
nevšimlo a uteklo někam pryč. Sláva, jsme zachráněni. Můžeme jít 
vesele dál. A došli jsme až k močálu. V močálu, tam je spousta bahna 
a špatně se v něm proto chodí. Jde se nám hodně těžce, bahno 
máme až po kolena, a tak musíme pořádně zvedat nohy, abychom se 
odtud dostaly pryč…“  

- Vzhledem k nízkému věku dětí je vhodné celou procházku předvádět 

společně s dětmi.  

- Výsledek: Děti si aktivitu užily, ale samy si o ni nikdy neřekly. Tím 

jsem došla k závěru, že hra byla asi málo namotivována a nebyla pro 

děti tak lákavá a zajímavá.  

  
•  „Sochy s emocemi“ (upraveno dle: Mégrierová 1995, s. 71) 

- Pomůcky: bubínek  
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- Popis: Děti se volně pohybují v prostoru za doprovodu bubínku. Poté 

pedagog silně udeří do bubínku a zvolá emoci, kterou sochy budou 

mít (smutné, šťastné, naštvané, unavené, rozzlobené…). Děti udělají 

nehybné sochy, které vyjadřují danou emoci. Poté se děti opět 

začnou pohybovat po prostoru.  
- Výsledek: Děti se sice převážně inspirovaly u okolních dětí, co se 

týče vyjádření emocí, ale jsem přesvědčena, že pokud by se tomuto 

tématu více s dětmi věnovalo, vyjadřování emocí by bylo výrazně na 

vyšší úrovni. Za mě považuji aktivitu za přijatelnou a s dětmi bych si ji 

zopakovala. 

2.1.2 PROSTOR  

• Od vidění k pozorování (upraveno dle: Machková 2005, s. 88) 

- Tato aktivita vede děti k tomu, aby vnímaly prostor kolem sebe, 

konkrétně třídu, ve které tráví mnoho času, a tak ji mohou vnímat 

podrobněji, detailněji.  
- Pomůcky: plastové tyčky (modrá, červená, zelená, žlutá)  
- Popis: Děti mají za úkol hledat předměty, které mají kritérium, které 

určí pedagog. Například nalézt předměty, které mají tvar čtverce, 

kruhu, obdélníku nebo které mají konkrétní barvu. 
- Vzhledem k věku dětí bylo vybráno použít pouze barvy, a to základní 

(modrá, červená, žlutá, zelená). Dětem pedagog na předmětu ukáže 

barvu, kterou požaduje, a poté se ji děti vydají hledat. Občas může 

pedagog zvolit i dvě barvy a děti si mohou vybrat, kterou budou 

hledat.  
- Výsledek: Děti si vedly dobře a barvy se snažily vždy najít. Většina dětí 

i respektovala pravidlo, že pokud najdou barvu, pouze na ni ukáží 

prstem, nebudou mi tuto věc nosit ani na mne křičet, že ji našly. Toto 

pravidlo jsme si určili ihned na začátku hry. Všechny jsem postupně 

jmenovitě pochválila, aby věděly, že jsem je všechny viděla. Některé 

děti měly problém najít požadovanou barvu z důvodu, že netušily, jak 

daná barva vypadá. V tom případě jsem se je snažila navést na barvu 

pomocí předmětů, které jsou pro tu barvu charakteristické. Například: 

„Žluté je například sluníčko. Najdi stejnou barvu, jako má sluníčko.“  

2.1.3 RYTMUS A VNÍMAVOST  

• Taneční drama „Obr a víla“ (zdroj autorka práce)  

- Motivace prostřednictvím maňáska, který má v lese spoustu 

kamarádů, patří tam i víly nebo velcí skřítkové, kterým říkají obři. 

Jednou za čas se všichni sejdou a společně tancují. A my si 

zatancujeme stejně, jako tancují tyto víly a obři. 
- Pomůcky: skladba Obr a víla od Amálky K. Třebické.  
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- Popis: Ve skladbě se střídají především hudební kontrasty 

vysoký/nízký. Na ty děti reagují pohybem, respektive tancem. Pokud 

je hudba postavena níže, děti tancují jako obři. Vysoké tóny 

znamenají tančící víly. Děti si způsob, jakým obry a víly vyjadřují, volí 

samy.  
- Výsledek: Aktivita patřila u dětí k nejoblíbenějším a vyžadovaly ji 

každý den, proto ji hodnotím jako velice úspěšnou. Zapojily se téměř 

všechny děti včetně chlapce, kterému je diagnostikována 

hyperaktivita. Hudební kontrasty rozpoznávaly výborně, totéž lze říct 

i o pohybovém projevu. Děti tancovaly skutečně po celou skladbu. 

Některé vymýšlely své pohyby, jiní se inspirovaly dětmi v okolí. 

Tancovala jsem i já a paní učitelky.  
  

• „Houby a houbař“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 138) 

- Pomůcky: hůl pro houbaře 
- Popis: Při této aktivitě se z dětí stanou houby v lese a pedagog 

houbařem. Houby jsou veselé, mohou se různě kroutit a tančit. Ale 

jakmile uslyší, že se blíží houbař, schovají se v mechu, nehýbou se 

a jsou naprosto potichu, aby je houbař nenašel a neodnesl domů. 

Houbař se chvilku prochází a poté zase odejde a pro houby nastává 

opět veselí.  
- Výsledek: Aktivita se podařila a dětem se líbila. Když jsem se jako 

houbař blížila, promlouvala jsem k sobě, jak jdu na houby a těším se 

na houbovou omeletu. Tím jsem dala znamení, že houbař přichází, 

aby měly děti čas zareagovat. Děti byly velice potichu, a pokud už 

některé hlučelo, procházela jsem kolem něj, jako že houbař uslyšel 

nějakou houbu a jde ji najít. Nezařadila jsem zde variantu, kdy 

houbař houbu skutečně najde a odnese si ji, poněvadž jsem chtěla, 

aby byly děti co nejvíce zapojené do hry a neseděly stranou. Potom, 

co jsme hru již párkrát hrály, se houbařem stávaly mnou zvolené 

děti.  

 

2.1.4 DRAMATICKÁ HRA  

• Hra v roli – „Stavění medvědího pelíšku“ (zdroj autorka práce) 

- Motivace dětí maňáskem. „Zvířata si staví pelíšky a my si na to dnes 

zahrajeme.“ 
- Pomůcky: deky, molitanové kostky, plyšáci a zalaminované obrázky 

medu.  
- Popis: Děti se s pedagogem sejdou u připraveného materiálu 

a pedagog vysvětlí, že budou stavět pelíšek pro medvědy a používat 

mohou pouze tento připravený materiál. Následně pedagog děti 
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začaruje na malá medvíďata a on sám se stane mámou medvědicí. 

Tím všichni zúčastnění vstoupí do role. Děti mají za úkol postavit 

pelíšek tak, aby se do něj mohli všichni schovat. Samozřejmě stavba 

probíhá v roli medvědů, a pokud je nějaký problém, vše učitelka řeší 

se svými medvíďaty jako medvědice, čímž všichni zůstávají v roli. 

Zároveň pedagog rozmisťuje po prostoru třídy obrázky medu, které 

mohou medvíďata sbírat a nosit do pelíšku.  
- Výsledek: K mému překvapení pro děti nebyl problém společně 

stavět. Nevyskytl se ani jeden případ konfliktu, kdy by se dohadovaly 

o materiál či umístění. Aktivitu jsem dělala vždy pouze s polovinou 

třídy. V obou skupinách se děti shodly a postavily nám dva velké 

pelíšky. Hotové pelíšky jsme stále v roli medvědů ukázaly druhé 

skupině dětí, které mezitím měly jinou aktivitu. Děti se směly na 

pelíšky dívat, ovšem medvědice jim nedovolí jít až do pelíšku a už 

vůbec ne pelíšek zbořit. Nakonec se provedlo kouzlo a byly z nás opět 

děti a paní učitelka. Pokud dítě odmítalo opustit roli medvěda, 

odčarovali jsme ho všichni ještě jednou. Pelíšky jsme kvůli malému 

prostoru ve školce musely po aktivitě bohužel uklidit. Druhá skupina 

dětí byla nedočkavá, kdy budou oni stavět pelíšek. Tím jsem došla 

k závěru, že tato aktivita byla pro děti zábavná i přínosná, jelikož mezi 

sebou dokázaly komunikovat bez konfliktů a spolupracovaly. 

 

2.1.5 KOMUNIKACE A SLOVNÍ ZÁSOBA  

• Práce s loutkou - „Podzimníček“ (zdroj autorka práce) 

- Ačkoliv se toto netýká přímé aktivity dětí, přesto je vhodné činnost 

zmínit. 
- Pomůcky: maňásek „Podzimníček“ 
- Popis: Prostřednictvím maňáska pedagog děti motivuje. Ráno 

maňásek v komunitním kruhu řekne, co se bude ten den dělat, 

následně ho děti umístí na jeho místečko, odkud děti pozoruje, jak 

cvičí nebo svačí, a i děti ho mohou pozorovat.  
- Výsledek: Nikdy předtím jsem s maňáskem nepracovala, takže jsem 

se toho bála, ale výsledek mě velmi překvapil. Některé děti sice často 

říkaly, že není opravdový, ovšem jakmile se v komunitním kruhu 

maňásek objevil a začal k dětem promlouvat, bylo to, jako by přišel 

jejich kamarád. Začaly mu nadšeně sdělovat, co se jim přihodilo, co je 

u nich nového a každý to chtěl maňáskovi povědět.  
- Poslední den mé praxe se maňásek s dětmi rozloučil a požádal je, 

jestli by mu nenakreslily obrázek domečku, který by si mohl po 

návratu domů postavit. Děti mu své výtvory nejprve ukázaly 

a popsaly, poté mu dovolily si obrázky vzít.  
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2.2  AKTIVITY PRO DĚTI 4-5 LET  

Tato třída se nachází ve velké mateřské škole v Plzni. Zde bylo určeno jako hlavní téma 

jaro, ale každý týden se měnilo podtéma, podle kterého se realizovaly činnosti. Činnosti 

jsem proto musela vždy přizpůsobit aktuálnímu tématu. Komplikací bylo, že se výjimečně 

mohlo stát, že téma z předchozího týdne zasahovalo do týdne následujícího, protože paní 

učitelky nestihly probrat vše, co potřebovaly. V tomto případě jsem musela již 

připravenou aktivitu upravit dle situace. 

Děti na této třídě byly oproti dětem z vesnické mateřské školy více závislé na rodičích 

a nedalo se s nimi pracovat tak dobře, jako s mladšími dětmi z již uvedené vesnické 

mateřské školy. Bylo zde velmi znát, že zdejší městské děti mají více zkušeností 

s elektronikou, jako je mobilní telefon, než s praktickými činnostmi jako například úklid 

spadaného listí nebo s vědomostmi o přírodě, kdy některé děti z vesnice dokázaly 

pojmenovat správným názvem rostliny v přírodě. Touto poznámkou má být potvrzen již 

dříve zmíněný rozdíl ve vývoji dovedností a schopností dítěte, kdy každé dítě je na tom 

vývojově jinak a tabulky přehledu vývoje jsou pouze orientační. 

Co je ještě důležité zmínit, je fakt, že tato třída byla první, kde jsem začala vybírat 

a ověřovat hry a cvičení dramatické výchovy. Z tohoto důvodu zde byla vysoká 

neúspěšnost aktivit vzhledem ke zbylým dvěma věkovým skupinám. Níže uvedených 

aktivit v této skupině proto není mnoho, jelikož se mi většina neosvědčila, tudíž je sem 

nezařazuji mezi úspěšné. 

2.2.1 TĚLO A ROZHÝBÁNÍ 

• Zastavená pantomima – „Sochy“ (upraveno dle: Mégrierová 1995, s. 71) 

- Popis: Děti se volně pohybují po prostoru po celou dobu, co hraje 

hudba. Jakmile se hudba zastaví, zastaví se i děti, a to ideálně v takové 

pozici, ve které se právě nachází.  

- Výsledek: Jak jsem již zmínila, dětem se hra velmi líbila a byly s ní 

seznámeny již dlouho před mou praxí. Myslím, že konečnou úpravou 

s úkolem rozesmát sochy, byla naladěna mezi dětmi dobrá atmosféra.  

- Tuto hru jsem obohatila na konci tím, že sotva se děti zastavily, 

rozdělila jsem je lanem na zemi na dvě skupiny. První skupina dětí 

zůstala v roli soch a druhá skupina dostala za úkol sochy rozesmát. 

Mohly využít různé metody od šklebících se obličejů přes říkání vtipů 
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až po tanečky. Jediné, co nesměly, bylo dotknout se soch. Poté se 

skupiny vyměnily. 

- S touto hrou jsem se setkala téměř během každé mé praxi. U dětí je 

velmi oblíbená, vyběhají se při ní.  

2.2.2 RYTMUS A VNÍMAVOST 

• Pohybové cvičení – „Kuřata běhají po dvoře“ (zdroj autorka práce) 

- Pomůcky: bubínek  
- Popis: Děti se pohybují po prostoru dle rytmu, který pedagog udává 

na bubínek. Může to být rychlý rytmus, pomalý nebo hudba přestane 

hrát úplně. Děti mají za úkol přizpůsobit tomu své tempo.  
- Jako motivace byla kuřátka. Děti představují kuřátka, která pobíhají po 

dvorku. Údery do bubínku jsou jako kdákání mámy kvočny. Pokud 

údery ustanou, máma kvočna přestala kdákat, protože dává pozor, 

jestli někde není nebezpečí, a tak se kuřátka musí zastavit a taky 

kontrolovat, jestli někde nečíhá nějaké nebezpečí.  
- Výsledek: Dětem se hra líbila, ale stávalo se, že jak byly rozběhané 

a určitě ponořené do své role kuřátka, nevnímaly často, že se rytmus 

například zpomalil a vesele dál pobíhaly beze změny. Domnívám se, že 

pro ně možná nebyl bubínek tak výrazný. Příště bych volila tamburínu, 

která je dle mého názoru více slyšet. Ale jinak se aktivita vydařila 

a dětem se v ní dařilo. 
 

  
• Kimova hra (zdroj autorka práce)  

- Pomůcky: obrázky květin (tulipán, narcis, violka, smetanka, zlatice, 

sedmikráska) – některé vícekrát 
- Popis: Děti sedí v kruhu, obrázky jsou umístěny uvnitř kruhu. Děti si 

nejprve obrázky pečlivě prohlédnou, následně zavřou oči a schoulí se 

do klubíčka tak, aby nemohly podvádět. Pedagog vždy jeden obrázek 

schová a děti poté určují, který obrázek zmizel. 
- Výsledek: Děti byly velmi šikovné a rostlinu pokaždé uhodly, dokonce 

si vybavily i její barvu. 

 

• „Kvočna a kuřata“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 138)  

- Pomůcky: lana na vyznačení prostorů 
- Popis: Děti se v roli kuřat pohybují v předem vyhraněném prostoru. 

Pedagog má roli kvočny. Kuřata si mohou volně poletovat, zobat zrní, 

skotačit nebo i tančit. Ale ve chvíli, kdy k nim přijde kvočna, musí 

v tichosti zobat zrní a být hodné. Jakmile kvočna odejde, kuřata 

mohou dál vesele skotačit.  
- Když se kvočna k dětem blíží, hlásí, že už se jde podívat na svá kuřátka, 

aby děti měly čas zareagovat.  
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- Výsledek: Děti hru rychle pochopily a líbila se jim obzvláště část, kdy 

je kvočna pryč a ony si mohou dělat, co chtějí. Do role kvočny jsem 

později zapojila i děti. V této roli vypadaly většinou dost nejistě, ale ve 

chvíli, kdy viděly, že ostatní děti na ně reagují jako na kvočnu, 

vypadaly potěšeně.  

 

2.3 AKTIVITY PRO DĚTI 5–6 LET 

Tato třída starších dětí patří k již dříve zmíněné dvoutřídní vesnické mateřské škole. Praxi 

jsem absolvovala začátkem září a vzhledem k chaotickému začátku školního roku nebylo 

zatím určeno téma, podle něhož by se aktivity řídily. Z tohoto důvodu následující aktivity 

tematicky nenavazují a jejich názvy a motivace jsou různé.  

K dětem, které procházely níže uvedenými aktivitami, je nutno zmínit jejich zájem 

o činnosti a kreativitu, kterou během aktivit projevovaly. Ze všech tří věkových skupin 

zmíněných v praktické části byla tato nejaktivnější a nejvíce spolupracující.  

2.3.1 TĚLO A ROZHÝBÁNÍ 

• Narativní pantomima – „Pojďme se projít …“ (přejato z: Mégrierová 1995, s. 43)  

- Popis: Viz předchozí kapitola Děti 2–4 roky 

- Výsledek: Děti byly z aktivity pokaždé nadšené a přály si ji zopakovat. 

Samy se dokonce účastnily organizace, jelikož témata navrhovaly 

především ony. Další témata, která probíhala, byla: čerti, hřiště, 

dovolená. Párkrát se stalo, že když ve vyprávění byla nějaká akce, kdy 

děti běhaly, bylo těžké je zmírnit. Po odborné konzultaci jsem došla 

k poznatku, že je lze zmírnit opět akcí. Například ve vyprávění utíkáme 

před divokým prasetem, a než děti zmírnit tím, že řeknu, že už 

nemusíme běžet a jsme v bezpečí, je lepší je zmírnit akcí tak, že jsme 

vzali kámen a trefili s ním divočáka přímo mezi oči a ten omdlel. 

Zkrátka zmírnit děti vyprávěním, ne jako učitelka. 

- Většinou se touto aktivitou začínalo a na ni se dále navazovalo.  

 
• Zpomalená pantomima (přejato z: Valenta 2008, s. 153) 

- Popis: Děti mají za úkol zpomaleně provádět různé úkony.  

Například: běh, hod kamenem, kop do míče, mrkání, válení sudů, jízda 

na kole atd.  

- Výsledek: Při vymýšlení úkonů, které provedeme zpomaleně, se 

poměrně hodně zapojily samotné děti. Nabízely různé pohyby, nápady 

byly velmi pestré. Dle mého je důležité naslouchat dětem a jejich 

názoru, protože když jim budeme naslouchat, můžeme společně přijít 
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na nové nápady a děti budou určitě při činnostech spokojenější, 

protože se zapojily a budou dělat třeba i něco, co samy chtěly zkusit. 

  
• „Sochy s emocemi“ (upraveno dle: Mégrierová 1995, s. 71) 

- Popis: Viz předchozí kapitola Děti 2–4 roky 
- Výsledek: Děti byly v předvádění opravdu převážně samostatné, 

neopakovaly vyjádřené emoce po svých kamarádech, ale jednaly 

samy. Některé děti při aktivitě nezůstaly pouze na nohou, ale 

například ospalost vyjádřily tím, že si lehly nebo sedly. To mi 

v porovnání s malými dětmi přišlo nápadité.  
 

 

2.3.2 PROSTOR 

• Od vidění k pozorování (upraveno dle: Machková 2005, s. 88)  

- Tato aktivita vede děti k tomu, aby vnímaly prostor kolem nich, 

konkrétně třídu, ve které tráví mnoho času.  
- Popis: Děti mají za úkol hledat předměty, které mají kritérium, jež určí 

pedagog. Lze například nalézt předměty, které mají tvar čtverce, 

kruhu, obdélníku nebo které mají konkrétní barvu.  
- Výsledek: Děti se do činnosti také zapojily a párkrát přišly samy 

s nápadem.  

 

2.3.3 RYTMUS A VNÍMAVOST 

• „Malá továrna na zvuky“ (upraveno dle: Mégrierová 1995, s. 48) 

- Pomůcky: bubínek, tamburína, rolničky, chrastítko  
- Popis: Pedagog vytvoří prostor, kam se děti mohou schovat, a nikdo 

dovnitř neuvidí. Děti se posadí před vytvořený prostor a jedno po 

druhém postupně chodí dovnitř. Uvnitř se nachází nástroje uvedené 

výše v pomůckách. Než aktivita započne, je vhodné děti předem 

seznámit s názvy a zvuky nástrojů, na které se v aktivitě bude hrát. 

Dítě uvnitř si může volně vybrat, na co zahraje, a ostatní děti následně 

hádají, kterému z nástrojů patří zvuk ozývající se zevnitř. Po uhádnutí 

je na řadě další dítě do té doby, než se všechny vystřídají.  
- Výsledek: Děti byly nejvíce zaujaty bubínkem, a tak na něj hrály 

nejčastěji. Vzhledem k velkému počtu dětí není možné vystřídat 

všechny, a tak tam děti mohly i po dvojicích, hrály tím na dva nástroje 

a děti to mohly mít alespoň o trochu těžší.  
 

• Rytmická hra „Chrochtání divočáka“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 102-103) 

- Popis: Viz předchozí kapitola Děti 4–5 let s tím rozdílem, že nyní 

opakují „Chro chro“. 
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- Výsledek: Děti byly velmi šikovné a převážně se jim i dařilo udržet 

rytmus. S touto věkovou kategorií se aktivita vydařila.  

2.3.4 KONTAKT 

• Živé – nehybné obrazy – „Koule z modelíny“ (přejato z: Mégrierová 1995, s. 53) 

- Popis: Děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice bude tvořit (říkejme 

mu „sochař“) sochu z toho druhého („socha“). Sochař dává končetiny 

sochy do různých poloh, ve kterých poté socha po dobu tvoření 

a prezentování setrvá. Děti mohou využít i slovní tvoření, jako jsou 

pokyny „koukej dolů“ nebo „musíš se mračit“. Když mají sochaři 

hotovo, prezentují své sochy ostatním. Poté se role ve dvojici vymění.  
- Výsledek: Při této činnosti se ovšem našla i komplikace, a to taková, 

že děti odmítaly, aby na ně ten druhý sahal. V tomto případě jsem 

tyto děti nenutila. Ale dostaly za úkol sledovat ostatní při tvoření 

a všímat si soch, které tvoří.  
- Některé děti aktivita natolik zaujala, že tvořily více soch, než bylo 

zadáno. Samozřejmě i na tyto sochy jsme se podívaly a slovně jsme je 

ohodnotily. 
 

2.3.5 KOMUNIKACE A SLOVNÍ ZÁSOBA  

• „Co vše by to mohlo být?“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 81) 

- Tato aktivita zapojuje a rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu. 
- Pomůcky: zelená kuželka, papírový kapesník, žlutá molitanová kostka, 

žlutý plastový míček, dřevěná vařečka  
- Popis: Děti sedí v kruhu. Pedagog ukáže předmět a řekne, co jiného by 

ten předmět mohl být, například žlutý plastový míček by mohl být 

sluníčko nebo citron. Postupně si děti předmět posílají a říkají, co 

jiného by mohl být podle toho, jak vypadá.  
- Na začátku dětem zdůrazněme, že nic není špatně, ať se nebojí říct 

svůj názor. Mohou si pomoct i tak, že s předmětem i názorně ukážou, 

jak ho lze využít, ovšem pouze pokud to neohrozí ostatní děti a nezničí 

při tom daný předmět ani nic ve svém okolí. 
- Výsledek: Děti byly velmi kreativní. Např. u kapesníku měly nápady, že 

by to mohlo být prostěradlo, kapesník, topení, závoj, peřina. 

U molitanové kostky měly děti nápady jako postel, kytara, traktor, 

batoh a tyto i názorně ukázaly. Jediné, co bych pro příště změnila, je 

menší počet dětí, se kterými aktivitu dělat, jelikož při velkém počtu 

bylo pro děti velmi náročné udržet pozornost a poslouchat všechny 

kamarády a jejich nápady. 
 

• Volné vyprávění (upraveno dle: Machková 2005, s. 131) 
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- Rozvíjíme slovní zásobu dítěte a schopnost představit si předmět na 

základě popisu.  
- Popis: Děti sedí v kruhu. První kolo pedagog postupně každému dítěti 

zadá nějaký pojem (hřeben, pes, židle) a dítě má za úkol tento pojem 

vysvětlit a popsat tak, jako by pedagog ten předmět neznal. Ve 

druhém kole si pak každé dítě vybírá svůj pojem samo a ten mají opět 

za úkol popsat.  
- Výsledek: Osvědčilo se mi, že děti popisují lépe pojem, který si samy 

vyberou. Bylo zde velmi znát rozdíl u jednotlivých dětí ve slovní 

zásobě a slovním projevu. Zatímco jeden chlapec byl schopný 

popisovat konkrétní věc rozvinutými větami a plně vysvětlit i její 

funkci, jiný chlapec řekl stručně v jedné větě popis věci a tím skončil. 

Oba chlapci popisovali v tuto chvíli věc, kterou si sami mohli vybrat.  
- Po sebereflexi a konzultaci jsem zjistila, že by bylo vhodnější při 

popisování pojmů, které zadám, dát dětem tuto věc vyobrazenou na 

obrázku. Každé dítě by mělo svůj obrázek schovaný, a jak by ho 

popisovalo, ostatní by hádaly, co je to za věc. Přiznávám, že by bylo 

pro děti nejspíše lepší, kdyby věc, kterou musí popsat, viděly.  

 

  

2.4 AKTIVITY, KTERÉ SE Z RŮZNÝCH DŮVODŮ NEOSVĚDČILY  

Jako u všech věcí, kde se zjišťují různé aspekty věcí a zkoumající se někdy shledá 

s nezdarem, tak i při mém zkoumání aktivit dramatické výchovy v praxi jsem se setkala 

s neúspěchem. Níže uvedené aktivity se v praxi neosvědčily, ať už špatnou přípravou z mé 

strany, či nepřiměřeností aktivity k věku dětí. Nejprve je zde zapsána věková skupina dětí, 

se kterými byla aktivita praktikována, poté je uveden název aktivity a následně popis a ve 

výsledku je udán důvod, proč se nezdařila.  

2.4.1 DĚTI 2–4 ROKY  

• Dotyková hra – „Slepí ježci“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 114)  

- Motivace: „Když se ježek narodí, je úplně slepý. Já vás teď začaruji 

a stanou se z vás malí slepí ježečci a maminky. Maminka chce jít se 

svým malým ježečkem na malou procházku, ale jelikož se malý 

ježeček nedávno narodil, ještě nic nevidí, a tak ho musí maminka po 

cestičce provést a dát na něj pozor.“ 
- Pomůcky: šátky na zavázání očí, lano a kužely na vytvoření trasy 
- Popis: Děti prochází trasu ve dvojici, v níž má jeden zavázané nebo 

pouze zavřené oči a ten druhý ho bezpečně vede za ruku. Trasa je 
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taková, že musí obejít kužel a vrátit se zpět a neublížit kamarádovi se 

zavázanýma očima.  
- Výsledek: Pro tuto věkovou skupinu se tato činnost neověřila. 

Zavázat oči se bály a oči neudržely zavřené ani pár vteřin, čímž se 

ztrácí význam této hry. Pro některé děti to byl velmi těžký úkol na 

pochopení toho, co mají dělat.  

 

2.4.2 DĚTI 4–5 LET  

• „Kočka a koťata“ (zdroj autorka práce)  

- Tuto hru lze zařadit i jako dramatickou hru, jelikož děti si hrají v roli.  
- Pomůcky: pruhy látky různých barev a vzorů 
- Popis: Děti se rozdělí na dvojice, z nichž jeden bude máma kočka 

a druhý bude její koťátko. Kočka se pohybuje po prostoru a koťátko ji 

všude následuje. Pro lepší orientaci dětí je vhodné dát každé dvojici 

pruh látky různých barev, tzn. jedna dvojice modrý, druhá červený 

atd. Tento pruh si dá kočka za gumu kalhot jako její ocásek. To 

koťatům pomůže neztratit svou maminku z dohledu.  
- Děti se pohybují po čtyřech, ovšem ne po kolenou.  
- Výsledek: Průběh hry byl lehce chaotický, což připisuji velkému počtu 

dětí, se kterými jsem hru hrála. Příště je vhodnější rozdělit děti 

alespoň na dvě skupinky. Děti často nedokázaly následovat svého 

kamaráda v roli mámy kočky a ztrácely je. 
 

• Rytmická kruhová hra (upraveno dle: Machková 2005, s. 102-103) 

- Popis: Děti sedí v kruhu. Společně s učitelkou začnou říkat „fí“ v rytmu 

daném učitelkou, který všichni dodržují. Poté se přidá střídání 

intenzity. Pokud má učitelka ruce zdvižené nahoře, opakují všichni „fí“ 

nahlas, pokud má ruce na zemi, opakují potichu. Po celou dobu se děti 

snaží udržet rytmus.  
- Výsledek: Děti aktivita bavila, ale měly velký problém udržet společný 

rytmus. Proto si myslím, že je tato aktivita přímo zaměřená na rytmus 

vhodnější pro starší děti nebo je třeba s dětmi udržování rytmu 

procvičovat častěji.  
  

• „Na procházku si vezmu“ (upraveno dle: Valenta 2008, s. 188–189) 

- Popis: Děti sedí v kruhu. Pedagog začne jako první frází: „Na 

procházku si vezmu…“ a dosadí slovo, které ho napadne. Například 

řekne: „Na procházku si vezmu klobouk.“ Na řadě je dítě vedle. 

Zopakuje, co řekl pedagog, a přidá věc, která ho napadne, takže to 

bude vypadat asi takto: „Na procházku si vezmu klobouk a auto.“ 

Takto se postupuje vždy k dalšímu dítěti a každý si přimyslí nějakou 
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věc, kterou by si vzal. Až dosáhnou 5 věcí, dítě, jež je na řadě, řekne 

opět pouze jednu věc a takto pokračují, až se dostane řada opět na 

pedagoga, tím hra končí. Při více pojmech by bylo pro děti příliš 

obtížné si je zapamatovat, proto pouze 5 věcí.  

- Touto aktivitou procvičujeme paměť a pozornost dítěte.  

- Výsledek: Bohužel jsem neodhadla, co tyto děti dokážou, jelikož ať 

jsem vysvětlovala sebevíce, děti hru nepochopily. Nedokázaly po mně 

zopakovat výše zmíněnou frázi, a pokud se jim to povedlo, nedovedly 

samy vymyslet věc, kterou by tam za sebe přidaly. Snažila jsem se děti 

podpořit slovy, že můžou říct, cokoliv je napadne, třeba i slona nebo 

maminku. Je vhodné pro starší děti. 

  

• Dotyková hra – „Slepá koťata“ (upraveno dle: Machková 2005, s. 114)  

- Pomůcky: šátky na zavázání očí, lana a kužely na vytvoření dráhy  
- Popis: Viz výše aktivita „Slepí ježci“ pouze s rozdílným zvířetem jako 

motivace. 
- Výsledek: Přestože část dětí aktivita bavila, v tomto provedení se 

prokázala jako neúspěšná. Hlavní a jediný problém byl velký počet 

dětí, jelikož děti procházely dráhu poměrně rychle a na začátku 

musely dlouho čekat, až všechny ostatní děti dráhu také projdou. To 

zavinilo ztrátu pozornosti dětí, kdy se začaly věnovat jiným věcem.  

2.4.3 DĚTI 5–6 LET  

• Zrcadlo (upraveno dle: Mégrierová 1995, s. 54)  

- Popis: Všechny děti stojí volně v prostoru tak, aby na pedagoga viděly. 

Pedagog představuje člověka před zrcadlem a provádí pohyb 

libovolnými částmi těla. Děti představují zrcadlo, které opakuje stejný 

pohyb přesně tak, jak ho provádí člověk před zrcadlem (pedagog).  

- Výsledek: Vzhledem k tomu, že aktivitu jsem s dětmi ještě nedělala, 

volila jsem variantu, kdy já ukazuji, a ony se pohybují se mnou jako 

odraz. Zvolila jsem to také proto, že děti byly ten den velmi živé 

a myslela jsem si, že by nedokázaly udržet pozornost natolik, aby 

dokázaly pracovat ve dvojicích. 

- Ohodnotila bych tuto činnost jako zajímavou, ovšem v mém 

provedení ne příliš přínosnou. Chyba byla z mé strany, a to formou 

motivace a celkového uchopení této aktivity. Po odborné konzultaci 

jsem došla k poznatku, že tuto aktivitu je možné lépe motivovat tím 

způsobem, že by děti prováděly aktivitu ve dvojicích a já bych 

procházela kolem nich a hádala, kdo vede pohyb a kdo ho jen 

opakuje. Takto by se děti více snažily o dokonalé provedení.
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ZÁVĚR 

Na závěr lze dodat to, že je výhodné pohlížet na aktivity, které praktikujeme z více 

pohledů, a zkoumat, do kolika odvětví či oborů patří, jako tomu je u těchto aktivit, u nichž 

se pro mě ukázalo, že spadají i do dramatické výchovy. Touto cestou je možné si dále 

rozšiřovat obzory a shromažďovat nové aktivity a metody práce s dětmi.  

Co se dále při ověřování aktivit v praxi osvědčilo a je velmi důležité, je naslouchat dětem. 

Pokud nasloucháme nápadům, které děti vyjádří, značně to může ulehčit naši vlastní práci 

a víme, že pro ně aktivita bude zajímavá. V mém případě to znamenalo například méně 

práce při vymýšlení tématu a motivace činnosti v aktivitě „Pojďme se projít…“ (viz s. 21), 

kde děti samy navrhovaly, na jaké téma bychom mohly v této aktivitě udělat procházku 

příště. 

Na začátku bylo složité vybírat z odborné literatury jednotlivé aktivity, které bych 

ověřovala. To se následně často ukázalo jako neúspěšné, ale postupně se můj odhad 

aktivit vhodných pro konkrétní věkové skupiny zlepšoval, což se projevilo na vyšší 

úspěšnosti. Na mnohé příčiny způsobující neúspěch aktivity jsem přišla a vzala si z toho 

ponaučení do budoucna. Věřím, že v následující praxi odhalím další efektivnější postupy 

všech mnou doposud vyzkoušených aktivit. 

Cílem práce bylo vytvoření zásobníku her a cvičení dramatické výchovy, které jsou svou 

obtížností vhodné pro děti předškolního věku. Díky vstřícným pedagogům v mateřských 

školách mi bylo umožněno ověřit si mnoho vybraných aktivit. Zároveň to pro mne byla 

výzva vyzkoušet si něco nového. Veškeré testování vybraných her dramatické výchovy, 

jejich úprava a následné reflexe z provedených aktivit umožnily vytvořit zásobník her 

dramatické výchovy. Ten se nabízí jako inspirace pro pedagogy mateřských škol v průběhu 

jejich působení. Zároveň by bylo skvělé, kdyby tito pedagogové mohli případně zásobník 

rozšířit o nové poznatky z vlastních zkušeností. Postupem času by mohl vzniknout bohatý 

zásobník her pro děti v mateřské škole, které by pedagogové chtěli zařadit do své 

výchovně vzdělávací činnosti a jež by děti rády a s chutí hrály. 
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RESUMÉ  

Bakalářská práce se zabývá tvorbou zásobníku her dramatické výchovy vhodných pro děti 

předškolního věku. V teoretické části zmiňuje obecný cíl mateřské školy a všestranný 

vývoj dítěte předškolního věku. Dále práce obsahuje příležitosti, které dramatické 

výchově nabízí ve svém obsahu RVP PV, a jak je možné tyto příležitosti uchopit. Praktická 

část je věnována ověřování vybraných her dramatické výchovy v praxi a obsahuje 

zásobník her, jehož vytvoření je cílem této práce. Hry jsou vybrané autorkou práce jednak 

na základě studia odborné literatury, jednak pocházejí přímo od autorky. Nachází se zde 

popis jednotlivých her, jejich zařazení k věkové kategorii účastníků a následná reflexe 

výsledku dané aktivity.  

The thesis deals with the creation of a stack of drama education games suitable for 

preschool children. In the theoretical part it mentions the general objective of 

kindergarten and all-round development of preschool child. Furthermore, the thesis 

contains opportunities which are offered to drama education in its content Framework 

Education Program for Preschool Education and how to grasp those opportunities. The 

practical part is dedicated to verification of the chosen games of drama education in 

practice and contains a stack of games which creation is the objective of the thesis. The 

games are chosen by the author of the thesis both on basis of studying of professional 

literature and coming from the author directly. There is a description of individual games, 

which are categorized based on the age category of participants and following reflection 

of the results of the given activity.   
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