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Motivační program 2 

Smysly  

Předškolní vzdělávání 

 

Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý. 

Náplň: motivační hra, jednoduchý popis stavby oka a ucha na modelech, interakční cvičení, 

smysly člověka a vybraných zvířat, hygiena a péče o smyslové orgány. 

Nabídneme možnost pracovat s jednoduchým modelem lidského oka, lidského ucha i 

s modely funkčními. Během praktického cvičení hledání chybějících tvarů bude rozvíjena 

předmatematická gramotnost. Dále při praktických cvičeních bude probíhat intenzivní učení 

z prožitků. Metody založené na manipulaci a experimentu (podporují konkrétní myšlení 

dítěte) využijeme při zkoumání funkčních modelů ucha a oka. Během celého programu 

budeme využívat spojitost se situacemi z reálného života. Pro reflexi programu využijeme 

domino, pexeso a puzzle s tematikou smyslů pro práci ve skupinách. 

Délka programu: 2 hodiny, délku a náplň lze po dohodě upravit. 

Lektor: Gabriela Hrušková 

Realizace: pondělí 

Požadavky na vybavení: učebna, pomůcky a materiál si přivezeme (modely oka a ucha, 

šátky na zavázání očí, aromatické ovoce a zelenina, různé předměty pro určení hmatem, 

pochutiny, různé hudební nástroje, předměty známých tvarů, puzzle, domino, pexeso). 

Možnost zapůjčení pomůcek po skončení programu: model oka, model ucha, funkční model 

ucha a funkční model oka. 
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 Program: 

1. Úvodní setkání s pedagogy (20 minut) 

 představení programu, 

 nabídka doplňujících materiálů k danému tématu. 

2. Praktická část pro pedagogy i pro žáky (cca 120 minut) 

 

Motivační hra 

 přiřazení smyslů ke konkrétním smyslovým orgánům a vjemům, které lze díky 

smyslům zjišťovat (skupinová práce s kartami), 

 formou hry vyvodit rozdíly mezi smysly člověka a zvířat (pes, kočka). 

 

Stavba ucha a oka 

 jednoduchá ukázka stavby a funkce oka s využitím obou modelů, proč a kdy 

používáme brýle (sluneční i dioptrické), 

 jednoduchá ukázka stavby a funkce ucha s využitím obou modelů. 

 

Praktická cvičení  

 význam zraku, cvičení ve dvojicích, kdy jeden má zavázané oči a druhý jej vede a 

naviguje přes překážky. Vlastním prožitkem děti zjistí důležitost zraku, 

 určení předmětu na základě hmatu (zavázané oči), 

Model oka 

Model ucha 

Hudební nástroje 
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 skupinky dětí zkouší pomocí sluchu určit hudební nástroj (zvedají kartičku s hudebním 

nástrojem, který si myslí, že slyšely), 

 cvičení ve skupinkách, v místnosti najít chybějící tvar do předem daného předmětu, 

 vztah mezi chutí a čichem, děti sedí v kruhu a mají zavázané oči. Identifikují 

připravené ovoce a zeleninu na základě jejich ochutnávání s uvolněným nosem a s 

neuvolněným nosem.  

 

Hygiena a péče o smyslové orgány 

 jak mají děti správně pečovat o hygienu očí, nosu a uší, 

 nebezpečí při běžných životních situací: nadměrný hluk, kreslení při šeru a další, 

 jak předcházet onemocnění či úrazům smyslových orgánů. 

 

Pexeso, domino, puzzle 

 reflexe programu formou her ve skupinách. 

 

3. Vyhodnocení programu 

Zpětná vazba od dětí i pedagogů, co se z programu dozvěděli nového, zajímavého, jak se jim 

líbil. 


