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ANOTACE
Ďolík je místo, které děti z nedaleké školy milují. Lezou v něm i z něj, hrají nejrůznější hry,
povídají si v něm i pořádají závody. Blízké hřiště je ani trochu neláká, když je blízko Ďolík.
Jenže učitelům je proti mysli. Dospělí mají často spoustu obav. A tak se jednoho dne stane
něco smutného, co ale děti promění v radost. Obrázková kniha švédské autorky Emmy
Adbåge vybízí k volné hře v přírodě, radosti z objevování a ukazuje, že děti může mnohem
více bavit hrát si ve volné přírodě než na hřišti. V Knihovně Mravenčí chůvy najdete také
recenzi na knihu Ďolík, kterou připravila Jindra Žáková.

Důležitou součástí lekce je práce s ilustracemi knihy, které příběh dotvářejí, a poslech
informací, které jsou v knize představeny.

CÍLE
• Děti si uvědomí, jaké je jejich oblíbené místo, kde si venku rády hrají

• Děti si vyzkouší předvídat, jak bude příběh pokračovat, a v rámci
reflexe i navrhovat, jak jinak by se mohl příběh rozvíjet

KNIHA
AdBÅGE, Emma. Ďolík. Brno: Host, 2021.

Místo na vaše poznámky
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POMŮCKY
Velký papír, fix, projektor nebo počítač, kniha Ďolík, velké papíry k malování a kreslení,
pastelky, barvy nebo jiné pomůcky, které potřebujeme k malování obrázku oblíbeného
místa (připravíme podle typu výtvarné aktivity, kterou zvolíme), naskenované nebo
okopírované obrázky z knihy (viz reflexe), pro starší děti volné papíry a tužky k zapisování

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.

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

EVOKACE
USUZOVÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Na začátku lekce děti vybídneme, aby si představily místo, kde si venku rády hrají. Pokud
pracujeme se třídou nebo jinou skupinou, kterou známe více, můžeme zadání
konkretizovat, například, ať si představí místo v okolí školky, školy, kde si rády hrají.

Dále děti vyzveme, aby nám zkusily jejich oblíbené místo popsat. Můžeme je povzbudit
otázkami např.: Jak místo vypadá? Co se na něm nachází? Co na něm rády děláte?

Pokud děti potřebují ještě více podpory, otázky ještě více konkretizujeme, např.: Jsou na
tvém místě stromy, keře…? Jakou hru jsi na něm naposledy hrál/a?

Odpovědi dětí zapisujeme na velký papír, aby děti zápis viděly. Zapisujeme všechny
nápady dětí. Pokud je to potřeba, upozorníme děti, že každý z nás si může představovat
jiné místo, společně si však zkoušíme uvědomit, co se nám na našem místě líbí, co na něm
rádi zažíváme.

Pokud děti popisují prostředí, které je známé i pro další děti, může se stát, že si rovnou děti
řeknou nebo uvědomí, o jaké místo se jedná. To samozřejmě nevadí a na popis jednoho
dítěte může navázat názor dalšího. Zároveň se ale snažíme, aby každé z dětí mohlo mít
prostor pro svůj popis místa, pokud o to stojí.

Na úvodní povídání navážeme výtvarnou aktivitou. Vyzveme děti, aby nyní své oblíbené
místo nakreslily. Techniku, kterou budeme kreslit nebo malovat, můžeme přizpůsobit
dětem, se kterými pracujeme, a místu, kde lekce probíhá. Pokud děti přemýšlí, jak místo
nakreslit, připomeneme jim slova, která říkaly během předchozí aktivity. Pomůžeme jim
uvědomit si, co o svém místě říkaly.
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Pokud chceme lekci stihnout najednou, nebudeme mít prostor věnovat se výtvarné
aktivitě po dlouhou dobu, tedy je vhodné zvolit jednodušší výtvarnou techniku i upozornit
děti dopředu na kratší čas. Lekci ale také můžeme rozdělit na více částí a věnovat se této
první déle a například druhý den v lekci pokračovat.

Když mají děti své obrázky dokončené, můžeme si je navzájem ukázat. Děti mohou svůj
obrázek popsat a tím ostatní děti seznámit s místem, kde si rády hrají. Mohou také
ostatním říct, kde se místo nachází a proč ho mají rády. Pokud některé z dětí nechce své
místo představit, nenutíme ho. Všechny obrázky rozložíme nebo pověsíme tak, abychom
se k nim mohli po skončení čtení vrátit.

Řekneme dětem, že si za malou chvíli budeme číst knížku, která je také o místě, kde si děti
rády hrají. Ukážeme dětem obálku knihy. Ptáme se dětí, co na obálce knihy vidí, co dělají
děti na obrázku.

Prozradíme dětem název knihy a připravíme se na čtení. Knížku otevřeme na první stránce,
kde jsou vyobrazené čtyři děti, včetně holčičky, u které je šipka s nápisem „já“. Řekneme
dětem, že právě tato holčička nám bude příběh knížky vyprávět.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
ŘÍZENÉ ČTENÍ:
Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Necháme děti, aby si ilustrace mohly dobře
pohlédnout. Využíváme metodu řízeného čtení doplněnou o usuzování a předvídání.

Za tělocvičnou na našem školním dvoře je velká jáma. Říkáme jí Ďolík.

Ďolík vznikl tak, […] a pořád nebyla na konci!

Moje nejoblíbenější místo v Ďolíku je […]. Jako klika.

Dospěláci ze školy […], tvrdí paní učitelka Eva.

„Já jsem jednou spadla a bouchla jsem se,“ […] Ďolík příšerný,“ zamumlá.

Jakmile začne přestávka, letíme do Ďolíku. […] Ďolík nám prostě stačí.

Spolu s dětmi si obrázek prohlédneme. Ptáme se dětí: Co vás na obrázku zaujalo? Co dělají
děti a dospělí na obrázku? Co dalšího by se dalo v Ďolíku dělat?

Jednou si postavíme opičí dráhu. […] A ani žádnou bouli nikdo nemá.

Už dvanáct dní po sobě běháme pořád stejnou trasu, […] a ránumá plnou kamínků.

„No, neříkala jsem to?!“ […] „Ďolík je stejně zábavnější,“ mumláme si pro sebe.

Celý den chodíme o přestávkách na houpačky. […] Jasně že vadí!

Ptáme se dětí: Proč podle vás dospělí zakázali dětem hrát si v Ďolíku? Co děti na obrázku
prožívají? Jak se cítí?

Další den začneme zase chodit k Ďolíku. […] Vždyť přece nejsme v Ďolíku.

Na Okraji to docela ujde. […], kdo dohodí nejdál.

V pátek si na Okraji hrajeme celou velkou přestávku […], a to do školy nikdo nechodí.

V pondělí tu žádný Ďolík není. […] Dá se tam jenom chodit rovně za nosem!

Ptáme se dětí: Co se stalo? Kam zmizel Ďolík a Okraj? Co myslíte, že bude dál?

Najednou ale něco zahlídneme.

Nad plackou se tyčí Vršek. […] Vršek je totiž mnohem lepší než Ďolík a Okraj dohromady!

Druhý den tam jdeme zas. Na Vršek.
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REFLEXE
Po přečtení knihy se dětí ptáme, jak se jim příběh líbil, co je zaujalo.

Společně se vrátíme k obrázkům Ďolíku a Vršku z knihy. Pokud máme možnost, obrázky si
promítneme nebo vystavíme okopírované vedle sebe.

Vyzveme děti, aby se znovu podívaly na obrázky svých oblíbených míst a aby se zamyslely,
v čem se liší jejich oblíbené místo od míst na obrázku. Ptáme se dětí např.: V čem se liší tvé
místo a oblíbené místo dětí z knihy? Co je na tvém místě, a na obrázku není? Co se dá/nedá
dělat na tvém místě oproti místům z příběhu? Starší děti vybídneme, aby rozdíl nebo
podobnost jednotlivých míst popsaly alespoň pěti přídavnými jmény a aby si slova
zapsaly.

V závěru reflexe nebo v rámci další lekce se vrátíme k dospělým v tomto příběhu a ptáme
se dětí: „Jak se podle vás mohli lépe zachovat dospělí v tomto příběhu?“ Vybídneme děti,
aby vymyslely svoji vlastní verzi příběhu od chvíle, kdy se dospělým nelíbí, že si děti
v Ďolíku chtějí hrát. Jak jinak by se mohl příběh odehrát?

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
Čtení knihy Ďolík nás přímo vybízí k výpravě na oblíbená místa dětí. Můžeme si také
naplánovat, že se postupně podíváme na různá místa, která mají děti rády, a budeme si na
nich hrát.

TIPY NA KNIHY A AKTIVITY K POBYTU VENKU
Pokud chcete pobyt venku doplnit o řízenější aktivity, spoustu inspirace najdete v rámci
projektu Jděte ven a v knize i na stránkách projektu Svobodná hra.

Mezi knihy, které děti inspirují, patří například kniha Mazej ven, kterou si můžete
prohlédnout v Přehledu knih.

Tipy na další knihy, které inspirují k hraní venku a zkoumání přírody, a také na aktivity,
kterými můžete na čtení knih navázat, si můžete přečíst v Knihovně Mravenčí chůvy.
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