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CKP Ústí nad Labem I 

MŠ MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 

Jméno a příjmení učitelky Bc. Zuzana Štochlová 

 

 

 

Název činnosti                CO UŽ UMÍM?  
Použití formativních technik při práci se skupinou 
předškoláků a vyvození pravidel 

Věk dětí / časová dotace 
/počet dětí při realizaci 

                 5-6 let / 20 min / 4 děti 

Dílčí vzdělávací cíle dle  
RVP PV + vzdělávací oblast  

● Vytváření základů pro práci s informacemi (Dítě a 

jeho psychika) 

● Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních i produktivních (Dítě a jeho psychika) 

Očekávaný výstup v RVP PV   
+ vzdělávací oblast 

● Chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru  

i v rovině (vpravo, vlevo, dole, nahoře uprostřed, 

vedle) 

● Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

● Domluvit se slovy i gesty 

● Rozlišovat některé obrazné symboly (Dítě a jeho 

psychika) 

 

Pomůcky:  

Čtverec papíru, fix zelený, červený a obyčejná tužka. 

Popis činnosti: 

Tato činnost je realizovaná v rámci přípravy dětí na vstup do 1. tříd základních škol, 1 x týdně 

v období od října do května se skupinou dětí předškolního věku. Děti nejdříve 2x překládaly list 

papíru ve tvaru čtverce (vznikne síť čtyř čtverců). Na rozložený list si děti nakreslily podlahu (linka 

dole, jelikož mají tendenci s papírem otáčet). Poté si společně s učitelkou ukazovaly, kde je „dole, 

nahoře, vpravo, vlevo“, následně dle diktátu děti samostatně zakreslovaly geometrické tvary do 

daného okénka („vpravo nahoru nakresli kruh“ apod.). V závěru činnosti učitelka vyvodila společně 

s dětmi pravidla pro sebehodnocení dětí s využitím barevných fixů - zeleného a červeného. 

1. Pouze 1 fix v ruce-děti již znaly techniku hromadného hlasovacího systému, proto nebylo 

nutné dlouze vysvětlovat význam barev. Byly soustředěné na nový způsob práce 

s očekáváním. Zpočátku měly problém s tím, že zvedly zvolený fix, ale druhý si nechaly v ruce. 

Učitelka tedy stanovila pravidlo „Pouze jeden fix v ruce,“ aby odpověď byla zřejmá.  

2. Fix mluví, ústa mlčí - další problém byl v tom, že děti zvedly fix, ovšem současně odpověděly 

ústy. Proto společně s učitelkou vyvodily pravidlo: „Fix mluví, ústa mlčí.“ Každý dostal na 
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odpověď tolik času, kolik potřeboval. V návaznosti na tuto zkušenost si děti v příštím týdnu 

vyzkoušely metodu tvoření otázek v rámci hromadného hlasování. 

 

Sebehodnocení s použitím zeleného a červeného fixu 

Závěrečná reflexe: 

Učitelka použila různé formativní techniky: 

1. Najdi, co je správně 

 Společnou kontrolou děti jednotlivé správně zakreslené tvary ocenily emotikonem.  

2. Hromadný hlasovací systém a otevřené otázky  

Následovalo hodnocení metodou hromadného hlasovacího systému pomocí zeleného = „ano“  

a červeného = „ne“ fixu. Děti si nejprve vyzkoušely na jednoduchých otázkách princip hlasování. Po 

ověření, že děti pochopily systém hlasování, se učitelka ptala na otázky související s hodnocením 

jejich práce. 

Zkušenosti z realizace činnosti: 

Děti pracovaly dle instrukcí, procvičily si manipulaci s listem papíru (jemná motorika), orientaci na 

ploše (dole, nahoře, vpravo, vlevo, uprostřed), připomněly si názvosloví geometrických tvarů  

a pokusily se je nakreslit. Byla jsem s průběhem práce dětí i s výsledkem velmi spokojená. V rámci 

hodnocení děti dokázaly popsat své pocity a chuť do práce a současně za mé podpory si vymezily úkol 
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na příští sezení s předškoláky. 

Komentář k hodnocení a sebehodnocení dětí 

Na závěr si děti celou práci ocenily nakreslením přiměřeného emotikonu doprostřed přeloženého 

papíru tak, jak to samy cítily. Po závěrečném zhodnocení své práce měly děti za úkol vyjádřit míru 

spokojenosti nakreslením emotikonu doprostřed papíru, tříškálový grafický záznam emotikonů děti 

již znají (pozitivní, neutrální, negativní). Zeptala jsem se chlapce, který nebyl spokojen se svou prací, 

proč ohodnotil práci zamračeným smajlíkem, z jakého důvodu? Odpověděl: „Nebaví mě kreslit tvary.“ 

„Co s tím uděláme?“ Společně jsme našli řešení. Příště můžeme pro změnu použít stavebnici 

z geometrických tvarů, které budeme přikládat na přeložený papír. Chlapec byl spokojený a já také.  

 

Sebehodnocení třístupňovou škálou 

 

Zdroje: 

Všechny použité fotografie jsou dílem autorky metodické karty. 

 


