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Naše společné povídání el pohádkáeh

isem zahájiIa otázkou, zda ,,papírové" knížky

nejsou už dnes pro děť přežitkerrr, Máme jiná

rnédia... ,,V době mobiiů, tabletů a rlornácich

kin lry se mohio zrját, že knihy už neplní svoi;

funkci, ale cscbně jsem přesvědčena, že knlhv

nahra<lit nelze, Už pro ten pccit sounáležltosť,

který vzniká mezi ťnr, kdo knížkLi čte a ťm,

kdo poslouchá. Pro pohodu, která začíná třeba

ťírn, že si clítě přinese knížku a usadí se rna-

mince na klíné" Pro děťi je poslech ,dárkem"

který přijímaji od sv!,ch blízkých, je to ča5,

který rodič věnuje jen jim. lnťmita chví!e, kdy

dospělý čte,!en a jen dítěti,

se nesmazatelně vrývá do

paměťi a má vliv na další

vzájemnó vztahy i na rozvoj

poznávacích schopnosť

,, dítěte, PcsIechem pc,
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háciky navíc děti trénují pcslechové Coved,

núsn, sOUstřCdť:: t, 1]cl ozu nrórti iri u,Jťnen-:u

siovu, předstevivost," vysvětluje Mgr, Sylvie

Dolákcvá "

Čím pohádka pro děti je? ,,Pchárlka je pro

děť naprosto nezbytnor-r součásť je,iich živoia,

]e to kouzelný zdroj informací, které vedcu

k poznání skutečnosť a života, Poukazují na

prcblérrry, kterýnr mohou děť čelit a nabíze,jí

iejich nožná řešení, Zdůrazňují dcbro a zlo, učí

děti spraveClnosť, čestnosť, životním hoCnc-

tám, Pohádka Cětenr nabízí svět fantazie, který

ke svómu životu potřebují,"

Možná si někCy říkáme, že není potieba

dětem číst, Že jim stačí pr()hlédncut si olcrázky

]ak to je? Proč a co bychom mě|i dětem

číst? ,,Děterrr bychom měli číst všechne a cc

nejča:těji. CC najúilejšího věkrl by dčť mělv

rnít možncst §e s€znaínovat s říkadly, |rajkami,

kratšími pohádkarrri, pozciěji i s Celšlrrri a složi-

tějšími iexty. Frcspěšná je četba na pol<račo,

vání, která učí děr,i trpólivosť a zaparnatování

si úse]<ů děje," rloporučuje Sylvie Dr:lákcvá,

,,Rczhcdně bych nevynechávaIa dětskcu po,

erii,.1e pro děri důležitýnr faktorem, který jirn

nabídne mnohá pceťcká vyjádření, rozvine

]ejich cit pro zvul<emalebný jazyk, rrabíclne

nepřebernó ebraly, metafory, přircvnání a při-

pravu]e prostol, pro abstraktní rnyšlení,"

Dětských knih vychází nepřeberně, je protc

někdy opravdu těžké zorientovat se v jejich

nalricjce. ilozhcrjně je Cůležité, jak nosný

je příběh, co obsahuje, Jak by měl správný

příběh pro Cóť vypariat, co v něm nesmi

rhyi:ěi?,,Příběh pctřebuje pro děť přitažli,

vcu zápletku, problérn, se kterým je třelra se

poprat, vyřešit ]ej, Zpravidia ,je to e blast, ve

které se děl samy cíť lrezraCně a potřeirovaly

by vlor pro své viastrrí řešení," vysvětiuje Mgr,

Delákrrvá.

Prc menšiděli ,je velice důležitý děj,

který se opakuje ; díky tomu nrají mcžnost se

v příběhu orientovat, pokuci ]ejich pozornost

na chvilku vypne, cialší cpakování jim unrožní

se opět najít a sledovat rlále tck tlěje, Dáie ]e

pctřeba vykreslit postavy příběhu, se kterými

bv se děť mchiy ztotcžnit, n€bo které by

|]lotlly ílloí,ZIlat ;,lkl zic ktrr4nu jť xut,le §C

vyhncut, případně mu če!it, Chování postav

nezřírlka určuje me del prc je]ich chováníve

sl<utečnérn životě; e]ěť častc kopirují jednání
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svých obiíbenýeh hrdinů. Fokud má

hrdina něiakou kladnrru vla§tnost,

děl :e svemu v;oru vrl lrri častc sna-

ží přibližit. Další důležitou složkou

,je iasný, siolJnlitelnÝ jazyk, ktery ie

snaclné sledovat, ve kterém se ne-

ztratí, Žádné sáhoejlouhé, popisné

partie, žáCné k: kolomne vi1razr-."

Jak s pohádkou píaeovat?
Pohadka nenabízí ,,jcn" přibéh, ale

také inspiraci pro další práci s ní.

Protožc Sylvic Doláková s pohád-

kami pracuje například ve výuce

angličťny u ma!ých děti, zajimal

mě,její recept na práci s pohárJkr:u.

,,§nažím s* z pohádek dcslova

,vyždímat' veškeré a kn'vity, vhodné

k rozvoji dětskéhc vnimání a ;íská-

vání vedcmosi," rlká.,,Kažoy r.rř,!:éh

je zalr:ž*n na principu klíčových

výrazů, kteró přispívají k porozumě,

r:i ccji, Práce s routo sIovn; z.tsobc*

přispívá k jejímu z;pamatování
á procv!čen| 5pl ávns výsIl.,vnostl.

V pchádct se vcilce časlo vvsi<vluii

cli;logy, l<teró se opakují a je rnožno
je puuzíi k reprcduk,-l tertu ; drara-
ťzaci, Dialogy napomáhají interal<ci

mezi dětrni, pcsiouží k osvojení

principů komunikaee, V pohádce

je ale spousta clalších íaktorrj, lrteré lze

využit, na příklad matemaťcké situace, r:lrlast

přírody, společenské vztahy. l( pohádkám by

se rněly vztahovat i další akťvity, jakc jstlu

písničky, pohybové hry, kresiení, prostcro,;é

vytváření. Frostě děť by měIy mít možncst se

do příběhu ponořit a využít každou možnost

ke zkoumání světa kolem sebe a k poučení

nenásilnou fornrou."

l\alrízí se využiť pohádky v rozvoji dětské

řeči, eož Sylvie Doláková potvrzuje, ,,Už

samotny poslech pohádky příznivě přispi
vá k rczvoji slovní zásoi:y a vyjadřovacích

schopnosť" Díky pchádkám a příběhům se

děť naučí používat ncvá slcva, irT:itují věty

či celé rozhovory pcstav, Častc využijeme
rnotivy pohádky k popisu, převyprávění nebc

i l< ejramatizaci. Dóti příběhem žijí, a proto
jim nečiní poťže se do něj vžít a komunikovat

,v roli'. Když jirr poskytneme loutky, maňásky

nebo alespoň cbrázky, dckáží převyprávět

celé dlguhé úseky pchádek, 0i:čas přitom

vymyslí i vlastní verzi, upraví si konec pod!e

vlastních předsta\ vloží postavám Co úst

vlastní myšlenky, Kouzelné věty t,vpu: ,Jak tc
vypadalc v zánrku?', ,Ce cíťla sle pička, když

jí zvířátka nepomohla?', ,Co bys přidal na stůl

na kráiovskou hosťnu?'nebo,Co by se stalo,

Milevsko,

kdybv,..' zase rozví,její dětskou fantazii a smysl

p],o třídění rnyšlenek," popisujc.

Poháclky podle ní majísvé míst<l rozhoCně

v práei s dětmi, které majíspecifickó poruchy

učení, ,,Nedávnr: jsem zkoumala možnosť, jak

pornoci v učení dětern s pcruchami učení, hlavně

s Cys|exií. Těmto dětem nesmírně pomáhá jak

práce se zvukem slov i,l{terou h|ásku s|yšíš na za-

čátku, na konci sicva?'), rytmem: (,Kolik slabik má

slovo *vfleskej'), podabou zvuku: (,Najdeš slova,

která se rýmují?} a také paměť při převypravování

děje. Pro tytc děťi je dále nesmírně prospěšná

činnost, při které pok|áelají obrázl<y, tedy ilust-

race, do správného pořadí tak, jak se v pohádce

vyskytují. Děť, kteró jsou takto vedeny od před-

ško|niho věkLr, rna.jíve školnírr období, pckud

jscLl diagnosť ková ny ja ko dyslekťci, prokaeatei,

ně menší poťže s nácvikem čtení. Zajírnavé je,

že ve véku, kdy lze tutrr diagnózu stancvit, už jim

zpravieila tyto prcstředky nepornáhají, Je tedy

důležité 5 nimi pracovat uvedenli,rni způscrby co

nejdříve, v rnateřské škole, nejpoztiěji v první

třídě," eloporučuje Mgr. Dcláková.

PřílOěh i poučení
l kclvž ie poháejka pr:háCkou, můžerne v ní

naiit řadu zaiímavých informací o přírodě,

i, o počasí nebo dokonce

l,. o zvycích našich předků. Jak

s iéml'.o ,,ironusy" poháci-

Ky pracovat i ,, l o Je praVe

;il keuzlo pohádek, že obsahuií
tyto přidavne informace,

' ,. které se dají báječně využít

', k ,poučení'," pirtvrzuje Sylvie

Dolákr:vá. ,,Děti jsou zpravidla

ochotnó se dozvědět, jak to

celé funguje, jejich věčná

otázka ,proč' nárn urncžní
jirn podat infcrrnace z mnoha

oblasť fungování přírody,

,, histerrie, spoleČncsti. Tyto

]i infrrrmace můžeme zapraco,

vat cio her, pracovních listů či

s|ovních hříček tak, aby děť
iravilo si s nirni hrát a ťm si je

upevňovat," dodává,

Deť často kresií různe

výjevy ze svýeh oblíbených

pohádek, To je jistě velmi dob-

ré pokračování j€jich zážitku

z pohádky, Dá se ale poháCka

využít i v rjalších činnostech?

l\apadá rně graťomotorika..,

] ] ,,liustrace jsou velmi ob|íbenó

a poskytují dětem možnost

se vyjáclřit ťm, co považují za

důležité, Vhodně zvo]ená tech-

nika může podtrhnout poeťičnost

děje. Obrázky z pohádek rnohou být využity

i k procvičování bezpečnéhcl ovládání tužky,

ne boli zn^riňované grafomotorice, a|e například

takó k pěstovánísmyslu pro ceIel< a detail, na-

příklad při dokreslování čásť obrázků, symet-

rických kreseb, konstrucvání z nejrůznějších

materiálů, jako je modelína, papír, přírodniny,

cdpadcvý materjál apcd.," doporučuje.

Některé pohádky, třeba 0 Sněhurce, vybíze-
jí k počítání, porovnávání. Lze pohádku využít

i takto?,,Každcu pohádku je možno využít

k nácviki; početních rlovednosť. V pohádce

0 veliké řepč se nalrízí mcžno§t porovnávání

velikosť, napřík|ad Bouda, budka obsahuje

zviřátka, která je možno počítat, kombinovat

do pcčetních řad ialgoritrny}, žabky na lekní-

novérrr listě mohou Cětem prozradit princip

násobení, vhodně zkombinované rikoly děti

přlpraví na prostorůvou i pravo-|evou orienta-

ci, řešeníslcvních ú|oh i logických prolrlémů,

odhadování množství, porovnávání různých

počtů, aie i schopnost vnímat počet bez nut-

nosť přepočítávání {zrakervá připravenost),"

shrnuje Mgr. Doláková.

Sylvie Doláková se věnuje také rané

výuce angličtiny u clětí, Lze i tam využít
pohádky? ,,PoháCky jsou ideální pro výr"rku

NamaIoval
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cizího iazVka. Už jen princip, kdy pracujete

s textem, který děti zna,jí z rodného jazyka,

jim pomáhá rozumět obsehu a přitom

vstřebávat méně známou formu, tedy jazyk,

Technika práce s klíčovými slovy, dialogy,

jednr:duchýrrr popisem je skvělou průpra-

1/ou pro osvojování cizího jazyka. 0pakování

situací v pohádce napomáhá pochopit obsah

děje. Děti navíc upřednostňují kontext, tedy

provázanost obsahu s formou neboli jazy-

kem. Daleko lépe se jim pracuje na úkolech,

ve kterých vystupují pohádkové postavičky,

o kterých toho hodně vědí, znají souvislosti,"

říká odbornice.

Pohádky využijme
ve všech oblastech poznávání

Na závěr našeho společného povídání mě

zajímalo, zda rrrá Sylvie Doláková ještě nějaké

da|ší tipy pro práci s pohádkou, ,,Rozhodně

ie prospěšné využít téma pohádky ve všech ob-

lastech poznávání, propojovat jazykové aktivity

s činnostmi v obiastech jako je matemaťka či

přírodověda, přidat třeba písničku na rnotivy

pohádky nebo sor.rvisející s postavami, zahrát

si pohybovou hru, využít výtvarné i pracovní

techniky k důkladnému prozkoumání celého

potenciálu pohádky. Jako ideální tip vidírtl

rozpracování námětu pohádky do forrny tzv,

projektové knihy, v cizině známéjako lap-book,

které přispěje k zapamatování důležitých

ob|astí vztahujících se k térnatu pohádky,"

doporučuje Sylvie Doláková,

Nakcnec jsem se jí zeptala ještě na to, co pro

ni osobně pohádka znamená,

,,Pohádka pro mne znan-rená výzvu.

Vzhledenr k tornu, že se snažím vymýšlet

hoiové materiá|y k jejírnu využiť pro učitele

i rodiče, snažím se téma důkladně prozkou-

mat, vypátrat, ,jakou forr"rru či techniku elětem

nabídncut, aby si z ní odnesly nejen poznání,

ale také co nejhtubší zážitky" Jako malá jsem

měla ráda pohádky, které rni vyprávěl taťínek,

l\ebylo jich mnoho, vlastně jen dvě, spláeané

z někoiika k|asických pohádek, ale tat-ínek do

nich zamontoval jména všech souseclů z naší

vesnice, takže pro mne měly kouzlo sblíženíse

s lidmi, kteří žili kolem nás a které.jsern denně

potkávala. A v poslední době rnárn vždy

nejraději tu pohádku, na které právě pracuji,

ke které 5e mi třeba podaří složit chytlavou

písničku, o které vírn, že děti naučí celý obsah

pohádky. Ta úplně posledníje 0 červené sle-

pičce, ale už se začínám těšit na Marušku a tři

nnedvědy nebo Pošetilé kuřátko," l

frfi gr, Mlarie Tětřralová

učit správnou vý,slovnost, Správná výslovnost se

v poslední době stává velkým kamenem úrazu

u předškotáků, Siále přibývá děť se špatnou

výslovnosť. A jak s tírnto problérnem bojujeme

ve Školičce Kamarád? l{a pornocjsme si vzali

pohádku. trlevzali jsme si na pomoc jen hranou

nebo jen vyprávěnou nebo jen skládanou

pohádku. My jsme to pěkně spojili všechno

dohromady"

Děti si danou pohádku rrejprve vyslechnou

od učitelky, Ta si vybere, že bud'dětem pohádku

zahraje s maňásky. nebo jirn ji přečte. Poté si

děť o pohádce pěkně povyprávějí, Prostě stáie

vedenre děti k řečovému projevu. Další fázíje

dramaťzace pohádky dětrrri a t0 vždy v autentic-

kém prostředí - O veliké řepě na poli, O boudě,

budce v lese atd. Froto výběr pohádky je důležité

přizpůsobit pcdrnínkám MŠ a ročnímu období,

Děť si pohádku vždy užívají a své herecké vystou-

pení okořeňují pořádnou dávkou fantazie, Celou

dramatizaci je nutné dokumentovat fotografiemi,

Z neilepších fotografiívytvoříme na A4 osnovi,t

pohádky a vyťskneme, Děť si druhý den foto-

grafie prohlédnou, zavzpomínají, jakou pohádku

jsme si představili a kdo ji hrál. opět je kladen

důraz na řečový projev. Poté děť podle instrukcí

učitelky poskládají z fotografií knihu. Tuto knihu si

odnesou domů a zde rodičům, prarodičům před

spaním ,,předčítají" svoji pohádku. Rodiče jsou

inforrnováni o důležitosti naší knihy a jak rnje

důležité najít si čas a vyprávění dítěte vyslech-

nout. Doma mají děť za úkol po ,,přečtení" knihu

schovávat na tajné místo, protože kniha, tel je

velký poklad a je třeba s ní zacházet opatrně"

Dále ve Školičce Kamarád s pohádkami pra-

cu.jeme iv projektu Česko čte děterr. To probíhá

ve dvou fázích. První je čtení seniorů. Každý den

před Vánocemi do školičky dochází nějaká babička

a dědeček a dětem nejen čtou pohádku, ale také

velice zajímavě vypráví. Druhá fáze probíhá v měsí,

ci květnu, kdy dvakrát za qlden do Školičky dochází

žáci devá§ich ročníků a dětenr čtou a vzpomínaji,

když chodili do školič§ oni.

A jak jinak uzavřít tento článek než pohádkově,

Zazvonil zvonec a článku je konec. §

Favla ziehová

škotlčlea karnanád Nové vese|í

POHÁDKA MA V MATERSKE
št<ol_E svÉ MlsTo

§ylo, neby!o... Ale bylo a ťdy bude, Fohádka

vždy bude mít své ve|ké a pevné místo v přecl-

školním vzdělávání. fo to vlastně pohádka je?

Vypravění založené na básnické fantazii, zejména

ze světa nadpřirozených jevů. Důležité je, že po-

háclkorní příběh není původně vázán na podmínky

reálného světa, Příběh samotný není vypravěčern

prezentován jako pravdiui a posluchači zpravidla

také nevěří, že by se mohl odehrát ve skutečnosťi,

Fo slohové stránce.je pohádka charakteristická

ustálenými začátky i závěry a doslovně opakované

a přejírnané přímé řeči, Důležitou úlohu zde také

sehrávají některá čísla, předevšírn číslo tři (trojí

opakování tři úkoly, předrněty, bratři, sestry

sudičky atd.), dále pak často čísla sedrn, devět,

dvanáct, třináď, čtyřicet, sto. Ve v\istavbě syžetu

se uplatňuje gradace,

Figury a situace nejsou podrobně specifiková-

ny, jsou poněkud obecné (v dalekém království,

v hlubokérn lese, starý král}, Neuplatňuje se zde

skutečná geografie, arri jména historickrich nebo

současných posiav. Eěj se odehrává většinou

v neurčlté minulosť, nejsou tedy uváděny

letopočty, stále jen obecné odkazy {za dávných

časů). Vše je tedy nereálné a odehrává se ve

fikťvním pohádkovénr světě, Zdůrazněny jsou

velké kontrasty: dobný/zlý velký/malý bohatý/

chudý vznešený/prostý. A tady přichází a dostává

své hlavní slovc fantazie dětí, Děti mají fantazie

na rozdávání a my bychom se od nich mohli učit,

A děti, ty by se zase od nás moh|y, spíše měly,

tz 21 20t7 ih;.*tilntoriutil


