
Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 
Mateřská škola Dr. E. Beneše 

Dr. E. Beneše 694, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
 

Dne 31. března 2017 proběhl seminář + dílna v Centru kolegiální podpory Středočeského kraje.  
Celkový počtu účastníků: 27  
Téma setkání: „O Perníkové chaloupce a jiných pohádkách“  
Odborný garant: Mgr. Eva Svobodová 
 
Obsah setkání:  
1. Aktivita – představení operačního projektu VVV 
 
Mgr. E. Svobodová, odborný garant, představila projekt, ve kterém v první fázi vzniklo 14 center 

kolegiální podpory vzájemného učení se pedagogů mateřských škol.  V rámci ČR v průběhu dalších 

dvou let mají vzniknout další 2 centra v každém kraji. Cílem projektu je vytváření dílen, ve kterých se 

setkávají lidi, kteří se navzájem mohou posunout dopředu. 

 
 
2. Aktivita – Jak v dětech vzbudit čtenářskou touhu? 
 
Mgr. E. Svobodová informovala o zkušenostech z centra v Sokolově, do kterého byla přizvána 

logopedka. Podle jejího konstatování je jedním z problému dětí to, že neumí vyprávět. V následující 

diskuzi hledali účastníci setkání odpověď na toto téma. Další z identifikovaných potíží je určit počet 

slabik ve slově. 

Zkušenosti přítomných pedagogů: 

 Dětem se pohádka přečte, pak ji převypráví paní učitelka. Poté ji převypráví děti (doplňují 

vyprávění paní učitelky), nakonec vypráví děti pohádku samostatně. 

 Jak udržet děti u naslouchání a vyprávění – dramatizace, maňásci, kontrolní otázky, poplést 

pohádku a děti pohádku napravují, úkoly na nějaké slovo (,,když řeknu Jeníček, zatleskáte“) 

Vyprávění příběhu dle nějakého skutečného zážitku (zážitek je osou příběhu). 

 Knížka ,,Se zvířátky do školky“ – příběhy s metodikou (filozofické otázky, hry, básničky) 

 Není nutné číst celý příběh najednou, je možné číst ho po kouskách a mezi tím dramatizovat či 

hrát nějaké hry. 

 Eva Zoller – filozofování s dětmi (rozum a fantazie), příklady co dělat s dětmi 

(existují andělé?) 

 

3. Aktivita -  práce se schovaným předmětem 

Do šátečků zabalíme předmět. Děti nejprve hádají, co v šátku asi je, poté každé z dětí odkryje pouze 

jeden cíp. Děti se seznamují s momentem překvapení. 

 Franz Kett - ,,Dívej se a žasni“ – učení se radovat z obyčejných věcí, naučit děti těšit se. 

 

 



4. Aktivita – práce s pohádkou 
Pohádkový kufřík Evy Svobodové. Původní tradiční japonské divadlo – předchůdce filmu. Děti jsou 

v dnešní době moc zvyklé na televizi, na rychlé střídání sekvencí. Divadélko sekvence zpomaluje. 

S divadlem je možné pracovat s žasnutím, pomícháním pohádek. 

 

,,Co mám asi v tom kufříku?“ ,,Já tam mám pohádku!“ 

Práce s pohádkou (pomalé odkrývání obrázků – přechody): 

V průběhu hraní pohádky komunikuji s dětmi (má/nemá jít do lesa Mařenka, proč ano/proč ne, co je 

to tam za oči, co musela Mařenka dělat, atd.), prokládání praktickými ukázkami (čichání perníkového 

koření) 

Je důležité nepsychylozovat otázky s malými dětmi. 

 

Závěry: 

 
Co si kolegyně odnesly z dnešního školení, nápady a připomínky: 

 chuť pracovat s pohádkou 

 nové nápady jak na pohádky (např. pohádky na pokračování, opakování poslední věty ve 

vyprávění, překrývání obrázků je lepší než ukázat hned všechny obrázky, více filosofování, 

otevřené otázky – dítě sděluje svůj prekoncept, momenty překvapení, vyprávění příběhu dle 

nějakého vlastního zážitku) 

 příjemně strávené odpoledne s mnoha novými náměty 

 nový pohled na práci s pohádkou 

 protáhnutí práce s pohádkou na delší dobu (práce celý týden) 

 více využití momentu překvapení (žasnutí) – rozbalování věci postupně, pomalu (krabice, 

z šátku) 

 moc hezký pohádkový kufřík 

 motivace k další práci okolo pohádkového kufříku (pohádkové kostýmy a jiné doplňky) 

Dne 31. 3. 2017                                                                                                    Zapsala: Bc. Eva Staňková 

 

 


