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ANOTACE
Lekce, která má za cíl zamyslet se s dětmi nad tématem domova. Děti se seznámí s tím,
jak různé podobymohoumít domovy lidí. Během lekce si také mohou uvědomit, jaký je
jejich domov, co na němmají rádi a jaké jsou domovy dalších lidí, které znají.

Při čtení a reflexi vyjdeme z knihyMůj domov autorské dvojice Astrid Desbordes a Pauline
Martin. Jejich knihy představují malým dětem srozumitelným tématem různá témata,
která se týkají rodinných vztahů a hodnot, které s rodinou souvisí. V knizeMůj domov
popisuje hlavní hrdina, malý kluk, co má na svém domově rád. Vypráví ale i o tom, jak rád
objevuje i jiné domovy. A tak se s ním podíváme do zdobeného domu Honzíka, Terezčina
domu, kde je vše podomácku vyrobené, domrakodrapu, ve kterém bydlí Jakub, i do
Filipovy maringotky.

Důležitou součástí lekce je práce s ilustracemi knihy, které příběh dotvářejí.

CÍLE
• Děti si uvědomí, jaké různé podobymohoumít domovy lidí.

• Děti popisují, jak vypadá jejich domov a co na němmají rády.

KNIHA
DESBORDES, Astrid.Můj domov. Praha: Axioma, 2020.

POMŮCKY
Obrázky domovů (viz. část Evokace), velký papír, fix, papíry na kreslení, pastelky nebo jiné
výtvarné potřeby ke kreslení, provázek, kolíčky (pro případné pověšení obrázků), projektor
nebo počítač, knihaMůj domov.

Místo na vaše poznámky
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Red. pozn.: Pokud knihu čteme s více dětmi a není možné zajistit, aby děti viděly dobře
na ilustrace, doporučujeme náhled knihy promítat na zeď. Protože se jedná o obrázkovou
knihu, je velmi důležité, aby byly pro děti ilustrace dobře přístupné. Příp. některé kopírky
umí alespoň knihu zvětšit na formát A4 či A3 (formát sešitku je totiž velmi malý).

V textu uvádíme návrh vět, které dětem při lekci říkáme, pro lepší pochopení jsou věty
vyznačené kurzívou. Stejně jsou také uvedeny názvy knih. Věty, které jsou citací z knihy,
jsou uvedeny kurzívou tučně.

EVOKACE
USUZOVÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Připravíme si fotografie nebo velmi věrné obrázky míst, kde lidé bydlí (vybereme typy
obydlí, které děti znají a se kterými mají zkušenost; mohou to být i místa, která jsou
„zabydlená“, je z nich vidět, co lidé doma dělají nebo comají rádi) celkem např. 5–8 typů
míst. Vyzveme děti, aby si sedly do kruhu, uprostřed necháme volné místo, do kterého
budeme pokládat jednotlivé obrázky.

Děti uvedeme do dnešního tématu, např. takto: „Každý člověk někde bydlí, někde žije.
Místu, kde žijeme, říkáme domov. Váš domov je nejspíš jiný než ten můj nebo vašeho
kamaráda. Každému z nás se možná líbí jiný typ domu, domamáme jiné věci, které máme
rádi. Mám pro vás dnes na začátek připravených několik míst, kde lidé žijí. Potřebovala bych
pomoci odhalit, o jakámísta se jedná.“

Obrázky postupně dětem odkrýváme a pokládáme doprostřed kruhu. Necháme děti,
aby popisovaly místa, která na obrázku vidí. Posloucháme všechny jejich odpovědi,
nehodnotíme je.Zeptáme se dětí, jestli znají někoho, kdo v takovém domově bydlí.

Ptáme se dětí, jaký je jejich domov. Pokudmáme více prostoru a můžeme se lekci věnovat
déle (a pokud děti vydrží s pozorností), můžeme děti vyzvat, aby svůj DOMOV nakreslily
a také aby nakreslily, co domamají rády. Když děti obrázky nakreslí, necháme je, aby měly
možnost obrázky představit.

V další části se společně zamýšlíme, jak různé mohou domovy být. Ptáme se dětí: „Jaké
jsou domovy, které vidíme na obrázcích?“ (Použijeme připravené obrázky i ty, které děti
nakreslily.) Jednotlivá slova, která děti říkají, zaznamenáváme na velký papír. Snažíme se
zaznamenat názor každého dítěte.

Nyní dětem ukážeme obálku knihy, ze které budeme číst, a prozradíme jim, že se kniha
jmenujeMůj domov. Ukážeme jim obálku knihy a ptáme se, co na ní vidí. Společně
popisujeme, jak na obrázku vypadá domov kluka, o kterém budeme číst. Přichystáme se
na čtení a vyzveme děti, aby během čtení pozorovaly, jaký bude domov (nebo domovy),
se kterým se v knize setkáme.
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UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
ŘÍZENÉ ČTENÍ:
Začneme knihu číst. Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Využívámemetodu řízeného
čtení doplněnou o usuzování a předvídání.

Na svůj první domov […] nebyl opravdu moc velký.

Zato ten další mi připadal obrovský. Hlavně ze začátku.

Mám rád, když jsou […] otevřena dokořán.

Společně se zastavíme u obrázku na této dvoustraně a ptáme se: „Co vidíte na obrázku?“
Co zde znamená, že „jsou okna a dveře domu dokořán“?

Někdy jsem ale radši, […] zamčeno na sedm západů.

Občas si přeju mít […] daleko od ostatních.

Můj domov se mi podobá. […] a vzhůru nohama.

Jsou dny, kdy je mi doma […] připadám úplně ztracený.

Když mám chuť,[…] objevovat i jiné domovy.

Většina z nich se tomu mému vůbec nepodobá […]

Honzík to má […]

Terezka zase […]

Otázka: Comyslíte, že je na obrázku „podomácku vyrobené“?

Natálčin domov […] Míšův krásně zabydlený.

Jakubův domov […] Lukášův, ten pořád cestuje.

Františkův domov […]

Otázka: Kdemyslíte, že bydlí František?

Filipův právě dorazil.

Otázka: A kde bydlí Filip?

I kdybych došel […] vrátím domů.

Můj domov […] vůbec nezáleží.

To, co mám […] kteří na mě čekají uvnitř.
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REFLEXE
Společně se ohlédneme za čtením a podíváme se také na slova, která jsme si v první fázi
napsali na papír.

Shrnutí můžeme uvést větou: „Na začátku jsme si společně říkali a napsali, jaké mohou
podle nás domovy být, napadá vás teď ještě něco jiného?“

Necháme děti, aby samy začaly říkat, jaké domovy v knížce viděly. Postupně také čteme
napsaná slova a přemýšlíme, jestli jsme se s takovým domovem v knize setkali.
Dopisujeme další slova, která nás napadají.

Ptáme se dětí, jaký domov se jim v knížce líbil. Zaujalo vás v knížce něco nového, co byste
chtěli sami mít doma?

Můžeme děti také vyzvat, aby si „novou věc“ do obrázku přikreslily. Necháme opět všechny
děti, aby námmohly říct, co vymyslely nebo nakreslily.

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
TIPY NA KNIHY K TÉMATU DOMOV:
Přečtěte si a povídejte s dětmi o dalších knihách, které představují, jak různé podobymůže
domovmít. Výběr knih najdete také v tomto článku Veroniky Peslerové v Knihovně
Mravenčí chůvy.

TIPY NA AKTIVITY K TÉMATU DOMOV:
Čtením knih můžete obohatit váš společný čas s dětmi. Inspirujte se v našem článku
v Knihovně Mravenčí chůvy.

DALŠÍ KNIHY ZE SÉRIE OD ASTRID DESBORDES A PAULINE MARTIN:
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