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CKP Teplice 

MŠ Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice 

Jméno a příjmení učitelky, 

která činnost realizovala / 

datum realizace 

Růžena Černá 

Únor 2021 

 

 

Název činnosti   Nač má člověk smyslů pět 

Věk dětí / časová dotace 

/počet dětí při realizaci 

3–6 let, dopoledne, 17 

Dílčí vzdělávací cíle   osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, 

o pohybových činnostech a jejich kvalitě (Dítě a jeho 

tělo) 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních 
hodnotách (Dítě a společnost)  

Očekávaný výstup   vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 

rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 

předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 

chutě, vnímat hmatem (Dítě a jeho tělo)) 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek  
a zároveň s ohledem na druhé se zaměřením 
spolupracovat ve skupině (Dítě a společnost) 

 

Pomůcky: Encyklopedie Lidské tělo / foto 7824/, stavebnice Akrobati, pěnové podložky na 

cvičení, CD Sluníčko, sluníčko; sáčky s bylinkami, košík, zvuková kniha Zvuky strojů, modely 

dopravních prostředků, sklenice s vodou, slánka se solí, citron, bonbon, lžičky, hra Navlékej, 

nečekej/korále s kartičkami/, hmatový pytel + skutečné předměty + karty z hry Hádanky 

dráčka Fráčka, hodnotící karty + gelové pastelky, barevné dřevěné žetony, malé obruče, 

kartičky se symboly smyslů, kamínky. 

Popis činnosti: 

Těmto činnostem předcházely různé činnosti zaměřené na poznávání lidského těla, hra má 

motivační a rozehřívací smysl, ale zároveň slouží k ověření znalostí o částech lidského těla. 
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I. část: 

Motivační úvod: Pohybová hra „Na lepidlo“ s ověřením znalostí částí těla.  

Popis základní verze hry: Při hudbě se děti volně pohybují, na signál – přestane hrát hudba… 

Reflexe: hromadný hlasovací systém pomocí červených a zelených panáčků (každé dítě má 

v ruce zeleného a červeného panáčka, zelený/ANO souhlas, červený NE/nesouhlas.  Učitelka 

pokládá reflektující otázky, např.: „Mám jednu hlavu? Mám na ruce 6 prstů?“ 

 

II. část: 

Naše smysly: rozdělení dětí k jednotlivým stanovištím proběhlo technikou losování (sáček 

s barevnými žetony, každé stanoviště má jednu barvu). K dalším stanovištím přecházely dle 

vlastního uvážení. 

Stanoviště SLUCH (označené barvou a piktogramem): kniha (zvuky strojů viz zdroje) 

s interaktivními tlačítky + modely dopravních prostředků (např.: loď, letadlo, vlak, motorky, 

hasičské auto….). Děti vzájemně spolupracovaly, jedno zmačklo tlačítko, druhé mělo 

rozeznat zvuk a vybrat příslušný dopravní prostředek.  

Stanoviště ČICH: košík s vůněmi (malé látkové sáčky naplněné různými ingrediencemi - 

kokos, máta, česnek, citron).  Děti vyhledávaly dvojice, které k sobě patří. 

Stanoviště CHUŤ: rozlišování 3 druhů chuti se třemi sklenicemi s vodou (sladká, slaná, kyselá) 

+ přiřazení předmětu (kostka cukr, slánka, citron). Každé dítě použilo svoji lžičku, kterou 

následně odložilo na určené místo. 

Stanoviště HMAT: hmatový pytel naplněný různými předměty ze třídy, které děti dobře 

znaly (např.: sluneční brýle, rukavice, tkanička, pastelka, hrneček, míček). Děti losovaly 

obrázky těchto předmětů rozložené lícem dolů. K vybranému obrázku vyhledávaly 

v hmatovém pytli příslušný předmět – tvořily dvojice (obrázek + předmět).    

Stanoviště ZRAK: velké dřevěné korále + tkaničky + kartičky se vzory navlékání s různou 

obtížností. Dítě si dle své volby vybere vzor a podle něj navléká (zraková kontrola 

porovnáním s kartičkou). 

Reflexe: Průběh činnosti si děti zakreslovaly do své hrací karty, průběžně komentovaly svoje 

pokroky. 
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Komentář k hodnocení sebehodnocení:  

Použila jsem několik postupů formativního hodnocení. Techniku gestikulace s využitím 

mimiky používají děti bezprostředně, aniž by je učitelka na to upozorňovala. Popisného 

jazyka děti využívají spontánně a úměrně věku, starší děti popíší podrobně prováděnou 

činnost. Dětem se daří pracovat s chybou. Celou činnost provázela radost, zaujetí, nikdo 

nebyl pasivní, všechny děti měly možnost výběru a časový prostor k dokončení.  

V průběhu hlasování jsem pozorovala, že nejmladší děti kopírují názor dětí starších. 

V průběhu smyslových her bylo patrné, že mladší děti se učí od starších a naopak starší děti 

pomáhaly mladším. Tato činnost byla důkazem, že prožitkové učení je smysluplné. Ze všech 

činností byla nejobtížnější pro děti hra na čich, kde byla nutná přítomnost druhé učitelky. 

Přínosem pro děti bylo samostatné vyrobení hodnotící karty, kterou uplatnily při hře. 

Techniky FOHO používám dva roky ve věkově smíšené třídě společně s druhou učitelkou. 

Děti pochopily význam používaných technik: gesta, mimika, slovní komentář, grafické 

znázornění do karet, vizuální přikládání kamínků do obručí, losování, hlasování.  

V učení dětí jsem zaznamenala značné postupy, které se projevily zejména v: 

- schopnosti vybrat si náročnější variantu činnosti, 

- učení se od sebe navzájem, nepotřebují ke všemu učitelku, 

- děti dokázaly pracovat s chybou, 

- děti byly aktivní, trpělivé, 

- děti dokázaly zhodnotit svůj výkon, 

- děti dokázaly dodržovat dohodnutá pravidla, 

- děti se dokázaly na všem domluvit, nehádaly se. 

Celou činnost děti zhodnotily slovně společnou diskuzí s učitelkou technikou kladením 

otázek, otázky kladla učitelka /VIDEO 7849, foto 7848/, např.: 

Co pro tebe bylo nejtěžší? Co se ti nejvíce líbilo? Děti, pomáhal vám někdo při plnění úkolu? 

Co nám chceš, Lucinko, k tomu říct? Co se ti nejvíce dařilo?  Pamatujete si, co v těch sáčcích 

bylo? Potřeboval někdo pomoc? Pomohl jsi někomu? 

Následně hodnotila učitelka výkony dětí s využitím popisného jazyka – jak byly samostatné, 

jak dodržovaly domluvená pravidla, jak zvládly jednotlivé činnosti. 

Vizuální hodnocení přikládáním kamínků do obručí označených symboly smyslů.  
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Zkušenosti z realizace činnosti:  

Ověřila jsem si teoretické poznatky v praxi, a to zejména používání popisného jazyka, ztratila 

jsem ostych při natáčení videí, používat různé techniky formativního hodnocení, používat 

metody práce vedoucí k aktivizaci dětí /prožitkové učení/.  

Při hře procvičující čich si děti zvolily samy jednodušší variantu vyhledávání shodných sáčků, 

neboť nabídnutá varianta byla pro ně obtížná. 

Tato činnost byla velmi náročná na přípravu, příště bych činnosti rozdělila na více dnů. Tuto 

činnost mohu prezentovat jako příklad dobré praxe ostatním učitelkám. Videa lze použít jako 

diagnostický nástroj při informování rodičů o pokrocích dítěte a sledování chování dítěte ve 

školním prostředí. Fotografie využiji při tvorbě portfolií dětí. 

Z činnosti vyplynuly ještě další náměty k výtvarným, pracovním i artefiletickým činnostem. 

Zdroje:  

WHITFIELD, Philip. Lidské tělo. Praha: Knižní klub Práh, 1997. 192 s. ISBN 80-7176-461-2. 

DAYNES, K. Jak funguje lidské tělo. Praha: Svojtka & Co, 2006. 14 s. ISBN 978-80-256-0693-3. 

Hudební CD. Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. COMODO s.r.o. 2005 

Zvuky strojů. Levné knihy, 2009. ISBN 978-80-7309-763-9. 
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