
Vyzvěte žáky, aby své

představy při tom, když je

vyjadřují pohybem, kreslí,

zapisují atd., zároveň

popisovali ústně.

KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci umějí vysvětlit, co znamená něco si
představit, poznat, že si něco představují, a popsat co.

Žáci musí zvládnout:
•Vysvětlit, co znamená „něco si představovat“.

• Uvést příklady toho, kdy si něco představovali a co to bylo.

Hodnocení
V tomto kroku nejlépe funguje slovní hodnocení a zpětná

vazba.

• Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co je to představivost, 

a popsali, kdy ji používají.

• Zadejte žákům různé nereálné situace a vyzvěte je, aby vám

popsali, co si představí, např.: jaké bude zítra počasí, co jedí

mimozemšťani k snídani.

• Pozorujte, jak si žáci společně hrají a předvádějí různé věci.

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 1
U m í m  p o p i s o v a t ,  c o  s i  

p ř e d s t a v u j u .

KROK 1

Při diskuzích na jakékoli

téma se žáků ptejte: „Jak

by to vypadalo? Nakreslil/a

bys, jak si to představuješ?“

Vytvořte si ve třídě „zeď

představivosti“ nebo

„šňůru představivosti“ 

a položte k ní poznámkové

papírky. Vyzvěte žáky, aby

kdykoli, když si něco

představí, svou představu

popsali na papírek a

přilepili ho na zeď /

připnuli na šňůru.



V KŮŽI OBLÍBENÉHO ZVÍŘETE
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci si představí něco imaginárního a popíší to.

Průběh: Vyučující vyzve žáky, aby zavřeli oči, v duchu si představili svoje oblíbené zvíře 
a představili si, že se jím na chvíli stanou. Vyučující žáky provází představováním (mezi
jednotlivými otázkami a větami ponechte časový prostor pro budování představy): “Představte si,
že jste se stali zvířetem. Pozorujte, jak se cítíte. Vnímejte, zda jste velcí nebo malí, jak vypadá
vaše tělo, zda máte končetiny. Prozkoumejte, zda máte nějaké části těla, která jako člověk
nemáte. Zkuste se pohladit a vnímat, jaký máte povrch těla. Nyní si představte, že se chcete
pohnout. Sledujte, jakým způsobem se pohybujete. Podívejte se kolem sebe a představte si, 
v jakém prostředí žijete. Pozorujte, co je kolem vás. Zda je někde kolem vás jídlo, které máte jako
zvíře rádi. Představte si, že to jídlo jíte. Po jídle jste unavení a chcete si odpočinout. Hledáte svůj
pelíšek... Už jste ho našli, pořádně jej prozkoumejte – očichejte, vyzkoušejte, jak je pohodlný...
Schovejte se do něj. A teď už je čas vrátit se do vašeho těla 
a místnosti, kde sedíte. Můžete pomalu otevřít oči.” Po ukončení této části aktivity jednotliví žáci
předvádějí své zvíře a ostatní hádají, jaké zvíře to je. Když všichni žáci předvedou vybrané zvíře,
ponechá vyučující prostor pro sdílení zážitků a představ žáků.

Reflexe: Povídejte si s žáky, jak se jim dařilo představovat si sebe v kůži zvířete. Šlo jim to
snadno, nebo ne? Jak se v kůži zvířete cítili? 

KAŽDODENNÍ ČINNOSTI
Pomůcky: žádné nebo karty s piktogramy činností (kopírovatelná příloha)
Obrázky: obléká se, svléká se, jde na WC, jí, pije, utírá si ruce, myje si ruce, hraje si, obouvá se,
zouvá se, uklízí hračky, lepí, stříhá, modeluje, maluje, zpívá, tancuje, poslouchá apod.
Zdroj např. https://cz.pinterest.com/pin/12173861473373445/

Cíl aktivity: Žáci si umí něco představit a předvést to. 
Průběh: Jednotliví žáci předvádějí pantomimou různé běžné denní činnosti (čištění zubů, hraní
na nějaký hudební nástroj, mytí nádobí apod.), ostatní žáci hádají, o kterou činnost se jedná.
Obměna: Vyučující nastříhá karty s denními činnostmi z přílohy, žáci si losují, co budou předvádět
ostatním.

Reflexe: Povídejte si s žáky, jak se jim dařilo činnosti si představovat a předvést je ostatním. Šlo
jim to snadno, nebo ne? Proč? Co jim pomohlo v tom, aby si danou činnost dobře představili?

https://cz.pinterest.com/pin/12173861473373445/

