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Úvod 
Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nejsou vidět a nikdo si na ně nemůže ani sáhnout. Tyto 
věci může člověk poznat pouze srdcem.(Helen Keller) 
 
 
Schopnost vyznat se ve svých emocích, umět s nimi zacházet, porozumět emocím jiných lidí, 
umět řešit konflikty a domluvit se s ostatními a navozovat s nimi přátelství, to jsou 
schopnosti, které označujeme jako emoční inteligenci. Jejich nedostatek může způsobit, že 
dítě není schopné zařadit se do skupiny vrstevníků, má s nimi časté konflikty, konfliktně 
může působit i v rodině. Samo může prožívat subjektivní pocity osamělosti, neschopnosti, 
odmítání ostatními, vzteku a smutku. 
 
K tomu, aby děti mohly být empatické, potřebují umět vnímat a rozlišovat emoce své, a 
teprve na základě jejich pochopení, mohou chápat emoce druhých lidí. My dospělí často 
dětem jejich emoce popíráme a vymlouváme, a tak může být pro děti překvapením, že jsou 
hry, ve kterých se mohou vztekat, vyprávět, čeho se bojí anebo z čeho mají strach. 
Na trhu jsem objevila velice zajímavou vzdělávací pomůcku kniha o Ferdovi a jeho 
Emušácích, založená na příbězích, se kterými se děti mohou setkat. Součástí této knihy je i 
velk plyšový žabák a jeho mušky emušky, které mají různou barvu. Pomocí této knihy a práce 
s plyšáky je velice snadné děti emočně otevřít a pochopit své pocity, ale i pocity druhých. 
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1. Emoční inteligence 
 

Je chopnost vyznat se ve svých emocích, umět s nimi zacházet, porozumět emocím jiných 
lidí, umět řešit konflikty a domluvit se s ostatními a navozovat s nimi přátelství, to jsou 
schopnosti, které označujeme jako emoční inteligenci. Jejich nedostatek může způsobit, že 
dítě není schopné zařadit se do dkupiny vrstevníků, má s nimi časté konflikty, konfliktně 
může působit i v rodině. Samo může prožívat subjektivní pocity osamělosti, neschopnosti, 
odmítání ostatními, vzteku a smutku.  
V současném předškolním vzdělávání je považováno prožitkové učení, tedy učení založené na 
skutečném prožitku vycházejícím ze skutečné emoce, za základní prostředek vzdělávání 
dítěte. Navzdory tomu ale můžeme říci, že emoce, především díky své obtížné měřitelnosti, 
nacházíme v pozadí pedagogickému zájmu. 
Emoce z latinského slova e-motio, pohnutí, jsou psychycké procesy, které zahrnují 
subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního 
tepu, rychlosti dýchání) motorickými projevy (mimikam gestikulace) i změnami pohotovosti a 
zaměřenosti. 
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2. Empatická učitelka v MŠ 
 

Pokud chceme u dětí empatii rozvíjet, je důležité vést děti k citlivosti po celý rok. Jde o 
dlouhodobý proces, při kterém bychom neměli zapomínat na některé základní strategie. 
Učitelka by se měla snažit u dětí podpořit vnímání vlastního těla a smyslového vnímání, 
protože jenom tak dokážou následně vnímat i pocity. Důležitou strategií je také rozvoj 
schopnosti vyjadřování a naslouchání (pomoci nám mohou komunitní nebo diskusní kruhy). 
Další strategie spočívá ve vyjadřování pocitů rozšiřování emočního slovníku. Neméně 
důležitá je efektivní komunikace.  
Nezastupitelnou roli hraje empatická učitelka MŠ. Učitelka se dokáže vcítit do pocitů, přání a 
potřeb druhého. Být empatická neznamená přijímat problémy nebo přání druhých za své, ale 
porozumět jim, být k nim vstřícná a ochotná pomoci. Využíváme prosociální hry, přirozené 
situace, které vzniknou během dne v mateřské škole. Učitelka pojmenovává situace s cílem 
vzbudit u dítěte soucit a následnouempatickou reakci. 
Učitelka by měla umět dětem aktivně naslouchat, znát jejich zájmy a individuální potřeby a 
reagovat na ně. Pro prosociální rozvoj dítěte je důležité, aby je učitelka chápala jako osobnost, 
respektovala je a užívala prvky efektiví komunikace a zvládala problematiku odměn a trestů. 
Měla by nastavit pravidla jako ochranu i přípravu na soužití.  
 
Aby tato pravidla byla funkční, je potřeba dodržet následující principy. 
• Vytvářet pouze taková pravidla, která mají smysl 
• Vytvářet pravidla spolu s dětmi 
• Spolu s pravidly hledat i přizozené důsledky, které by mohlo mít jejich nedodržení. 
• Domluvit se s dětmi na opatření, které nastanou, pokud někdo dané pravidlo poruší. 
• Pravidla by měla platit stejně pro děti jako pro dospělé. 
 
Pravidla by se měla dotýkat následujících oblastí. 
• Bezpečí dětí 
• Bezpečí učitelky a dospělých osob 
• Bezpečí živé a neživé přírody 
• Bezpečí věcí, které děti obklopují 
• Organizace v času 
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3. Emoce a možnosti jejich rozvíjení v předškolním věku 
 

Základní emoce vnímají již tříleté děti, později si osvojují i emoce složitější. Zaměřím se, na 
několik hlavních emocí a uvedu činnosti, které může učitelka realizovat s dětmi v mateřské 
škole. Může si je sama upravit či přizpůsobit tématu, kterému se chystá s dětmi věnovat. 
 
3.1 Radost 
Radost je kladná emoce, cítíme se při ní příjemně. Radost můžeme prožívat, když se nám 
podaří dosáhnout vytyčeného cíle a když nás něco mile překvapí. Radost máme, když nás 
někdo obdaruje, ještě větší radost můžeme pociťovat, když dárek dáváme my. Obvykle jsme 
při ní veselí a usmíváme se. Děti se umí radost spontánně projevit. Od rozzářených očí a 
zatajeného dechu až po výkřiky, poskakování a prozpěvování si. 
 
Učitelka projeví radost jednoduše: „Děti, to mám radost, že se umíte tak hezky domluvit.“ 
Nebo: „Venku přestalo pršet. Mám radost, že můžeme jít na procházku.“ Popisujeme rovněž 
pocity dětí: „To máš asi radost, Šimonku, že tě čekalo takové překvapení, viď?“ O radosti si 
povídáme, učitelka vypráví nějaký příběh ze svého života, kdy prožívala radost. Pak položí 
otázku do komunitního kruhu: „Vzpomenete si, děti, kdy jste se radovaly. Co vám udělalo 
radost?“ Děti budou na toto téma určitě rády vyprávět. Věnujeme pozornost i neverbálním 
projevům a výrazům obličeje. Ptáme se dětí, jak vypadá někdo, kdo má radost, jak se tváří, 
zda se usmívá, nebo mračí. Děti předvádějí, jak vypadají, když se z něčeho radují. 
 
Pohybová hra „Na radost“  
Chodí radost z města k městu, 
ke každému najde cestu. 
Kde jsou lidé laskaví, 
tam se radost zastaví. 
 
Děti recitují říkadlo a při tom chodí v kruzích okolo sebe. Polovina dětí utvoří menší kruh a 
chodí po směru hodinových ručiček, druhá polovina dětí chodí proti směru okolo nich. 
Učitelka s dětmi říká říkanku, na slovo „zastaví“ se všichni zastaví, otočí se ke kamarádům v 
druhém kruhu a pohladí toho, kdo je právě naproti nim. S ním si vymění místo a hra 
pokračuje. 
 
Výtvarné činnosti: Jakou barvu má radost? 
Děti ve výtvarných činnostech volně ztvárňují, jak asi vypadá radost nebo jaká barva by se k 
radosti hodila. Malovat mohou štětcem i prstovými barvami. Učitelka se pak dětí ptá: „Máte 
radost, že se vám obrázky tak pěkně povedly?“ Je důležité, aby si děti uvědomovaly i malé 
radosti dne. 
 
3.2 Smutek 
Smutek je opakem radosti. Učitelka postupuje stejně jako u předchozí aktivity. Klade dětem 
otázky: „Jak poznáme, že je někdo smutný? Jaké to je, být smutný?“ Společně s dětmi si 
povídá o tom, kdy jsme byli smutní a proč, co nám od smutku pomohlo, jak si s ním můžeme 
poradit. Učitelka se ptá, jak se tváří smutný člověk, jak vypadá. Děti předvádějí smutný výraz 
obličeje. Negativní emoce lze vždy spojit s povídáním o pomoci. Učitelka např. vypráví 
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příběh o princezničce na bále, která ztratila korále. Jak se cítila? Byla smutná. Necháme ji 
smutnou? Jak jí můžeme pomoci? 
 
Pohybová hra „Na smutnou kočičku“ 
Jde o klasickou honičku – jeden chytá, ostatní běhají. Když je některé dítě 
chyceno, zastaví se a tváří se smutně. Děti se však mohou navzájem vysvobodit 
tím, že chycenému dítěti poví: „Ty jsi moje malá smutná kočička.“ 
A pohladí ho. Tím se chycené dítě opět rozveselí a může zase běhat. 
 
3.3 Zlost 
Při zlosti se naše tělo jakoby aktivuje k boji. Zrychluje se tep i dýchání, celkově 
narůstá fyzická aktivita. Dítě v mateřské škole by proto mělo dostat možnost 
takové napětí se odreagovat přijatelným způsobem. Ve třídě můžeme mít např. koutek, 
kde dítě může být chvíli samo a mezitím rozčilení vyprchá. Může v něm viset 
i boxovací pytel, na kterém se děti mohou vyřádit. 
Učitelka si s dětmi o zlosti povídá o tom, kdy byla ona sama naštvaná, aby pochopily, 
že i tato negativní emoce je přirozená. Pokud si hrajeme na vztek, je dobré, 
aby si ho děti „nanečisto“ prožily. Měly by si umět prožít různé emoce. Učitelka 
může poslat v kruhu polštář a děti na něm postupně vybíjejí svou zlost. 
 
Hra na odreagování  
Společně s dětmi říkáme říkadlo, které jim pomůže uklidnit se: 
Řeřicha, ředkev, křen a tuřín, 
držte mě, držte, já teď zuřím! 
 
Děti stojí v kruhu a společně odříkají první část básničky, která je uvedena 
v předchozím odstavci. Při tom se mohou vztekat a tvářit se nazlobeně. Pokračuje 
učitelka se zavřenýma očima, která říká: 
 
Cukr, ryngle, fazol, hrách, 
utíkejte, mějte strach. 
Mezitím se děti běží schovat. Po odříkání učitelka děti hledá. 
 
Hra „Zlostná baba“  
Děti si rády vyzkoušejí, jaké to je prožívat vztek a moct ho projevit. Při hře 
tuto možnost dostanou. Učitelka jim poví, že když je někdo při honičce chycený, 
může mít zlost a vztek, ale neměl by ho projevovat, protože je to jenom 
hra. Dnes si ale hru zahrajeme jinak. Každý chycený přestane běhat a vyvzteká 
se, jak ho napadne. Lehne si i na zem a kope nohama, bouchá rukama. 
Pak vstane a honí děti on. 
 
Hra „Když se medvěd zlobí“  
Vztek mohou mít nejen lidé, ale i zvířata. Na to si zahrajeme. Všichni sedí 
v kruhu, každý vysloví název nějakého zvířete a předvede, jak se zlobí. Ostatní 
to po něm opakují. Používají se k tomu citoslovce běžné pro napodobování 
druhů zvířat, ale změněný je výraz obličeje a barva hlasu. 
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4. Vyjadřujeme své pocity 
 

Je důležité si s dětmi povídat o tom, co cítí a proč, diskutovat o problémech i emocích. 
Společně hledáme příčiny svých pocitů a způsoby, jak s nimi zacházet (především u emocí 
negativních). Dětské emoce jsou velmi silné, děti se většinou neumějí se přetvařovat. Své 
prožitky děti mohou zpracovat výtvarně (prstomalba, zapouštění barev, ale i konkrétní kresba 
postavy aj.). Emoce mohou ztvárnit i pohybem nebo dramaticky. Můžeme o nich zpívat ve 
známých písničkách, ale můžeme hudbu i sami tvořit, např. pomocí Orfových nástrojů nebo 
hrou na tělo. 
 
Děti by měly poznat, že mít emoce je správné a v pořádku, že i paní učitelka může cítit tlost 
nebo smutek a dostávají vzor, jak s takovou emocí zachízet. 
 
Děti mají k dispozici obrázky s obličeji, které vyjadřují základní emoce. Učitelka jimi 
motivuje děti, aby vyjadřovaly své emoce a odkrývaly jejich příčiny. 
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5. Poznáváme emoce druhých 
 

Nabízíme dětem takové činnosti, při nichž mohou vyjadřovat své emoce a učí se seznamovat s 
pocity jiných dětí. Mohou to být hry, diskutování o pocitech, komunitní kruhy a jiné. 
Emoce se objevují i v lidových písničkách. Jak je Káče, když ji honí divokej kocour? Strach 
se objevuje i v písničce „Pod našima okny“ (strach z koně). Bojí se i Andulka Šafářova. O 
zármutku se zpívá v písni „Červená, modrá fiala“. Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák zase 
zpívají, že „hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo“. Takových příkladů by se dalo 
najít mnoho. 
 
Děti harjí hry, ve kterých vyjadřují emoce, dramatizují pohádky, zpívají písničky. Učitelka 
jim klade otázky a upozornuje děti, jaké emoce prožívá ona sama a její další bližní, co je 
příčinou těchto emocí, jak je možné je ovlivnit. Učí se sdělovat své emoce druhým, otevřít se 
a diskutovat. 
Pomocí různých příběhů a otevření sebe sama, děti poznávají a učí se jak své emoce ovládat a 
momáhat a řešit konflikty, pomáhat druhého podpořit, vcítit se. 
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6. Ferda a jeho mouchy- Emušáci- Ferda v tom zase lítá 
 

Knížka je jedna z mála (ne-li jediná) na českém trhu, která se věnuje rozvoji emoční 
inteligence dětí a je cennou pomůckou pro rodiče. Příběhy jsou psané dětem blízkým 
jazykem, podporují představivost a jsou dlouhé tak akorát pro čtení a povídání například před 
spaním. Do postavičky plyšáka Ferdy a jeho kamarádů se mohou děti snadno vcítit, protože 
často zažívají podobné situace a někdy si neví rady se svými pocity.  S příběhem, který je 
zaměřen pokaždé na jinou emoci, se děti mohou ke svým zážitkům vrátit a s odstupem 
přemýšlet, jak se zachovaly a co jim samotným pomohlo situaci řešit. Knížka zahrnuje 
„stránky pro rodiče“ s jednoduchým vysvětlením, co která emoce představuje, a také rady, jak 
se s nimi dá pracovat.  Pro rodiče, kteří mají na děti více času a děti, které nechtějí příběh 
pouze poslouchat nebo přečíst, jsou určené doplňující otázky. Úkoly a aktivity s rodiči jsou 
pak nabídkou pro děti, které si chtějí v Emušákově pohrát o něco déle. Autorům se podle 
mého názoru velmi podařila práce s představivostí dětí. Emoce jako mouchy, které létají 
kolem žabáka Ferdy a komentují situace, ve kterých se ocitl, děti jistě zaujmou a přiblíží jim 
svět emocí, který se jim může zdát málo srozumitelný. 
 
Vydat se do Emušákova za Ferdou a jeho přáteli a rodinou bych doporučila všem dětem a 
rodičům, nejen těm, kteří nejsou zvyklí o svých pocitech a náladách povídat nebo řeší nějaké 
potíže a trable. Myslím, si, že velkou inspirací pro aktivity s dětmi bude knížka také pro 
odborníky zejména pedagogy a psychology. 
Velmi jsem přivítala nové příběhy Emušáků. Knížka opět zahrnuje vysvětlení, co která emoce 
představuje, příběhy Ferdy jsou zaměřené na praktické ukázky emocí v životě a opět nechybí 
ani doplňující otázky, úkoly a aktivity pro děti. Představením pocitů láska, empatie, přátelství, 
odvaha, vina, respekt, stud a zrada se autoři zhostili nelehkého úkolu přiblížit emoce 
komplexní (složené). Nové příběhy emoce vzájemně propojují a představují náš bohatý 
vnitřní život v celé jeho šíři. 
 
Knihu lze vřele doporučit nejen všem rodičům, ale i odborné veřejnosti, zejména dětským 
psychologům a pedagogům, kteří mají zájem naučit děti dobře vnímat a popisovat pocity, 
nebojí se otevřené komunikace a mají chuť podpořit rozvoj emoční inteligenci u dětí i u sebe. 
Věřím, že kniha přispěje k reflektování vlastních pocitů, rozšíří možnosti být v užším 
kontaktu se svými autentickými hodnotami a získat odvahu být sami sebou v dnešním 
složitém světě. Pro děti i dospělé. 
 
6.1 Seznámení s knihou a hračkou, práce s ní 
Kniha obsahuje pohádky, jejichž hlavní hrdina, žabák Ferda, prožívá nejrůznější situace, které 
jsou dětem známé a přemýšlí, jak je vyřešit. Mnohdy se Ferdovi nedaří, něco pokazí, ale 
situaci vždy zvládne vyřešit, i když je z toho někdy smutný, jindy veselý, někdy se cítí i sám - 
to k němu přiletí moucha, která mu popíše, jak se cítí. 
 
Ke každé pohádce jsou potom přidány otázky, díky kterým můžete s dětmi danou emoci 
probrat hlouběji, popovídat si o jejich zkušenostech a o tom, jak konkrétní emoci chápou a 
prožívají. Přímo v textu potom najdete obrázek mouchy, ke kterému se váže konkrétní otázka, 
např. jak by situaci řešilo vaše dítě, nebo zda si myslí, že Ferda jedná správně. 
Kniha obsahuje pohádky, jejichž hlavní hrdina, žabák Ferda, prožívá nejrůznější situace, které 
jsou dětem známé a přemýšlí, jak je vyřešit. Mnohdy se Ferdovi nedaří, něco pokazí, ale 
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situaci vždy zvládne vyřešit, i když je z toho někdy smutný, jindy veselý, někdy se cítí i sám - 
to k němu přiletí moucha, která mu popíše, jak se cítí. 
Ke každé pohádce jsou potom přidány otázky, díky kterým můžete s dětmi danou emoci 
probrat hlouběji, popovídat si o jejich zkušenostech a o tom, jak konkrétní emoci chápou a 
prožívají. Přímo v textu potom najdete obrázek mouchy, ke kterému se váže konkrétní otázka, 
např. jak by situaci řešilo vaše dítě, nebo zda si myslí, že Ferda jedná správně. 
 
Knížka je určená pro děti od 4 do 8 let. Naše holky mají 2,5 a 3,5 roku a už teď je knížka moc 
baví, i když ještě nevyužijeme vše, co knížka nabízí. Mladší děti zatím zvládají jen poslouchat 
příběhy, ale starší už zapojuji do příběhu a procházíme spolu otázky, některé jsou na ni ještě 
těžké, ale na většinu zvládá odpovědět, až jsem kolikrát překvapená, kolik se toho v jejich 
hlavičce ukrývá - takže knížka u nás svůj úkol určitě plní. 
 
Příběhy, jak už jsem naznačila výše, jsou vymyšlené tak, aby dětem připomněly běžné 
situace, které zažívají. Např. jaké to je, když je někdo nechce pustit na houpačku, nebo když 
se jim rozbije něco, s čím si dali práci, co mají rádi. Na dětech je vidět, jak na některé příběhy 
opravdu emotivně reagují a postupně začínají povídat třeba i o negativních zážitcích ze školky 
nebo domova, se kterými si samy neví rady. Když jsme si četly pohádku o smutku, dokonce 
se nekteré děti rozplakaly. 
 
Příběhy jsou opravdu silné a musíme číst vždy jen jeden, aby ho stihly zpracovat. Také 
doporučuji, aspoň s takto malými dětmi, číst pohádky když jsou v klidu a mají na ně náladu, 
je potřeba, aby opravdu dávaly pozor, protože pak mohou být z příběhu zmatené a špatně se i 
pracuje s otázkami 
 
V knize Ferda a jeho mouchy pracujeme s emocemi - hněv, strach, osamocení, důvěra, 
žárlivost, zvědavost, smutek a radost. 
 
Ve volném pokračování Ferda v tom zase lítá najdete pohádky na téma pocitů - vina, zrada, 
odvaha, láska, přátelství, stud, empatie a respekt. 
Emušáci jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční inteligence u dětí. 
Hlavním hrdinou pohádek je žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy, které představují 
jednotlivé emoce. Ferda se potkává s různými situacemi, které jsou typické i pro děti 
v předškolním a mladším školním věku. 
Nejenom pohádky, ale především otázky a aktivity, které se věnují vždy jedné z emocí, 
umožňují dětem lépe poznat a pochopit své emoce i emoce ostatních.  
 
Jak to funguje? 
• Práce s knížkou je velmi jednoduchá, veškeré podklady k aktivitám a hrám naleznete  
            přímo u každé pohádky. 
• Otázky a náměty jsou po okrajích každé pohádky. 
• Aktivity, hraní rolí a náměty na scénky, které můžete hrát s plyšovým Ferdou a   
            mouchami. 
• Děti si nacvičí zvládání emocí v bezpečném prostředí. 
• Knihy vznikly ve spolupráci pedagogů, dětských psychologů a rodičů s dětmi. 
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Jak to všechno začalo? 
Jestlipak víte, co se děje s plyšáky, se kterými si děti přestaly hrát? Přestěhují se do města 
Emušákova, kde žijí jako my. Velcí plyšáci jako rodiče, malí plyšoví mazlíčci jako děti, které 
chodí do školy a mají kamarády. A stejně jako děti, tak i Emušáci prožívají různé situace 
naplněné emocemi, které musejí zvládnout a vyrovnat se s nimi. Někdy se v jejich 
dobrodružstvích mísí strach i odvaha, jindy cítí smutek a vztek. Nebo se nemohou vypořádat s 
pocitem zrady, když jim něco ošklivého provede plyšák, kterého měli za kamaráda. Těžko se 
vyrovnává také s ostychem z veřejného vystoupení, jindy zase vstupuje do našich vztahů 
láska či žárlivost. 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-4hloT-mJvH4/VmoAqoTuweI/AAAAAAAABwA/YkggT_jUpyA/s1600/DSC_1050.JPG
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7. Dílčí vzdělávací cíle 
 

• Rozvoj vztahů ve skupině a rozvoj emociálního cítění 
• Učení se spolupráci s ostatními 
• Učení se naslouchat druhým a vyjadřovat se 
• Získávání příležitostí k rozvoji fantazie 
• Vnímání vlastního těla a svých pocitů 
• Rozvoj citlivosti ke svému okolí- lidem i přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-dmsqOrSd1EA/VmoA_JFSOuI/AAAAAAAABxM/tft2-YOrqE0/s1600/DSC_0654.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0txf6LaD17o/VmoAvbJwT5I/AAAAAAAABwU/U0RDQAT1Qs4/s1600/DSC_1053.JPG
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8. Klíčové kompetence prosociální vybavennosti dítěte 
 

V předškolním věku se utvářejí elementární základy klíčových kompetencí, tedy kompetencí 
pro udoucí vzdělávání i pro osobní a občanský život. Podíváme se především na příklady 
z praxe na možnosti naplnování jednotlivých kompetencí v souladu s prosociálním rozvíjením 
dítěte. 
 
8.1 Kompetence k učení 
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá   
            přitom jednoduchých znaků a symbolů 
• Získanou zkušenost uplatnuje v praktických situacích a v dalším učení 
• Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který je obklopuj, o  
            jejich rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu dění v prostedí, ve kterém žije 
• Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co sekolem děje, chce     
            porozumět věcem a jevům, kterékolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému 

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 
• Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat pokroky druhých  
 
8.2 Kompetence k řešení problémů 
• Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
• Řeší problémy na základě bezprostřední zkušennosti, postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá možnosti 
a varianty 

• Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 
empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh 

• Rozlišuje řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit 
• Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, jejich včasné a uvážené řešení je 

výhodou, že svou aktivitou může situaci ovlivnit 
• Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu 
 
8.3 Komunikativní kompetence 
• Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své     
            myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje, vede          

smysluplný dialog 
• Dokáže vyjádřit a sdělovat své myšlenky a prožitky, pocity a nálady různými  
            prostředky 
• Domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu 
• Ovládá dovednosti předcházející četní a psaní 
• Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci  
            s okolím 
• Dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně   
            setkává 
• Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, že je možno se je učit 
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8.4 Sociální a personální kompetence 
 

• Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit názor a vyjádřit jej 
• Uvědomuje si, že za sebe i své jenání odpovídá a nese důsledky 
• Projevuje citlivost ohleduplnost k druhým, pomáh slabším, rozpozná nevhodné 

chování, vnímá nespravedlivost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 
• Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, spolupracuje, domlouvá se, je schopno 

respektovat druhé, vyjednávat a přijímat a uzavírat kompromisy 
• Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nehodné 

chování a komunikaci umí odmítnout 
• Je schopno pochopit, že špatné chování se nevyplácí, že vzniklé konflikty lze řešit 

domluvou, dokáže se bránit projevům násilí, ponižování a ubližování 
 
8.5 Činnostní a občanské kompetence 
 

• Dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznat svoje slabé stránky 
• Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže změnit cestu a 

přizpůsobit se okolnostem 
• Má smysl pro povinnost ve   jjhře, práci i učení, váží si práce i úsilí jiných 
• Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejic smyslu a chápe 

potřebu je uachovávat,  
• Uvědomuje sei svá práva, ale i práva ostatních, respektuje 
• Dbá na osobní bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví 
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Závěr 
 

Být učitelkou v mateřské škole je velmi odpovědné povolání, ale je to velice krásné povolání - 
poslání, umět dětem předat svým chováním a laskavým vedením vše pozitivní a důležité, aby 
z dítěte vyrost veselý, štastný a slušný člověk, který vnímá sebe a své emoce, ale i emoce 
druhých, není lhostejný. Nejkrásnější odměna pro učitelku ve školce je pocit, když dítě 
odchází do velkého světa, ale na školku nikdy nezapomene. Naše práce má tak obrovský 
smysl.  
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