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Aplikování principů formativního hodnocení do praxe mateřské 

školy – komentář k videonahrávkám  

Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem 

Učitelka: Jana Vrkočová 

Téma: „Co se děje v trávě“- ze života hmyzu 

Činnosti v centrech aktivit v programu Začít spolu 

Věk dětí:   3 – 6 let 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč, Dítě a jeho psychika – poznávací 

schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a ten druhý, Dítě  

a svět. 

Cíl činností: vyjadřuje myšlenky, úsudky, pocity a spolupracuje s ostatními ve skupině; pozná 

některá písmena; vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - tvořivě 

zpracuje téma hmyzu; zajímá se o rozmanitý svět hmyzu a propojuje informace o hmyzu 

z různých zdrojů se svými zkušenostmi; přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, 

učí se hodnotit svoje osobní pokroky. 

Pomůcky:  

a) padák, piano, šátky, lupy, modely hmyzu, uhynulá těla hmyzu, pracovní listy, tiskátka 

písmen – abeceda, knihy, encyklopedie, časopisy, přírodniny, papír, rám starého 

obrazu, interní pískoviště, kameny, klacíky, listí, tráva, kaštany, mušle a další 

dostupné přírodniny  

b) nůžky, lepidlo, provázky, drátky, vata, zelené a červené míčky, 3x smajlík (usměvavý, 

neutrální, smutný) + kolíčky se jmény dětí na sebehodnocení 

Popis činnosti a práce v centrech: 

I. Úvodní kruh – navození dne, práce s kalendářem – orientace ve dnech v týdnu, 

třídní rituály – písnička, zjišťování předchozích znalostí o tématu.  

II. Rozdělování do center aktivit  -  nabídka činností v jednotlivých centrech aktivit 

(CA). Děti si dle vlastní volby vybírají, v jakém centru chtějí pracovat. 

III.  

Knihy a písmena: tiskání názvů hmyzu dle předlohy doplněné kresbou. Děti pomocí razítek 

abecedy a nápovědy v podobě předepsaných názvů hmyzu s obrázkem tiskají jednotlivá 
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písmena názvů hmyzu na karty ze čtvrtky, které dokreslují obrázkem dle předlohy nebo 

vlastní zkušenosti. Jednotlivé zástupce mohou děti vyhledat v atlasu hmyzu.  

Písek a voda: tvorba motýla v písku z přírodnin s využitím prvků artefiletiky.   

Pokusy a objevy:  

a) pozorování uhynulých těl hmyzu, manipulace se vzorky těl hmyzu, použití pinzety, 

 lupy s podporou učitelky 

b)  práce s modely – vývojová stádia hmyzu 

c) vyhledávání informací o hmyzu s využitím atlasů, encyklopedií, časopisů  

a dalších obrázků  

Reflexe: učitelka dětem pokládá reflektivní otevřené otázky, dále využívá techniku 

hromadného hlasování pomocí zelených a červených míčků (ANO, NE). 

Pohyb-hudba: Jak se kuklí motýl? Motivační cvičení s hudbou a zpěvem s využitím padáku.  

Výtvarný ateliér: kreativní zpracování vývojových stádií motýla, práce s papírem, lepidlem, 

provázky.  

Reflexe: Vrstevnické hodnocení - společné prohlédnutí prací ostatních dětí v centrech. 

Učitelka motivuje děti k vrstevnickému hodnocení při zachování daných kritérií ze zadání. 

Děti se od sebe učí navzájem. Využití techniky „Najdi, co je dobře…“ 

IV. Závěrečná reflexe - sebehodnocení pomocí třístupňové škály (grafická forma 

s použitím smajlíků) doplněné slovním komentářem učitelky.  

Reflektivní otázky učitelky: “Jaké centrum aktivity sis vybral/a a proč? Dařila se ti 

práce v centru?  Co se ti nejvíce povedlo?  Co zajímavého, nového jsi se 

dozvěděl/a?” Reflektivní hodnocení průběhu a výsledku všech činností v centru 

aktivity. Učitelka využívá respektující komunikaci, popisný jazyk a pozitivní zpětnou 

vazbu = ocenění, posiluje vnitřní motivaci dítěte k učení. 

Komentář z pohledu uplatňování principů formativního hodnocení: 

Atmosféra důvěry a bezpečí: je hodnocena snaha dítěte, nikoliv dokonalý výsledek (dítě se pak 

nebojí náročnějších úkolů). 

Respekt k různorodosti vzdělávacích cest dětí. Učitelka zná různé styly a strategie, které děti při učení 

uplatňují, a uvědomuje si důležitost této rozmanitosti. Využila tyto znalosti při plánování nabídky 

činností v CA.  
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Použité strategie a metody: 

● uplatnění strategií pozorování, využití obrázků a fotografií v knihách, atlasech a plakátech  

o hmyzu, kreslení, tabulka s mřížkou a písmeny - tiskátka písmen (zrak - názornost),  

● mluvené slovo, rozhovor, komentování, shrnování, diskuze, propojení s hudbou, rytmem 

(sluch, mluvené slovo, komunikace), 

● bádání - zkoumání těl různého hmyzu (práce s lupou, pinzetami), vyvozování souvislostí - 

společných znaků - modely vývojových stádií motýla (logika, poznávání), 

● malování, stříhání, lepení - vlastní výtvor, tvoření v písku s přírodninami, propojení  

s pohybem - tanec kuklení motýla, propojení s praktickou činností s těly a modely hmyzu 

(pohyb, praktická činnost, motorika, hmat), 

● pozitivní zpětná vazba, sebeoceňování, skupinová činnost, vzájemné sdílení v bezpečném 

prostředí, spojení různých aktivit s pozitivním emocionálním prožitkem - tanec s hudbou  

a přeměnou v motýla (prožitek - zážitek - kladná emoce), 

● vzájemné sdílení - povídání si, diskuze; společné tvoření v CA s přírodninami, učení navzájem 

= vrstevnické učení v koutku s písmeny; práce ve skupině, ve dvojici (vzájemná interakce). 

Průběžné zjišťování postupu dítěte v učení, jeho individuální postupy. Učitelka v reflektivních částech 

srovnává vždy jen dítě samotné. 

Při vytváření nových poznatků zjišťování, co dítě již o problematice ví, ptáme se na jeho názor, 

pokoušíme se o vysvětlení. V úvodním kruhu před rozdělováním dětí do CA učitelka otevřenými 

otázkami zjišťovala, co děti o daném tématu již vědí a zda mají zájem se něco dalšího nového  

o tématu, tj. hmyzu dozvědět. 

Průběžné poskytování zpětné vazby dítěti – čeho jsme si všimli, co by bylo třeba ještě zlepšit, děti se 

podílejí na vlastním hodnocení – do portfolia si dítě vybere, co se mu nejvíce povedlo.  

Podporování dětské aktivity a zájmu o učení – důvěra učitele k dítěti, že to zvládne, a jeho případná 

podpora v jeho snaze a zájmu o učení (nebrzdit dětský zájem slovy“ to je na tebe těžké, ještě jsi 

malá/ý, to ještě neumíš, to až ve škole, to až budeš starší apod.“). V úvodu při rozdělování dětí do 

center aktivit učitelka umožnila bez limitujících komentářů mladší dívce spolupracovat se starší 

sestrou. Byla jí dána důvěra, nezazněly komentáře typu, že v CA je pro ni práce s písmeny těžká a že 

je na tuto činnost ještě malá. Na videu je možné spatřit příklad vrstevnického učení, kdy starší děvče 

učí mladší děvče to, co ona již sama umí. 

Přílohy - série videí: 

● Ze života hmyzu - činnosti dětí.  

● Třídní pravidla s komentářem učitelky.  

● Práce s portfoliem s komentářem ředitelky. 

 
Bc. Jana Smolková, odborný garant projektu 


