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CKP Ústí nad Labem II. 

MŠ MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem 

Jméno a příjmení učitelky, 

která činnost realizovala / 

datum realizace 

Radka Fedáková 

 

 

Název činnosti  Co si oblékneme? Využití piktogramů v běžné činnosti 
 

Věk dětí / časová dotace 
/počet dětí při realizaci 

Dopolední činnosti, věk 5–6 let 
Počet dětí: 16 

Dílčí vzdělávací cíle dle  
RVP PV + vzdělávací oblast  

● Osvojení si elementárních poznatků o znakových 

systémech a jejich funkcích (Dítě a jeho psychika, 

poznávací schopnosti a funkce, představivost  

a fantazie, myšlenkové operace). 

● Uvědomění si vlastního těla (Dítě a jeho tělo) 

 

Očekávaný výstup v RVP PV   
+ vzdělávací oblast 

● Popsat situaci – skutečnou, podle obrázku (Dítě  

a jeho tělo) 

● Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 

důležité 

 (Dítě a jeho psychika, poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové operace). 

 

Pomůcky:  

Piktogramy oblečení v šatně zhotovené společně s dětmi z papíru, provázek, kbelík. 

Popis činnosti: 

Motivační úvod - učitelka před odchodem do šatny vždy děti motivuje a vysvětluje pravidla 

piktogramů. Připomíná, proč piktogramy společně zhotovili. 

Připomene dětem každodenní rituál „použij oblečení, které je na obrázku“. Při přípravě piktogramů 

děti spolupracují a vysvětlují, proč je třeba obléknout jednotlivé části oděvu vzhledem k aktuálnímu 

počasí. 

Každý den dětem učitelka připomíná využití piktogramů - děti se oblékají podle připravených obrázků 

samostatně, průběžně vizuálně kontrolují obrázky s tím, co si oblékly. Konzultují s ostatními dětmi  

a případně si pomáhají navzájem.  
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Piktogramy oblečení 

 

 

 
Umístění v šatně nad poličkami 

 

Závěrečná reflexe:  

Učitelka se řídila několika strategiemi formativního hodnocení, zejména: OBJASŇOVÁNÍ, SDÍLENÍ 

A POROZUMĚNÍ CÍLŮM A KRITÉRIÍM ÚSPĚCHU - tedy jednoznačné vysvětlení toho, co je z hlediska 

učitelky, ale třeba i z hlediska skupiny dětí správné a žádoucí. Je třeba dětem jasně a přehledně 

ukázat, jak se mají v určený den obléknout.  Před odchodem na vycházku vede děti k sebehodnocení 

– vyjádření spokojenosti s tím, jak se jim podařilo splnit zadaný cíl. Použita byla technika hromadného 

hlasovacího systému, kdy děti zvednutím palce vyjadřují, zda jsou s výsledkem spokojeny, či ne. 
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Každodenním rituálem si děti upevňují návyky, učí se reagovat na změnu a navzájem spolupracují. 

Zkušenosti z realizace činnosti:  

Tato metoda se nám velmi osvědčila, děti spolupracují i při přípravě piktogramů před každým 

pobytem venku. Tato jednoduchá činnost děti motivuje ke zlepšení sebeobsluhy a k sociálnímu učení. 

Navázala jsem na předchozí zkušenosti, děti s piktogramy při oblékání každodenně pracují, dle počasí 

je společně s učitelkou obměňují. Je důležitá spolupráce dětí již při zhotovení piktogramů a dále při 

přípravě jednotlivých obrázků před pobytem venku. Je třeba zopakovat správný postup při řazení 

obrázků a děti pak mohou připravovat piktogramy samostatně. Při chybějící části oblečení ukážu 

dítěti sled piktogramů tak, aby mohlo svou chybu napravit. Jde o práci s chybou, kde jednoduchým 

příkladem učitelka předvede dítěti, jak lze chybu napravit. Tyto piktogramy lze využít i při stolování, 

hygieně a dalších běžných činnostech v mateřské škole. 

Komentář k hodnocení a sebehodnocení: 

Používání hromadného hlasovacího systému s gestem ruky se stalo rituálem, kdy děti vizuálně 

kontrolují splněná kritéria a vyjadřují svou spokojenost. Občas se stává, že dítě nějakou součást 

oblečení zapomene nebo oblékne ve špatném pořadí. Na chybu ho většinou upozorní ostatní děti, 

takže ji napraví ještě před závěrečným sebehodnocením. 

Zdroje:  

Všechny použité fotografie jsou dílem autorky. 

 

 

 

 


