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Metoda Grunnlaget: integrovaná součást 
vzdělávacího programu předškolního klubu
Každé dítě si do kolektivu, v němž se ocitá v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, nese 
svoji osobní, rodinnou kulturu. Tuto kulturu si přináší prostřednictvím svých návy-
ků, způsobů řešení situací, prožívání a prostřednictvím chápaní jazyka, řeči, významu 
a obsahu jednotlivých pojmů. V podstatě každý kolektiv, ač se může zdát homogenní, je 
multikulturní právě pro diverzitu jednotlivých prostředí, ze kterých přicházejí děti do 
vzdělávacího procesu. Tato diverzita vnáší do komunikace osvěžení v podobě vzájemné-
ho poznávání a obohacování jednotlivých členů skupiny, ale i možná nedorozumění, která 
přichází v důsledku různého chápaní stejných pojmů. 

Není úlohou učitele, aby pochopil (nebo dokonce překódoval) všechny obsahy všech 
pojmů všech dětí tak, aby byly shodné a nedocházelo k nedorozumění. Přesto je potřeba, 
aby si učitel v určité míře s dětmi rozuměl. Tou mírou jsou pojmy týkající se základních 
vědomostí, které učitel dětem předává. Pedagog se s dětmi nemusí shodnout například 
na způsobu projevování emocí nebo vyjádření nesouhlasu, ale musí panovat shoda napří-
klad v tom, co je to trojúhelník a jaké jsou jeho zákonitosti. 

Konceptuální učení jako rozvoj myšlení

Dobrým nástrojem pro položení vyučovacího jazyka je např. metoda konceptuálního 
učení CTM (Grunnlaget). Jedná se o jazykový nástroj, který u dětí umožňuje rozvíjet myš-
lení, obohacovat jejich vědění a dovednosti. Rozhodne-li se učitel pro učení dětí metodou 

Metodu konceptuálního učení lze jednoduše zařadit do běžného programu školky či přeškolního klubu.  Ilustrační foto
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CTM, je podstatné, aby začal u sebe. Není potřeba speciálních, drahých pomůcek nebo 
složitých programů, je potřeba, aby pedagog pochopil způsob asociativního učení a tomu 
přizpůsobil vyučovací jazyk a tempo, redukoval vyučovací komunikaci pouze na vědomé 
a smysluplné obsahy. Pedagog s věděním toho, že rozvíjením jazyka u dětí ovlivňuje jejich 
myšlení, zcela přirozeně volí takové jazykové vzorce, které jsou jednoznačné, pravdivé 
a stabilní (pro jednu skutečnost volí vždy stejný pojem). 

Tento způsob učení dětí se může zdát obtížný, ale opak je pravdou. Obtížný je start, 
oproštění se od pedagogického chrlení, uvědomění si faktu, že cestou jazyka kráčí myšle-
ní, pak je obezřetnost při využívání jazyka v rámci konceptuálního učení zcela přirozená. 
Přidanou hodnotou je fakt, že je-li jazyk srozumitelný a stabilní, pedagog si s dětmi začne 
rozumět, i děti navzájem se začnou lépe chápat. Díky tomu se neztrácí čas řešením růz-
ných nepochopení a dlouhým vysvětlováním. 

O své zkušenosti s využíváním tohoto způsobu učení v praxi se na následujících stra-
nách podělila Karolína Ranglová. která se s metodou Grunnlaget poprvé setkala při své 
práci v předškolním klubu v Bílině, poté ji praktikovala při práci i v běžné mateřské. Jak 
sama říká: „Metoda konceptuálního učení osvědčila jako efektivní, a to bezvýhradně, ve 
všech dětských kolektivech, při práci s dětmi různých vzdělávacích potřeb.“

Zkušenosti s využitím metody konceptuálního učení 

Metodu konceptuálního učení jsem začala využívat u dětí ve věku 3–6 (resp. 7 let) 
v předškolním klubu, který byl určen pro děti z nejchudších rodin, z rodin, jejichž ma-
teriální a hodnotové zázemí spíše upozaďuje rozvoj předškolních dětí – ať již v důsled-
ku existenciálních problémů nebo snížených rodičovských kompetencí pečujících osob. 
Mohlo by se zdát, že skupina takových dětí bude ve svém vývoji, projevu a stupni myšlení 
homogenní (lidově řečeno, že děti budou zanedbané všechny stejně, tudíž budou mít stej-
né potřeby a k těm bude možné zaujmout stejný přístup). Opak byl pravdou. Všechny děti 
měly společné to, že jejich jazyk (jeho obsahová stránka) byl chudý, avšak jazyk každého 
dítěte byl chudý „jinak“. Zkrátka jsme si nerozuměli. Nikdo s nikým. 

Moje další zkušenost s využíváním metody konceptuálního učení je z běžné mateřské 
školy. Zde se jednalo o věkově heterogenní třídu, věkové rozmezí dětí, které do ní chodily, 
se pohybovalo od dvou do sedmi let. Zdálo by se, že děti vyrůstající v podnětném pro-
středí nepotřebují speciální metody, protože mají dostatek napodobování hodných vzorů. 
Tento fakt je však velmi těžké v praxi ověřit, navíc v takto velké skupině dětí (a věkově 

V podstatě každý kolektiv, ač se může zdát homogenní, je 
multikulturní právě pro diverzitu jednotlivých prostředí, ze 
kterých přicházejí děti do vzdělávacího procesu.
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rozdílné) se mi pouze potvrzuje, že když dva říkají totéž, nemusí být za pojmem týž obsah 
(u dětí, které zmíněné obsahy přejímají relativně krátkou dobu, tj. mnohdy bez zkušenos-
ti, od svého okolí, platí tato pravda více než dvojnásob). 

I vyučovací jazyk ve třídě běžné mateřské školy je potřeba nejprve ujednotit, abychom 
s ním mohli nadále bezpečně a srozumitelně operovat. Proto se mi metoda konceptu-
álního učení osvědčila jako efektivní, a to bezvýhradně, ve všech dětských kolektivech, 
při práci s dětmi různých vzdělávacích potřeb. Nestaví totiž na tom, aby hledala, co dítě 
neumí, nebo umí jinak a to napravovala, ale staví na tom, co dítě naučíme a to s ním i roz-
víjíme (zkrátka jíme společně jenom to, co společně také uvaříme). Pro mě, jako pedagoga, 
je CTM velmi motivační, nepracuji s diagnózami dětí, ale jejich zdroji. 

Koncepty, které navrhl pedagog Magne Nyborg jako základní, jsou právě ty, které mají 
u dětí rozvíjet a zakládat matematické představy a dovednosti. Předmatematické a ma-
tematické dovednosti jsou u předškolních dětí v oblasti vědění klíčové, protože dětem 
dávají základ k dalšímu vědění, rozvoji obsahové, ale i formální stránky řeči (zároveň 
tedy myšlení, protože víme, že myšlení jde cestou řeči). Zakládají u dětí kompetenci v hle-
dání podobností a shodností, což je nejen podstata chápání matematických výroků, ale, 
a to zejména, základní princip a předpoklad k učení se novým obsahům, dovednostem 
a kompetencím�

Konceptuální učení není nějaký strojený model výuky, kdy děti slovně napodobují 
učitele při uměle vytvořených situacích. Konceptuální učení je model, kdy učitel využívá 
VŠECH běžných situací chodu mateřské školy či předškolního zařízení (a to jakéhokoliv 
typu, tj. nehraje roli, je-li školka lesní, waldorfská, sídlištní nebo anglická) k tomu, aby 
dětem ukázal skutečnost a verbalizoval jednotlivé základní koncepty a samozřejmě tyto 
situace sám pro děti vytváří. 

Koncept „BARVA“

Při učení se o konceptu „barva“ samozřejmě využívám veškeré aktivity výtvarných čin-
ností, kde nejen poznáváme a dáváme si zažít základní barvy, ale též zprostředkováváme 
poznání o barvách odvozených, které mícháme a experimentujeme s jejich odstíny. Na 
základní koncepty upozorňuji děti během celého dne. Když potřebuji procvičit s dětmi 
barvy při podzimní procházce, nechám děti běhat po lese a sbírat pouze ty listy, které 

„mají žlutou barvu“, společně pak hledáme podobnosti mezi jednotlivými listy a dalšími 
objekty kolem nás (podobnost barvy čepice a barvy listu apod.). 

Předmatematické a matematické dovednosti jsou u předškolních 
dětí v oblasti vědění klíčové, protože dětem dávají základ 
k dalšímu vědění, rozvoji obsahové, ale i formální stránky řeči. 
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Tento způsob učení mi dává tu výhodu, že přesně vím, kde se s kterým dítětem nachá-
zím v procesu učení (viz fáze učení v metodologii CTM) a díky tomu můžu dětem stavět 
úkoly individuálně, tj. dětem, které jsou v procesu poznání konceptu dál, stavím další 
a složitější operace s konceptem, případně mohu koncept obohacovat. U dětí, které potře-
bují více skutečností k poznání konceptu, připravím víc daných příkladů. 

Na příkladu podzimní procházky ukážu procvičování konceptu barva (pod-koncept 
červená, žlutá, případně další): děti na vycházce v lese dostanou úkol donést list, který 
má žlutou (červenou) barvu. Nad hromadou donesených listů pak zjišťujeme, proč děti 
donesly zrovna tyto listy (fáze selektivní diskriminace), dále sledujeme, v čem jsou si 
listy navzájem podobné (fáze generalizace) a je-li v okolí ještě něco dalšího, co má stej-
nou barvu jako donesené listy. S dětmi, které nedošly tak daleko, aby hledaly podobnosti, 
pak označíme barvu listu s důrazem na to, aby děti správně verbalizovaly koncept i pod-

-koncept, protože jedině tak dojde řeč až do úrovně myšlení (děti si nahlas řeknou, že 
list „má žlutou barvu“, fáze selektivní asociace). Celá aktivita trvá několik minut, všichni 
zúčastnění se náramně baví a po takto náročné mentální práci mohou nadále pokračovat 
v lesních honičkách a jiných kratochvílích. 

Koncept „TVAR“ a podkoncept „ROVNÝ“

V období podzimu a adventu jsme zakládali koncept „tvar“, pod-koncept „rovný“, jako 
přípravu na další, složitý, geometrický tvar „trojúhelník“, „čtverec“, „obdélník“. Jako všech-
ny tvary, i „rovný“ tvar jsme nechali nejprve projít hrubou motorikou, pak jemnou, pak 
jsme se jej učili konstruovat a zároveň vyhledávat ve svém okolí a pojmenovat. Vysvětlit 
dětem zákonitost sestrojení trojúhelníku byla pak otázka jedné výtvarné aktivity: tvary 
mají tu výhodu, že je lze pozorovat zrakem, ale též hmatem (na rozdíl od barev, na což 
děti upozorňuji jako na velkou zajímavost). Zároveň je třeba myslet na to, že hmat u dětí 
v raném a předškolním věku nemusí být vyvinutý tak, aby děti mohly jeho prostřednic-
tvím objektivně poznávat nové skutečnosti. Proto při poznávání konceptu „tvar“ zařazuji 
nejprve poznávání tvaru prostřednictvím hrubé motoriky, tedy motoriky celého těla. 

Děti před závodem v běhu stojí na startovní čáře, než ji povelem „Start“ opustí, povíme 
si o tom, že startovní čára má rovný tvar. Děti se přetahují lanem a když je lano napnuté, 
povíme si o tom, že teď má lano rovný tvar. To provádíme vždy, když se najde vhodná 
příležitost. V momentě, kdy jsem koncept „tvar“ s dětmi procvičila využitím hrubé moto-
riky, mohli jsme se pustit do jeho konstrukce. Podzimní tématika v mateřské škole bývá 

„ježečková“, i my jsme ježka využili k prohloubení znalosti o rovném tvaru. 

Tento způsob učení mi dává tu výhodu, že přesně vím, kde se 
s kterým dítětem nacházím v procesu učení a díky tomu můžu 
dětem stavět úkoly individuálně.
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Vysvětlili jsme si, jak se dá rovný tvar zkonstruovat, každý dostal své pravítko s jehož 
pomocí pak děti doplňovaly bodliny na připravené šabloně ježka. Úkol se postupně stup-
ňoval, takže několikátý den ježčí tématiky (při které samozřejmě došlo na povídání o zví-
řeti a jeho životě, hledání jeho stop, výrobu jeho doupěte plstěním ovčí vlny apod.) jsme 
se dostali na konstruování bodlin bez použití pravítka. Všechny děti úkol zvládly. 

Během konstruování jsem dbala na to, aby mi děti řekly, co zrovna dělají a jaký to má 
tvar (tedy jsem do fáze selektivní asociace zapojila zrak, jemnou motoriku a samozřejmě 
řeč). Následovaly další úkoly a procvičování (s ohledem na věk dětí a jejich postup ve 
fázích učení se novému), jejichž vyvrcholením bylo poznání zákonitostí geometrického 
tvaru „trojúhelníku“. K tomu jsme využili výrobu vánoční pohlednice. Na vánoční pohled-
nici jsme se rozhodli z barevného papíru vystřihnout vánoční stromek, který si každý 
sám, dle přání ozdobil (raznicemi, kresbou, malbou, samolepkami). 

Vánoční strom jsme poskládali ze tří (a více) trojúhelníků. Při sestrojování trojúhelní-
ku (některé děti dle šablony, jiné samostatně pravítkem) jsme si popisovali, co o tomto 
geometrickém tvaru víme. Děti samozřejmě rychle našly strany trojúhelníku a odhalily, 
že mají rovný tvar, zároveň spočítaly, že „rovné tvary“ na předloženém obrazci našly tři. 

Mým úkolem, tedy úkolem pedagoga, v tuto chvíli je pouze popsat, že když nějaký obra-
zec (geometrický tvar) vypadá právě takhle (tedy, že má tři rovné tvary), pak mu říkáme 

„trojúhelník“. Takto jsme postupně došli i k dalším geometrickým tvarům poskládaným 
z rovných tvarů. Můj postřeh k tomuto způsobu učení tvarům je ten, že děti při rozpozná-
vání jednotlivých tvarů nechybují, protože postupují od nejjednoduššího k nesložitější-
mu, tedy je jejich myšlení nepustí do těch operací, na něž ještě není zralé. 

Vnímání času: vztah k dnešku, roční období, měsíce a dny

U dětí předškolního věku očekáváme, že si osvojí pojmy související s časem. Tedy poj-
my týkající se chodu roku a dne: roční období, měsíce, dny v týdnu, části dne. Pochopit 
tyto pojmy je velice náročný proces (na rozdíl od procesu pouhého naučení se pojmům), 
protože dítě předškolního věku má pouze několik málo let (považujeme-li za předškoláka 
dítě pětileté, pak na pochopení a uchopení těchto pojmů má dítě cca dva roky) zkušeností 
s chodem času. Aby dítě mělo opravdový POJEM (tedy jasný obsah, myšlenkovou stopu, 
vědění) o některém slovu ze zmíněné kategorie, musí ho prožít a uchopit, což je úkol vel-
mi abstraktní a za kratičký život dítěte nemuselo k takovému pojetí dojít. Mnohdy nám 
děti opakují měsíce v roce (dny v týdnu, roční období) mechanicky, aniž by měly POJEM 

Děti při rozpoznávání jednotlivých tvarů nechybují, protože 
postupují od nejjednoduššího k nesložitějšímu. Jejich myšlení je 
tedy nepustí do těch operací, na něž ještě není zralé.
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o tom, kolik času uplyne od ledna do února, od pondělí do pátku, protože je touto zkuše-
ností nikdo neprovázel, nebo na ni nejsou ještě dost zralé. (Obtížnější situaci s chápáním 
těchto pojmů mají děti bez režimu, děti v prostředí bez návyků a rituálů, bez opakujících 
se situací, které jsou pro správné chápání času nutným vodítkem.) 

Abych uchopení a pochopení těchto pojmů dětem usnadnila, vytvořili jsme si časové 
koncepty, do nichž každý den zařazujeme „dnešek“. Ve třídě nám visí kalendář s ilustra-
cemi Josefa Lady, který děti našly pod stromečkem od Ježíška. Kalendář je měsíční, každý 
měsíc má svůj obraz a pod obrazem jsou vypsány jednotlivé dny, s červeně vyznačenými 
svátky. Ilustrace Josefa Lady jsem vybrala proto, že je děti zkrátka milují a také proto, že 
Josef Lada vystihuje skvěle typické znaky ročních období, svátků, změn v přírodě. 

Každý den ráno si s dětmi, po ranním cvičení dětské jógy a po zvířecím tělocviku, sed-
neme do kruhu, prohlédneme si obrázek na kalendáři (který je celý měsíc stejný), škrtne-
me fixou včerejší den a odpovíme si na otázky: Jaký je dneska den? Jaký je dneska měsíc? 
Jaké je dneska roční období? (Starší děti mi poté často ještě samy nabízejí otázku: Jaký 
je dneska rok?) Cílem této každodenní aktivity je, aby děti „pocítily“ chod času vzhledem 
k „dnešku“. 

Dneska je totiž nejen nějaký den, ale také nějaký měsíc, roční období a rok. Děti jedině 
tak mají možnost poznat, kolikrát se změní den (a zopakuje týden), než se změní obrázek 
na kalendáři (tedy se změní měsíc). Pochopí, kolikrát se změní měsíc, než se změní roční 
období, jehož hranice máme v kalendáři viditelně označené a děti si tyto hranice rády 
kontrolují, aby nepropásly příchod nového ročního období, s nímž obvykle pojíme nějaké 
svátky nebo aktivity.  A také poznají, kolikrát se změní měsíc a roční období, než skončí 
celý kalendář a s ním i celý rok. 

Tím, že si dny na kalendáři škrtáme, mají děti možnost vidět, kde v měsíci se nachá-
zíme (některé děti umí číslice, a tak i přečtou „kolikátého“ máme dneska, což ale není 
podstatné a není to cílem této aktivity). Před koncem měsíce se bavíme o tom, jaký bude 
následující měsíc a co nám přinese. V určování ročních období dětem navíc pomáhají 
obrázky Josefa Lady. Takto konkrétně pomáhám dětem pojmout tak abstraktní obsahy, 
které se skrývají v konceptu času. Vnímám to jako užitečné pro všechny děti – ty, které 
režim mají a koncept času by zvládly přirozeně, bez tohoto intenzivního zprostředkování, 
si pojmy utřídí, mají radost z úspěchu a pomáhají ostatním. Velký užitek z takto verbali-
zovaného chodu času mají děti bez přirozeného režimu (který tímto částečně zprostřed-
kuji) a děti cizinců (které si se mnou denně opakují české pojmy). 

Mnohdy nám děti opakují měsíce v roce (dny v týdnu, roční 
období) mechanicky, aniž by měly pojem o tom, kolik času uplyne 
od ledna do února, od pondělí do pátku.
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Konceptuální učení a běžný, denní program v mateřské škole
Podrobněji byla tato metoda popsána v publikaci Metodologie Grunnlaget: model poj-

mového vyučování, kterou v roce 2013 vydala organizace Člověk v tísni, o. p. s. Těmito 
konkrétními příklady práce s dětmi metodou konceptuálního učení jsem chtěla přede-
vším naznačit, jak koncepty prostupují běžným programem mateřské školy nebo před-
školního klubu. Zároveň bych se ráda pokusila zbavit metody zprostředkovaného učení 
od často slýchaného předsudku obtížně zařaditelných, časově a finančně náročných způ-
sobů výuky. Není tomu tak. 

Při komunikaci s dětmi v procesu učení jsem si ujasnila podstatné pravidlo, které si 
při přípravě aktivit pro děti zpívám jako mantru: „méně je více“. A také „když dítě něco 
nechápe a nezvládá, je to moje selhání, ne jeho“. Veškeré aktivity, které pro děti chys-
tám, plánuji vědomě s myšlenkou na to, „co touto aktivitou děti získají?“ Chci, aby si děti 
zkrátka „vyrobily ježečka“, nebo chci, aby při výrobě ježka poznaly nějaký z konceptů, na 
kterém mohou nadále stavět při dalším poznávání?

Pedagogická práce v předškolních klubech je, stejně jako jiná pedagogická činnost, 
o hledání způsobů, metod a didaktických postupů tak, aby pedagog co nejefektivněji 
rozvíjel cílovou skupinu. Za několik let působení udělaly pracovnice předškolních klubů 
nejednu dobrou zkušenost s různými metodami a didaktickými postupy. Zde nabízíme 
příklady několika z nich. 

Cílem práce v předškolních klubech je rozvoj individuálních schopností každého dítěte.  Ilustrační foto
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Lesní pedagogika

Pobyt v přírodě a aktivity venku, k nimž byla naše kolegyně z předškolního klubu in-
spirována návštěvou lesní mateřské školy Jurta v Nebočadech (a odborným výkladem 
pedagožky lesní mateřské školy), byl do programu předškolního klubu zařazen zejména 
s cílem rozvíjet hrubou motoriku dětí, jejich fyzickou zdatnost a obratnost. Pedagožka 
sledovala u dětí velkou tělesnou neobratnost, v jejímž důsledku děti nejsou schopné sou-
středění, mají špatnou formální stránku řeči apod. 

Rozhodla se „jít naproti“ pravidlu vývojové psychologie, které říká, že z pohybů těla 
vzniká řeč a z řeči zase myšlení. Není možné „učit myslet“ děti, které se obtížně hýbou, za-
kopávají o vlastní nohy a nekoordinují své tělo. Sportovními a pohybovými hrami, stejně 
jako poznáváním zákonitostí přírody a chodu času v přírodě, zcela přirozeně tuto potře-
bu u dětí vyrovnává.

Les je pro nás jako hřiště 
 
Spoustu věcí, které se jiné děti učí v klubovně, se my učíme venku. Les je pro 
nás jako hřiště, kde můžeme provádět jakékoli sportovní aktivity – děti přelézají 
překážky, běhají, skáčou, šplhají na stromy. Les je pro ně jako překážková dráha. 
Některé děti na tom byly pohybově (motoricky) tak špatně, že samy nevyšly ve 
čtyřech letech schody, pěší výlet byl po ně velký problém… pobytem v přírodě 
učím děti vztahu k přírodě, osvojujeme si názvy zvířat, učíme se o nich. Děti se 
v prostředí lesa učí korigovat svoje chování – učí se být v klidu, pohybovat se 
neslyšně, nerušit zvířata, relaxovat.  
 
Při procházkách často pozorujeme veverky, které potkáváme téměř denně, 
učíme se poslouchat zpěv ptáků, hrajeme si na indiány a chodíme tiše, abychom 
nevyplašili zvířata, pozorujeme stopy zvířat a učíme se je poznávat. Program pro 
děti do lesa připravuji podle ročního období tak, abychom z tématu vyčerpali co 
nejvíc jak z hlediska rozvoje hrubé motoriky, tak jemné motoriky, tak myšlení. 
Například podzim hýří barvami a příroda se chystá ke spánku, děti pozorují 
měnící se barvy na listech a změny v přírodě. Sbíráme barevné listy a přírodniny 
a v Klubíku s nimi pracujeme�  
 
Jemnou motoriku si děti venku procvičují například při stavbě domečků 
z přírodnin. Děti si nasbírají různý materiál a stanou se na chvíli stavaři. V zimě 
vyrážíme s batohy a zvířatům nosíme stará jablka a tvrdé pečivo, abychom jim 
zpestřili jídelníček, zavěsili jsme a staráme se o několik krmítek pro ptáky. Mám 
dojem, že děti se v prostředí lesa a přírody učí snáze. Nemám problém děti 
k aktivitám motivovat, což je pro mě znamení, že i nově osvojené dovednosti 
a znalosti budou pevnější. 
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Projektové vyučování

Každý z nás potřebuje jiný přístup k tomu, aby pochopil, pojal, získal znalost o určitém 
tématu, dostal do vědění určitý pojem. Projektové vyučování jako způsob práce, kdy urči-
té téma vyčerpáme skrze rozličné aktivity (rozumové, výtvarné, poznávací, individuální 
i skupinové, prožitkové), je právě forma pedagogické práce, která má za cíl působit na 
všechny složky inteligence. 

K formě projektového vyučování se rozhodla pracovnice předškolního klubu v Liberci, 
která měla věkově (a tedy i z hlediska kompetencí, znalostí a dovedností) velice nesouro-
dou skupinu. Právě projektovým vyučováním zajistila to, že se každé dítě sytilo dle svých 
potřeb, každé dítě vyčerpalo z aktivit právě to, co bylo v jeho silách, ale přesto mohla 
skupina pracovat společně. 

Inspirace waldorfskou pedagogikou

Pedagožka předškolního klubu v Kladně Tereza Mádlová zařazovala do aktivit před-
školního klubu určité rituály a režimové prvky inspirované waldorfskou pedagogikou. 
Tyto prvky se rozhodla zařadit zejména proto, že děti z nepodnětného prostředí, které 
přicházely k ní do předškolního klubu, hodně bojovaly s režimem, který byl v klubu na-
staven, ač byl tento režim minimální a v podstatě logický. Podařilo se jí vštípit dětem 
základní návyky nutné k fungování ve skupině předškolního vzdělávání a zároveň obo-
hacovat řeč dětí.

Waldorfská pedagogika a předškolní klub 
 
Vzhledem k mému předchozímu působení ve waldorfské mateřské škole, jsem 
se rozhodla zapojit do programu předškolního klubu některé prvky z této 
pedagogiky. Velkou a přínosnou inspirací bylo nastavení režimu dne – denní 
rytmus a využití konkrétních básniček či písniček. Říkanky s ukazováním se před 
každou činností opakují a děti díky nim hned ví, která aktivita bude následovat 
a co se bude dít. Například zvláštní básničku používáme pro umytí rukou před 
svačinou, jinou zase před jídlem. Říkáme ji vždycky všichni společně, společně 
pak jdeme do koupelny a také začínáme jíst. Takových básniček používáme během 
dne několik. Děti si díky tomuto nastavení na režim klubu zvykly poměrně rychle, 
věděly, co očekávat a dalo jim to pocit jistoty a klidu.


