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ZADÁNÍ PODPORUJÍCÍ TVOŘIVOST A UČENÍ POMOCÍ PROŽITKU
Dnešním dílem nás provází Mgr. Jana Šenkyříková, ZŠ a MŠ ANGEL, Praha-Modřany.

„Ráda pracuji s rozmanitými materiály, různými pomůckami, na
rozličných místech, pokaždé jiným způsobem. Hledám spolupracovníky nebo tiché místečko.
S nadšením zkouším nové věci či
cesty. Někdy se nového trochu
bojím. Objevuji. Mluvím o svých
objevech, čtu, píšu, skládám, stříhám, hledám, vkládám a sdílím.
A takové jsou i “mé” děti. Každé
z dětí pracuje jinak. Učí se jinak.
Sdílí jinak. Když promýšlím, jak nejlépe jim pomoci při učení, myslím
na ně a v tomto čase i na jejich
rodiče.
Potvrdilo se mi, že když zadám
úkol s možností volby v několika
rovinách, děti pracují s radostí.
Mnohdy si úkol samy rozšiřují a zapojují i své okolí. Volí způsoby, které mě ani nenapadnou. Netrpělivě očekávám, jak se děti k úkolu
postaví, co vytvoří, kde a s kým
výsledek své práce sdílejí.
Při domácím učení nám pomáhá prostředí Google – využíváme
email, disk, classroom, meet, formuláře i prezentace. Práce směřuje ode mě k dětem. Vím, že
některé děti raději vyrábějí rukama než na počítači, a tak jim takový úkol nabídnu. Současně ale

www.zacitspolu.eu

Proč papír nestačí?
tomu, kdo nemá doma materiál k
výrobě čehokoliv, pošlu úkol, který
může kreativně zpracovat na počítači.
Ovšem práce směřují i od dětí ke
mně. Sdílejí se mnou své výtvory, které vymyslely. Zážitky, které
zpracovaly. Knihy, které přečetly.
Úvodní zadání, samotná práce
i závěrečné sdílení a reflexe má
různé podoby. Snažím se, aby
úkoly byly pro děti zvládnutelné
samostatně a byly pro děti co
nejvíce atraktivní a zábavné. Zároveň poučné a posuvné v rovině kognitivní i sociální. Baví mě
hledat jiné formy než vyplnění
pracovního listu. Když už list, tak
jej rozstříhat. A ještě víc mě baví,
když vidím, na co přijdou děti.
Když “stříhají”, pokaždé je to jiné.
Stále se vzájemně obohacujeme.
Jde to i na dálku.”
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Naše smysly jsou bránou k přijetí vhodných činností, které povedou k naplnění vlastních životních potřeb. Abychom mohli použít sdělené informace k vlastní potřebě, je
nutné si je zapamatovat.
Výzkumy posledních let dokazují, že:

Zdroj:
Petřková, A:
Psycholologie učení
a vzdělávání
dospělých

10 % si pamatujeme z toho, co slyšíme
15 % si pamatujeme z toho, co vidíme
20 % si pamatujeme z toho, co současně vidíme a slyšíme
40 % si pamatujeme z toho, o čem diskutujeme
80 % si pamatujeme z toho, co přímo ZAŽIJEME A DĚLÁME
90 % si pamatujeme z toho, co SE POKOUŠÍME NAUČIT DRUHÉ

Při zapojení všech smyslů je proces učení nejúčinnější, a proto papír nestačí.
Chceme PROŽITEK a SDÍLET HO ---» zážitek, prožitek = zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je založená na učení pomocí prožitku. Prožitek je široký pojem, od silné emoce, přes zvnitřnění pocitů druhých, projevů empatie až po soustředěnou koncentraci, flow nebo volné rozjímání. Můžeme využít přírodu, ale správnou
atmosféru lze navodit i ve školní třídě.
Zážitkové zkušenosti lze získat nejlépe:
• simulačními metodami
• dramatickými metodami
• projektovým vyučováním
• kognitivními nebo problémovými metodami

Zdroj:
Čapek, R.: Moderní
didaktika - Lexikon
výukových a hodnotících metod

Hledejme různé cesty a způsoby, jak můžeme získávání nových zkušeností a dovedností vidět, slyšet, mluvit o nich, prožít si je, realizovat a učit druhé...

www.zacitspolu.eu
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Ukázka zadání
„PŮDA”:
Jana Šenkyříková popisuje:
„Jak to vzniklo? Na začátku byl
úkol připravený studentkami PedF
UK, který jsem upravila a zadala
do Google Classroom ...
... Některé děti psaly popis práce
tradičním způsobem do sešitu,
Viktorka zvolila jiný způsob, své
dílo rozvinula a sama vytvořila
prezentaci (viz ukázka).
Dětem dávám volnost při zpracovávání úkolů. Jsem si vědoma
rozdílných podmínek při domácím
vyučování či rozdílných preferencí dětí i mnoha dalších faktorů,
podle kterých se děti rozhodují,
jak úkol splní. Děti mi často píšou a
já se jim snažím odpovídat co nejrychleji, protože nechci ztratit ten
moment, kdy mají zájem. Chci je
udržet aktivní a chtivé.”

Příklad zadání (celé zadání zde):

Zadání:
V přiloženém dokumentu najdeš všechny instrukce,
pracuj podle nich.

1

Vydej se na zahradu nebo do blízkého
okolí a pozoruj hlínu.

2

Zapiš, vyfoť nebo libovolnou formou zaznamenej:
• jaké živočichy jsi v půdě našel/la
(nebo bys mohl/a najít)
• proč jsou živé organismy v půdě tak
důležité.

3

Namaluj, sdílej obrázek, vyfoť nebo zapiš
alespoň 5 potravin, které vyrostly díky
půdě.

4

Popovídej si s rodiči, co jsou to biopotraviny a proč se jim tak říká.

Metodika Kompetentní učitel 21. století doporučuje
učitelům hodnotit a plánovat s ohledem na individuální možnosti a potřeby
dětí. Učební plány by měly
být dostatečně flexibilní, přizpůsobovat se měnícím se
podmínkám, potřebám a
zájmům dětí. Moderní výchovná a vzdělávací strategie vybízí pedagogy k využití
informačních
technologií,
aby se děti lépe uplatnily v
informační společnosti.

www.zacitspolu.eu
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Ukázka zadání „Stavby Karla IV.”
„Jak to vzniklo? Ve škole jsme v době před vyhlášením karantény pracovali metodou
eduScrum (pozn. této metodě se budeme věnovat ve 12. dílu našeho seriálu) na projektu
Lucemburkové na českém trůnu. Jednu z kapitol jsem přenesla do Google Classroom.“

Úkol z projektu o Lucemburcích – stavby Karla IV.
Vyber si způsob zpracování, který ti bude lépe vyhovovat:

A

Poskládej si z barevných nebo bílých
čtvrtek lapbook s názvem Stavby Karla IV.
Inspirovat se můžeš zde.

B

Vytvoř Google prezentaci s názvem Stavby
Karla IV.
Prezentace musí mít všechny náležitosti –
úvodní stránku s nadpisem; na každé další
stránce musí být jeden až dva obrázky jedné
stavby a její název; závěrečnou stránku.
V přiloženém PL získáš seznam
nejznámějších staveb Karla IV. Na
internetu si najdi fotografie zmíněných
staveb, použij je do prezentace a každou
pojmenuj.

Skládej a lep čistě a přesně. V přiloženém
pracovním listu (PL) získáš seznam
nejznámějších staveb Karla IV. Na
internetu si najdi fotografie zmíněných
staveb, vytiskni si je nebo nakresli. Obrázky
umísti do lapbooku, připiš název ke každé
stavbě. Fotku nasdílej sem.

Některé
děti zpracovaly
úkol oběma způsoby. Původně měly
děti ve škole tento
úkol zpracovávat v
týmu 4-5 dětí.

Osobní týdenní plán – vlastní plán každého dítěte
„První osobní týdenní plán vznikl cíleně pro jednoho žáka s IVP. Jeho maminka mě žádala o
pomoc s vyučováním na dálku a přivedla mě na myšlenku týdenního plánu, které by si mohl
sestavit její syn sám pro sebe na míru. Po prvním týdnu jsem usoudila, že by tato pomůcka
mohla být užitečná pro všechny děti. Nasdílela jsem všem do Classroom tabulku s výčtem
všech úkolů na týden a doplnila úvodním slovem.
Ve škole se snažím vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti a tento nástroj vidím jako další
posun pro jejich orientaci v učení a v čase. Hned první den jsem měla pozitivní zpětné vazby
od několika dětí i rodičů. Jiné děti psaly, že mají svůj systém, ale že je podobný. Někdo zkusil
pracovat s tabulkou až po několika týdnech, někdo nezkusil.
Zadání, umožňující vícero pojetí, naznačuje a zpracování tématu ze strany dětí jen potvrzuje, že papír nestačí. Omezení jakýmkoli formátem A5, A4, A3 nám vymezuje hranici tvoření.
Naším cílem je však hledat rozmanité cesty bez hranic a nechat potenciál dětí naplno rozvinout.“

www.zacitspolu.eu
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Papír nestačí!
sleduj

naskenuj

podívej se na video

dobře se bav

poslechni si

nahraj

:-)

pozoruj

sdílej

namaluj

použij QR kó

d

postav ze stavebnice
ulož

vyfoť

...nepracujeme jen s „papírem“, využíváme všechny smysly a digitechnologie :-)

Ukázky zpracování úkolů od dětí:
•
•
•

Minitestík „Planety sluneční soustavy”
Prezentace „Stavby Karla IV.”
Lego „Jan Žižka”

Další zdroje inspirace:
•
•
•
•

Gray, P.: Svoboda učení
Sieglová, D.: Konec školní nudy – Didaktické metody pro 21. století
Video: Top 10 jak si lépe zapamatovat učivo nebo cokoliv jiného
Kritické myšlení – zadání pro online výuku

Děkujeme Mgr. Janě Šenkyříkové za podklady k tomuto dílu.
Děkujeme autorce fontu Comenia Script, MgA.
Radaně Lencové, Ph.D., za poskytnutí moderního
psacího písma.
www.zacitspolu.eu

Tento projekt vznikl za
podpory Nadace České
spořitelny. Děkujeme.

5

pošli

