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MŠ Montessori Slaný- kolekce krátkých videí II - komentář 

Anotace: Kolekce krátkých videí obsahuje činnosti, které jsou vhodné jako vzdělávací nabídka pro 

děti ve věku od 3 let. Tyto aktivity přináší dětem uspokojení potřeby patřit někam a zapojit se do 

naprosto běžných činností, které znají z prostředí svojí rodiny. Jsou to aktivity z opravdového života, 

které umožňují dítěti být nezávislejší a samostatné. Veškeré praktické aktivity se snažíme připravit 

tak, aby byly pro dítě přitažlivé a lákavé. Tím je také nepřímo učíme estetice. 

Učitel se snaží připravit vše tak, aby aktivity byly krásné, působivé, aby k dítěti promlouvaly  

a vzbuzovaly chuť si je vyzkoušet. Zároveň je důležité, aby v tom byla jednoduchost a smysluplnost. 

Učitel nabízí dětem zajímavé činnosti, které podporují jejich samostatnost, a raduje se s nimi, když 

něčeho dosáhnou a neovlivňuje je svými strachy či neúměrnými očekáváními. 

Nabídku aktivit z praktického života je potřeba měnit tak často, aby byly pro děti zajímavé a lákavé. 

Stačí změnit obsah, barvu, tvar mističek, barvu korálků apod.  

Popis jednotlivých činností v pořadí aktivit od nejjednodušších po složitější 

Zavírání/otevírání – šroubování různých nádob s předmětem uvnitř: nabízí dětem trénink 

šroubování na různě velkých nádobách, zapamatování si, v které nádobě je daný předmět. 

Procvičování jemné motoriky, trénink soustředění, koordinace oko – ruka, samostatnost, smysl pro 

řád, paměť a samozřejmě slovní zásobu při pojmenování předmětů. Velmi důležitá je také první 

ukázka toho, jak s danou aktivitou pracovat. 

Různá pouzdra s různými mechanismy otevírání (taštičky, sáčky) s předměty: je náročnější aktivita, 

která navazuje na předešlou, zavírání/otevírání – šroubování. Zde jsou možné varianty různých druhů 

zapínání – knoflík, patent, zip, zavazování na uzel, různé druhy peněženek s pacičkami apod. Děti 

procvičují zručnost při otevírání, nošení tácku, paměť při zapamatování předmětu, který je vložen do 

taštičky. V některých případech se děti díky této aktivitě setkávají poprvé v životě s daným typem 

otvírání. 

Dřevěný špalík se šrouby a šroubovákem – šroubování: je další variantou procvičování jemné 

motoriky. Náročnější technika, kde se děti učí pracovat přímo se šroubovákem. Učí se jak 

zašroubování a vyšroubování šroubů do dřeva, tak i správnému přiložení šroubováku na šroub, 
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přiměřenému přítlaku při šroubování, přenášení tácku s těžším předmětem. Nepřímo procvičují 

soustředění, koordinaci oko – ruka, samostatnost, slovní zásobu, paměť, nutnost použití síly. 

Pozorovat můžeme projevování dominantní ruky. 

Podložka s hřebíky a gumičkami – mandaly: umožňuje dětem procvičování jemné motoriky, rozvíjení 

kreativity přetahováním gumiček přes hlavičky hřebíků. Děti poznají, že mohou tvořit různé obrazce, 

např.: domeček nebo mandalu, ale vnímají také, že v různých obrazech tvoří geometrické tvary, které 

časem dokáží nejen rozpoznat, ale pokud mají zájem, tak i pojmenovat.  

Dvě nádoby bez ucha – přesýpání: Cílem je přesypání různého obsahu z jedné misky do druhé tak, 

aby ani jedno zrníčko nevyskočilo na tác, na kterém obě mističky leží a nad kterým přesýpáme. Při 

této aktivitě se projevuje dominantní ruka a propojují se obě mozkové hemisféry. Uvolňuje se 

zápěstí, trénuje se přesnost, soustředění, paměť a smysl pro dokončení činnosti. Aktivita není tak 

jednoduchá, jak vypadá, dítě musí vědět, jak uchopit kterou nádobu (s uchem nebo bez ucha), jak ji 

naklopit tak, aby se obsah přesypal, kdy přestat. 

Talířky s fazolemi – lžičkování: zde se děti učí, jak přenést obsah z jedné mističky do druhé za pomoci 

lžíce. Učí se, jak správně držet lžičku a její použití, učí se správnou koordinaci pohybů, koordinaci oko 

– ruka, odhad, přípravu na vaření, přípravu na stolování a opět si rozšiřuje slovní zásoba. 

Dvě dřevěné nádoby s korálky a šňůrkou – navlékání korálků: Na této aktivitě se dítě učí, jak 

navlékat korálky. Trénuje jemnou motoriku, přesnost, soustředění, koordinaci pohybů, samostatnost, 

ale také se učí pojmenovat barvy, vnímat estetiku a rozvíjet kreativitu.  Velikost korálků volíme 

přiměřeně věku. 

Zapínání knoflíků – lodička: Cílem této aktivity je naučit děti sebeobsluze při oblékání - zapínání 

knoflíků. Dítě si procvičuje jemnou motoriku, koordinaci pohybů, koncentraci, samostatnost, 

posloupnost a smysl pro dokončení činnosti. Ukazujeme dětem, jak prostrčit knoflík, jak vykoukne na 

druhé straně a jak se vytáhne. Abychom dítěti nabídli více možností procvičování, napadlo nás ušít 

hned několik typů této praktické aktivity podle různých témat např.: srdíčka, listy, květiny apod. 
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Košík s malým svetříkem – zapínání knoflíků - skládání: Tato aktivita se svetříkem velikosti ročního 

dítěte je velmi oblíbená právě proto, že děti trénují zapínání na reálném kousku oblečení. Učí se 

samostatnosti, sebeobsluze, koncentraci, trénují koordinaci pohybů, myšlení, posloupnost a rozvíjí 

jemnou motoriku. Aktivita se zdá být jednoduchá, ale je náročnější než např. přesýpání. Proto je 

potřeba se velmi dobře zaměřit na pomalý postup ukázky, jak rozepnout a zapnout knoflík. Čím 

pomalejší jsme, tím je pravděpodobnější, že se dítě zapojí. 

Košík s malou mikinou – zapínání zipu – skládání: procvičování zapínání zipu na reálném kusu 

oblečení velikosti ročního dítěte. Díky možnosti pracovat s těmito aktivitami jsou děti poměrně brzy 

schopné si samy v šatně zapnout bundu. 

 

Bc. Jana Smolková, odborný garant projektu 

 

 

 


