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Uplatňování základních strategií formativního hodnocení, které 

učitelka v mateřské škole využívá při své práci – komentář  

k videonahrávkám 

 

Mateřská škola Větrná, Ústí nad Labem 

Učitelka: Sabina Madunická 

Téma: O klíči, o kouzelné zahradě a indiánech. 

Věk dětí: 5 - 6 let 

Cíl činnosti (formulovaný v souladu s výstupy dle RVP PV): dítě vyjadřuje své úvahy a myšlenky  

o přečteném a sdílí prožitky s ostatními, má povědomí o jiných kulturách, vyjadřuje svou 

představivost a fantazii v tvořivých činnostech a spolupracuje s ostatními, vyjadřuje své představy 

pomocí piktogramů a rozumí jejich významu. 

Pomůcky: kniha „O klíči“ Pavel Čech, krabička s klíčem, piktogramová kostka, tamburína,  

IT s informacemi o indiánech, barevné papíry, nůžky, lepidlo, látková kruhová podložka, různé drobné 

materiály na tvoření (knoflíky, šňůrky, klacíky, kousky dřívek, špachtle, přírodniny, provázky…), zelené 

a červené kartičky na hlasování, kartičky s piktogramy na losování do skupin, úzký pás papíru a fixy na 

závěrečnou reflexi, fotografie dětí. 

Popis činnosti: 

I. Ledolamka – rozehřívací aktivita: hra s piktogramovou kostkou. Dřevěná kostka  

s piktogramy, které děti vymyslely a navrhly, co který symbol znamená a jakým pohybem 

ho vyjádří. Učitelka nebo někdo z dětí hází kostkou. Děti vyjádří pohybem to, jaký 

piktogram – symbol padne. Hra podporuje spolupráci, sdílení a upevňuje vztahy. 

II. Rozhovor s dětmi o knížce, připomenutí přečteného textu, od čeho všeho by mohl klíč být. 

Učitelka přečte část textu z knihy: „Copak to tu leží…“ Učitelka dětem ukáže tajemnou 

krabičku, kterou našla a přinesla ji dětem ukázat, společně odhadují a zkoumají, co by tam 

mohlo být. Po odhalení, co je skryto ve skříňce, se učitelka vrací ke knížce a pokračování, 

co nalezl chlapec v příběhu „Copak to tam leží“. Učitelka s dětmi diskutuje o to, od čeho 

by nalezený klíč mohl být a přečte další část textu:  „Nebo bych se s ním mohl dostat do 
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kouzelné zahrady, takové, jako je v té knížce, co jsem dostal na Vánoce. Chodil bych do ní  

a hrál si tam na indiány.“  Učitelka nechá prostor pro spontánní projevy dětí, aby vyjádřily, 

co o indiánech vědí. Společně diskutují o indiánech, kdo jsou indiáni, kde žijí, jak vypadají, 

jak bychom je poznali, podle čeho. Učitelka doplní další informace o indiánech ukázkou 

obrázků na interaktivní tabuli, jak indiáni vypadají, co mají stejného a co jiného, než my; 

v jakém prostředí žijí – teepee, totem; jaký mají tradiční oděv (důraz na čelenku), jakou 

čelenku má náčelník apod. Následuje indiánský tanec – improvizace, doprovod hry na 

tamburínu. 

Reflexe: pomocí techniky formativního hodnocení „Hromadný hlasovací systém“, učitelka 

zjišťuje, co se děti naučily o indiánech. Učitelka klade otázky, děti odpovídají zvednutím zeleného 

či červeného pruhu papíru.  

III. Rozdělení do skupin: losování – sady obrázků s piktogramy zahrada (květina, stromy)  

x indiáni (totem, teepee, čelenka z peří). 

Činnosti ve skupinách: indiánská čelenka – práce s papírem – skládání, stříhání, lepení; 

tvorba čelenky skládáním pomocí různých materiálů na látkovou podložku; tvorba 

kouzelné zahrady (využití forem artefiletiky). 

      Reflexe: děti si vzájemně prohlédnou výsledky své činnosti a vyjadřují - komentují, co je zaujalo, 

co se jim líbí – technika formativního hodnocení „Najdi, co je dobře“ – děti sdělují, popisují, co je 

zaujalo a proč, oceňují, co se kamarádům povedlo, případně co by udělaly jinak (princip vzájemného 

učení). 

IV. Závěrečná reflexe: Hodnocení činností pomocí piktogramů znázorňujících jednotlivé 

činnosti. Učitelka společně s dětmi nakreslí na pruh papíru piktogramy, které vyjadřují 

realizované činnosti, nechá dětem prostor k vyjádření návrhů piktogramů. Následně děti 

přikládají svou fotografii k té činnosti, která je nejvíce zaujala, bavila, bylo jim u toho 

příjemně a něco nového se naučily (pokusí se formulovat, proč tomu tak je). Učitelka 

pokládá návodné otázky typu: Co se ti dnes povedlo? Co tě nejvíce zaujalo? Udělal bys 

něco jinak? Přišlo ti to lehké/těžké? Proč? 

V. Závěrečné shrnutí: sebereflexe učitelky  
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Komentář z pohledu formativního hodnocení: 

Učitelka při své práci uplatňovala některé základní strategie formativního hodnocení. V případě hry 

s piktogramovou kostkou, kdy učitelka zařadila do svého plánu tuto aktivitu, kterou děti navrhly  

a vymyslely, aktivizovala děti a více je vtáhla do činnosti. Tím, že zařazuje zajímavou vzdělávací 

nabídku založenou na prožitku (rozvíjení čtenářské gramotnosti – čtení příběhu „O klíči“ s doplněním 

rekvizity, předvídáním a odhalováním neznámého – co je asi v tajemné krabičce…) a umožňuje aktivní 

účast dětí, dává jim možnost zapojit se do plánování společných činností. Děti se tak stávají  

„vlastníky“ svého učení, jsou více vtaženy do učení (5. STRATEGIE – Aktivizování dětí jako 

„vlastníků“ svého učení – vzbuzování zájmu o témata, vytváření problémových situací, využívání 

příležitostí ke spontánnímu učení).  

Důkazy o učení učitelka zjistila z odpovědí dětí na otázky při diskuzi o přečteném textu z knihy. Další 

důkazy o tom, co se děti naučily o indiánech a jejich způsobu života, zjišťovala učitelka pomocí 

techniky „Hromadné hlasovací systémy“, kdy pomocí této techniky získala odpovědi od celé skupiny 

dětí. Pomocí hlasovacích lístků zelený (ANO) a červený (NE) děti odpovídaly na otázky týkající se 

indiánů. Při této technice vidí učitelka odpovědi od všech dětí, hlasují všechny najednou. Svoje 

odpovědi mohou děti zdůvodnit. Na začátku si učitelka ověřila, zda všechny děti pochopily tento 

princip na otázkách typu: Jsem kluk? Mám na sobě červenou sukni? Jmenuji se Sabina? Jsme ve 

školce? Další důkazy o učení učitelka zjistila při závěrečné reflexi, kdy děti hodnotily, která 

z realizovaných činností je nejvíce zaujala, přiřazením svojí fotografie k piktogramu, který označoval 

jednotlivé činnosti (2. STRATEGIE – Organizování efektivní skupinové diskuze nebo aktivit, kterými 

získáváme důkazy o učení jednotlivých dětí).  

Při závěrečné reflexi, kdy si děti prohlížejí výsledky své práce, poskytla učitelka dětem zpětnou vazbu, 

při níž popisovala, co vidí v kouzelné zahradě, kterou děti vytvořily (popisuje daný úkol, tzn. vytvořit 

kouzelnou zahradu, nekomentuje osobnost dítěte). Nechává prostor dětem, aby na to reagovaly, 

doplňovaly a vyjadřovaly se k tomu.  Tím podporuje jejich učení a děti se posouvají vpřed. Postupně 

se tak děti nebojí i náročnějších zadání, protože vědí, že za selhání nebudou kárány (3. STRATEGIE – 

Poskytování efektivní zpětné vazby, která podporuje učení a posouvá děti vpřed).  
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Zařazením činnosti při tvorbě kouzelné zahrady, kde učitelka využila prvky artefiletiky, při které se 

děti učí spolupracovat, rozvíjet svoji kreativitu, uplatňovat svoje nápady, se přirozeným způsobem učí 

mnohem lépe jeden od druhého. Tím se zvyšuje vnitřní motivace dětí a jejich zájem o učení  

(4. STRATEGIE – Aktivizování dětí jako zdrojů učení pro sebe navzájem).  

Přílohy: 

Série videí Kouzelná zahrada 

 

Použitá literatura: 
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