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Pokud se chcete pustit do proměny školkové 
zahrady, můžete využít publikaci Tvořivá hra 
v zahradě, kde naleznete nejen inspiraci, ale 
i návod, jak s proměnou začít. 

Batohář
Batoh a kapsář, 2 v 1, pro ukládání nástrojů 
a materiálů. Je to unikátní pomůcka, kterou 
jsme ve spolupráci s mnoha učiteli a učitelkami 
navrhli, odzkoušeli, upravili, ušili. Do batohá-
ře můžete sbalit nástroje pro práci dětí venku 
v lese nebo na zahradě, pohodlně si jej hodit na 
záda a na místě rozbalit jako kapsář.
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Dítě v předškolním věku si buduje vztah k místu, ve kterém žije, 
k přírodě kolem sebe, ale i samo k sobě. V oblasti enviromentální 
výchovy (EVVO) je pro dítě důležitý zejména rozvoj environmen-
tální senzitivity, tedy to, že se dítě stává citlivým vůči ostatním 
živým bytostem. Díky tomu bude v pozdějším věku přírodu lépe 
poznávat, lépe chápat přírodní zákonitosti a přírodu chránit. 

Dítě pak bude přírodu 
vnímat i jako zdroj 

inspirace pro své nápady.  

V předškolním vzdělávání je nezbytně nutné 
poskytnout dětem dostatek času, který by 

mohly trávit v přírodě, ať už na zahradě, v lese, 
v parku, nebo v jiném přírodním prostředí. 

Budujeme u dětí environmentální senzitivitu 
v prostředí tvořivé hry

 
Zdroj bodů, jak budovat u dětí environmentální senzitivitu, naleznete zde:
Jančaříková, K., Kapuciánová, M. (2012). Environmentální výchova v předškolním vzdělávání – hledání optimální podoby. 
Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.71

1. Děti jsou denně nejméně 
dvě hodiny venku, a to na 
vhodně koncipované školní 
zahradě nebo ve vhodně 
vybraném přírodním pro-
středí. Učí se od přírody.

Přenášíme tvořivé akti-
vity ven a inspirujeme 
se přírodním prostředím 
a materiály. 

2. Děti si vytvářejí inten-
zivní vztah ke konkrétnímu 
místu nebo stromu.

Na zahradě máme při-
pravený prostor pro hru 
s volnými prvky a přírod-
ními materiály. Dáváme 
dětem prostor k tomu, 
aby opakovaně provozo-
valy aktivity v daném pří-
rodním prostředí (na za-
hradě, v lese). Učíme děti 
hledat určité materiály 
na konkrétních místech 
(kaštany, ořechy apod.).

3.  Děti obdivují přírodu 
a  její součásti. Získávají 
lásku k přírodě.

Děti oceňují přírodní 
materiály pro vlastní 
tvorbu a možnost je sa-
mostatně vyhledat. Děti 
zasazují do přírody své 
představy a tím jí při-
suzují význam (ohrádka 
pro šneka, kolébka pro 
berušku). Necháváme 
dětem jejich výrobky 
z přírodnin na hraní.

4.  Děti prožívají pěkné 
vztahy s vrstevníky. Ve-
deni příkladem kamaráda 
překonávají případné oba-
vy z přírody a jejích sou-
částí. Nebo jsou naopak 
příkladem jinému dítěti.

Když děti pracují a tvoří 
z přírodních materiálů, 
často řeší konstrukční 
výzvy, při kterých si vzá-
jemně pomáhají. 

5. Všechny děti jsou oce-
něny za aktivitu a práci, 
i když jejich výtvory a vý-
sledky nejsou dokonalé.

V tvořivé hře není důle-
žitý výsledek, ale proces 
tvorby. Děti si se svými 
výrobky dále mohou hrát 
a na nástěnku můžeme 
například umístit foto-
grafie z průběhu aktivity.

6.  Děti zažívají legraci. 
Realizace EVVO není nud-
ná a nepříjemná; vychází 
z iniciativy a potřeb dětí. 

Tvořivá hra děti baví, mo-
hou přicházet s vlastními 
nápady a výzvami. Baví je 
hledat nové cesty, kom-
binovat různé materiá-
ly. Tvorba je dobrovolná 
a vychází od dětí. 

7. Děti mají možnost pro-
jevovat aktivitu, zvídavost, 
tvořivost, učí se objevovat.

Tvořivá hra je hlavně 
o dětech, jejich aktivitě 
a jejich tvorbě.

8.  Pedagogové se snaží 
o  (alespoň příležitostné) 
snížení počtu dětí na jed-
noho dospělého. Vytvářejí 
obohacené prostředí, aby 
se některé děti zabavily 
samy a soustředěná po-
zornost mohla být věno-
vána dětem individuálně.

Při tvořivé hře v zahra-
dě můžeme část dětí ne-
chat ve volné hře a části 
dětem nabídnout nástro-
je a možnost tvoření. 
Děti neprocházejí stej-
ným procesem, učitelka 
je průvodcem, a ne tím, 
kdo zadává vlastní práci.

9. Děti mají dostatek infor-
mací o bezpečných způso-
bech pohybu a pobytu ven-
ku (např. jak se nezranit).

Na zahradě máme tvoři-
vý kout, kde platí nasta-
vená pravidla pro práci 
s nástroji. Děti o  pra-
vidlech vědí a učí se 
bezpečným pracovním 
návykům. 

10. Děti jsou vedeny k sa-
mostatnosti a k zodpověd-
nosti samy za sebe.

Neděláme práci za děti, 
ani hlavou ani rukama. 
Podporujeme je v tom, 
aby to zvládly samy 
a  jsme jim průvodci 
v  jejich vlastní cestě 
osvojování si tvořivých 
dovedností. 

11. Děti dostávají podně-
ty pro hmat, sluch, chuť, 
čich, tj. nejen pro zrak. 

Základní aktivitou tvořivé 
hry je hra a experimenty 
s různými materiály. Tuto 
aktivitu obměňujeme 
a opakujeme, dáváme pro 
ni dost prostoru a čas, 
aby se děti nabažily pro-
žitkem z materiálu.

12.  Děti mají dostatek 
příležitostí k manipulaci 
s vhodně vybranými po-
můckami a nástroji. 

Při tvořivé hře dává-
me dětem k dispozici 
nástroje. Přidáváme je 
postupně podle obtíž-
nosti, teprve když děti 
umí bezpečně pracovat 
s předchozími.

13. Děti tvoří a pracují při 
výtvarných činnostech 
s přírodninami.

S dětmi sbíráme společ-
ně přírodniny na tvoření. 

14. Děti používají také sta-
ré, zděděné věci. Vyprávějí 
příběhy některých rodin-
ných „dotýkaných“ věcí, 
vědí, kdo a jak je používal, 
od koho je kdo dostal.

Staré a zděděné věci vy-
užíváme i ke tvoření, na-
příklad látky a knoflíky, 
provázky, přinesené od 
rodičů dětí do MŠ.

15. Děti se podílejí na úpra-
vách okolí MŠ (hrabání lis-
tí, péče o studánku apod.) 
– zúčastní se brigády s ro-
diči.

Děti se mohou také po-
dílet na úpravách formou 
tvoření, kdy pečují o své 
prostředí; například opra-
va blátivé kuchyňky, na-
tírání, tvorba cedulek 
na záhony, z vrbových 
proutků zábrany na zá-
hony apod.


