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DIDACTIC AIDS THE LITTLE PRINCE 
DIDAKTICKÉ POMŮCKY MALÝ PRINC 

 

Jana Hlavová 
 
Abstract 

Seminar project  Didactic aids The Little prince represent Didactic aids for preschool diagnostics 
inspired by the topic of The Little Prince.  It is the process of preparation for enrolment that is very 
important for the child. Enrolment in the 1st year gives the opportunity to diagnose school  readiness. 
It is monitoring the child, and thus create suitable conditions for a new stage of life. The following 
material is used to facilitate preparation for enrolment and good start school. To achieve this goal, 
areas are defined, monitored enrolment in the 1st year of primary school. The key areas for the 
presented aids are fine motor skills, drawing, visual perception, auditory perception, pre-mathematical 
ideas, speech, space orientation and temporal orientation, social skills and digital skills. The whole 
work is divided into 6 parts. These are a work textbook, a set of games, a workbook, graphomotor 
exercises, a retelling of the book The Little Prince Adapted to the age of a preschool child and a set of 
worksheets for enrolment in the first year of primary school. There are about 150 exercises, didactic 
games and aids in the whole seminar project. 
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Abstrakt 

Tématem práce jsou didaktické pomůcky pro předškolní diagnostiku inspirované tématem Malý 
princ. Právě proces přípravy k zápisu je pro dítě velice důležitý. Zápis do 1. ročníku dává možnost 
diagnostice školní zralosti a připravenosti, tj. dítě sledovat, a vytvořit mu tak vhodné podmínky pro 
novou životní etapu. Následující materiál slouží k usnadnění přípravy na zápis, potažmo na dobrý start 
školní docházky. Cílem předkládané práce je, aby dítě při použití pomůcek bylo rozvíjeno ve všech 
oblastech sledovaných při zápisu, tedy ve všech oblastech určující školní zralost. Aby bylo možné 
dosáhnout tohoto cíle, jsou zde definovány oblasti sledované u zápisu. Stěžejními oblastmi pro 
předkládané pomůcky jsou jemná motorika, kresba, zrakové vnímání, sluchové vnímání, 
předmatematické představy, řeč, časoprostorová orientace, sociální dovednosti a informatické 
myšlení. Celá práce se dělí na 6 částí. Jedná se o pracovní učebnici, soubor her, pracovní sešit, 
grafomotorická cvičení, převyprávění knihy Malý princ uzpůsobené věku předškolního dítěte a soubor 
pracovních listů určených k zápisu do prvního ročníku základní školy. V celé seminární práci se nachází 
kolem 150 úkolů, didaktických her a pomůcek. 
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