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Centra aktivit 

Jedním z hlavních prvků programu „Začít spolu“ je vytvoření podnětného 
prostředí. Rozčleněním prostoru ve třídě na menší koutky vznikají tzv. centra 
aktivit (v Zajíčku jim říkáme „domečky“), kde děti mají k dispozici materiály        
a pomůcky, vše dostupné a použitelné tak, aby poskytovaly dostatek možností  
pro individuální a skupinovou práci. 
 
Prostor je uspořádán do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností pro 
rozvíjení dovedností, kompetencí a podporu spolupráce a vzájemného učení dětí. 
Společná práce v malých skupinkách trvá 30 až 60 minut. 
Úkoly se vztahují k aktuálnímu týdennímu programu. Děti mají během týdne možnost projít všemi centry. 
Kromě nabízených úkolů jsou v centrech připravené i volitelné úkoly pro mladší či starší – předškolní děti. 
Děti si tak mohou vybrat úkol, který nejlépe vyhovuje jejich stylu učení, schopnostem a tempu. 
Učitel v tuto dobu přechází do role průvodce a pomocníka. 
 
Zde jsou příklady center aktivit a činností, které s dětmi v RC Zajíček zkoušíme a praktikujeme  

 

1. Ateliér 

- Malujeme a kreslíme různými technikami, experimentujeme s barvami, stříháme                           

a vystřihujeme, modelujeme z různých materiálů, vytváříme koláže z papíru nebo textilu, 

vytváříme prostorové výrobky z krabic, plastů a dalších materiálů. Používáme tyto pomůcky: 

modelína, pastelky, tempery, štětce, papíry, voskovky, fixy, barevné papíry, korálky, atd.  

 

2. Pokusy & objevy 

- Zkoumáme vlastnosti vody, písku, přírodních materiálů, apod. Hledáme různé způsoby řešení, 

zkoušíme a objevujeme, testujeme. Používáme mikroskop, dalekohled, vodu, písek, přírodniny, 

lupy, vesmírné a jiné encyklopedie. 

 

3. Školička, knihy a písmo 

- Posloucháme pohádky, básničky, říkadla, seznamujeme se s knihou a jejím obsahem, prohlížíme 

a vyhledáváme obrázky v knihách a časopisech k tématům, opisujeme písmena podle šablon, 

kreslíme a píšeme na tabuli, skládáme puzzle a jiné "skládačky", luštíme dětské křížovky               

a "doplňovačky". Používáme Logico tabulky.  

 

4. Kuchyňka 

- K dispozici je kuchyňský pracovní koutek na hraní, vybavení nádobíčkem, vč. ovoce, zeleniny      

a dalšího jídla v podobě hraček, připravujeme skutečné pokrmy (krájení, míchání, mazání, 

mixování, válení těsta), příprava salátů, pomazánek, jednohubek, pečení buchet a cukroví, 

vaření čaje.  

 

5. Dílna a zahrada 

- Pečujeme o zahradu, hrabeme listí, sázíme a plejeme, zatloukáme hřebíky, stavíme z kostek       

a prkýnek, zhotovujeme různé předměty – ptačí budky, krmítka, hmyzí hotel, opravujeme 

rozbité a poškozené hračky. Pracujeme se dřevem a nářadím. 



 

6. Hudba 

- Zpěv písní, rytmizace písní a říkadel, vytleskávání melodií a slov, podupávání, tanec, hudební 

hádanky, broukání, sluchové hry, hra na ozvěnu, poslech různých žánrů hudby. Používáme 

hudební nástroje, CD přehrávač. 

 

7. Dramaťák 

- Hry nebo divadlo na různá témata, motivační a námětové hry, pantomima, přehrávání 

pohádkových příběhů, hry na obchod, poštu, lékaře. Používáme různé kostýmy, hraní rolí (lékař, 

hasič…) 

 

8. Manipulační a stolní hry 

- Stavby z různých stavebnic podle vlastní fantazie a na dané téma, poznávání barev, číslic             

a geometrických tvarů, hry s dominem, pexesem, skládáme puzzle, vytváříme mozaiky z různých 

tvarů, navlékáme korálky. Používáme motorické, společenské a logické hry. 

 

9. Kostky  

- Vytváříme stavby k různým tématům, poznáváme tvary, barvy, velikosti, stavíme z kostek 

překážkové dráhy, tvoříme podle plánu i podle vlastní fantazie, přenášíme a třídíme kostky. 

Používáme stavebnice, kostky různých velikostí a materiálů, autíčka, vláčky, apod.  

 

10.  Panenkov 

- Staráme se o miminka, převlékáme je, myjeme, přebalujeme, vozíme v kočárku, uspáváme. 

Součástí koutku jsou i plastová a plyšová zvířátka. Stavíme farmy, ohrádky, o zvířátka pečujeme. 

Používáme různé panenky, oblečky a příslušenství, zvířátka dřevěná, plastová i plyšová. 

 


