
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 by žáci měli umět vyřešit nějaký
jednoduchý problém podle pokynů dospělého.

Žáci musí zvládnout:
• Řídit se jednoduchými pokyny tak, že opakují, co vidí.
• S pomocí vyřešit problém podle pokynů.
• Vysvětlit, jak jim k vyřešení problému může pomoct řídit se
něčími pokyny.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Pozorujte, jak žáci řeší nějaký problém podle pokynů. Řídí se jimi
ve správném pořadí a nic nevynechávají?
• Vyzvěte žáky, aby vám popsali, jak vyřešili nějaký problém a jak
jim v tom pomohlo řídit se pokyny. 

Zdůrazňujte žákům

příklady každodenních

problémů, které běžně

řešíme pomocí pokynů. 

SCHOPNOST ŘEŠIT 
PROBLÉMY - KROK 0
D o k á ž u  v y ř e š i t  p r o b l é m  p o d l e

p o k y n ů  d o s p ě l é h o .

KROK 0 

Chvalte žáky, když se jim

povede vyřešit nějaký

problém podle pokynů

nebo popsat vám postup,

jakým nějaký problém

řešili. 

Když zadáváte žákům

nějaký nový úkol, ukažte

jim nejdřív, jak vypadá,

když je vyřešený. Vyřešený

úkol jim poslouží jako

vizuální pokyny. 



HRA "VEDENÍ SLEPÉHO"
Pomůcky: šátek
Cíl aktivity: Žáci umí s pomocí vyřešit problém podle pokynů.

Průběh: Vyučující uspořádá lavice a jiný nábytek ve třídě tak, aby vznikly „cesty“ mezi jednotlivými
kusy nábytku – jakési bludiště. (Zpočátku nemusí být vytvořeno bludiště, hra může probíhat ve
známém prostoru třídy, kdy se děti přemisťují z jednoho místa na jiné.)
Jednomu dítěti zavážeme šátkem oči. Spolužák/žačka ho poslepu bez mluvení provede bezpečně
vyznačenou trasou. „Slepé“ dítě „naslouchá“ nonverbálním pokynům druhého, aby bez újmy prošlo
bludištěm.
Obměna: Vedoucí dítě při provádění „slepého“ popisuje cestu, např. „Odboč vlevo a udělej dva
kroky.“ atd. a přitom ho vede, nebo jen popisuje cestu, ale stojí opodál.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, jaké prožívaly pocity v roli „slepého“ i v roli vedoucího. Co se
změnilo, když vedoucí dítě popisovalo cestu verbálně. Bylo to snazší? Nebo složitější? Co bylo
nejtěžší? 

SAMÁ VODA, PŘIHOŘÍVÁ, HOŘÍ
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci umí s pomocí vyřešit problém podle pokynů.

Průběh: Vyučující pošle několik vybraných dětí pryč, za dveře, mezitím schová předem daný
předmět někde v místnosti. Následně vyzve děti, aby šly dovnitř. Hráči hledají předmět a chodí po
místnosti. Vedoucí společně se zbývajícími dětmi říká „samá voda/přihořívá/hoří“ podle toho, jak
daleko od předmětu děti jsou. Kdo jako první ze skupinky dětí objeví předmět, přebírá v příštím
kole funkci vedoucího.
Obměna průběhu: Vyučující předmět schová tak, aby jeho část byla vidět, nebo lze předmět pouze
přemístit na jiné místo, či jej jen upravit, např. plyšáci sedící v poličce se dívají na jinou stranu.
Obměna konce hry: Dítě, které objevilo daný předmět a ví, kde se předmět schovává, se jde
potichu posadit. Ostatní děti hledají, dokud předmět neobjeví všechny děti ze skupiny.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, zda objevily nějakou taktiku. Platí nějaká pravidla pro pohyb
jednotlivců v rámci skupiny? Je výhodné pohybovat se jednotlivě, či společně? Jsou pokyny
jednoznačné? Je jednoduché podle nich postupovat? Kdo by měl říkat pokyny – jen jeden člověk,
nebo celý zbytek třídy? Proč?

DEN S PIKTOGRAMY
Pomůcky: karty s piktogramy činností 
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 umí s pomocí vyřešit problém podle pokynů.

Průběh: Vyučující vysvětlí, že tento den/dopoledne/hodinu nebude mluvit, pokud to
nebude nezbytné. Místo mluvení bude používat piktogramy – obrázky, které dětem bude
ukazovat a ony budou dle nich vykonávat činnosti.
Následně vyučující ukazuje postupně karty s piktogramy tak, aby děti vykonávaly žádanou
činnost. 

 

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


Způsob ukazování lze obměnit. Před ukázáním karty můžeme zaťukat na stůl a tím získat
pozornost dětí, aby sledovaly piktogram. Ukázanou kartu pak připevníme na nástěnku či
tabuli, aby byla na očích.
Lze postupovat i komplikovaněji, kdy vyučující karty ukazuje bez upozornění a kartu poté
ukládá, a tak reagují jen děti, které pokyn zaznamenaly a vedou ostatní děti k tomu, aby je
následovaly.

Reflexe: Vyučující určí konec aktivity. Diskutujeme s dětmi, zda bylo po dobu
dopoledne/hodiny/dne snadné či obtížné vykonávat činnosti dle piktogramů. Proč? Co jim
pomohlo, aby postupovaly správně? Co by jim pomohlo, aby postupovaly příště lépe? 
Setkaly se děti v běžném životě s pokynem ve formě obrázku? Kde? Jak vypadal? (Např.
piktogramy zákazů na stavbě, v čekárně lékaře apod.)
Je pro ně jednodušší postupovat podle pokynu mluveného nebo na piktogramu? Proč? 
(K piktogramu se lze ve většině případů vrátit a znovu si ho prohlédnout, což s mluveným
pokynem není možné, pokud se nejedná o nahrávku)

 


