
Projekty zaměřené na polytechnické vzdělávání  a prožitkovou pedagogiku 
 

Prožitková pedagogika   - provázanost se Školním vzdělávacím programem a 

Třídními vzdělávacími programy. 

 
 „Co si zkusím, tomu porozumím“ .Zkušenost je nepřenosná,poznávám teprve v okamžiku. 
Kdy si sám prožiju, co vím.To, co nás spolehlivě osloví je možnost  osobně a 
nezprostředkovaně  být při tom, vnímat všemi smysly. Dotýkám se skutečných věcí,prožívám 
reálné situace, cítím a prožívám strach, radost, zklamání, vztek…Prožitková pedagogika 
umožňuje co nejvíce věcí si prožít na vlastní kůži 

Badatelsky orientované vyučování Malí badatelé- provázanost se Školním 
vzdělávacím programem a Třídními vzdělávacími programy. 
 
 
„Existují poznatky, které získáme jen tehdy, když je budeme chtít získat“ 
 
Ernest Bloch 
 

 
BOV je metoda, která staví na přirozené zvídavosti dětí a vede je k aktivitě a vlastnímu 
objevování.  
BOV využívá aktivizující metody 
– heuristickou metodu 
– kritické myšlení       
–  problémové vyučování 
–  zkušenosti učení 
– projektovou výuku 
–  učení v životních situacích 

 
 
Aby děti přirozeně kladly otázky, využívá metoda rozporuplných situací, které odporují 
dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu „přijít věci na 
kloub“ – základ bádání. 
Zpětná vazba je: 

- děti přirozeně kladou otázky 
- formulují hypotézy 
- plánují postup jejich ověření     
- provádějí pokusy 
- vyhledávají a třídí informace 
- vyhodnocují výsledky 
- formulují závěry 
- prezentují závěry před ostatními 

 
 
Princip metody BOV: 



- rozvíjet badatelské dovednosti dětí 
- podněcovat u nich chuť zkoumat 
- objevovat a dozvídat se nové věci 
- rozvoj kritického myšlení 
- aktivita a motivace k samotnému bádání 

 
 
Metodika BOV: 
 

Co chci řešit, co mne zajímá, co chci ještě vědět 
1.  motivace 
2. získávání informací 
3. kladení otázek 
4. výběr výzkumné otázky 

 
Důležité je nejen dítě zaujmout, ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu „ jak 
to tedy je“, nebo „to je zvláštní“. Pokud se dítě vnitřně motivuje, zvýší je jeho zájem o bádání 
i učení se něčemu novému. 
 
    Přicházím s domněnkou- Můj názor 

1. formulace hypotézy 
 
BOV umožňuje dětem postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují skuteční vědci. 
Vědci svými pokusy neodpovídají na otázky, ale hledají důkazy pro své domněky, případně se 
snaží domněnky jiného vědce vyvrátit. K tomu je třeba domněky jasně zformulovat. 
 
 
 Jak zjistím, že mám pravdu – Můj pokus 

1. plánování a příprava pokusu  
2. provedení pokusu 
3. vyhodnocení dat 

 
Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali jí do hypotézy a naní nastává čas hypotézu 
ověřit. To můžeme buď studiem informací k tématu,  nebo realizovat naše vlastní 
pozorování, nebo pokus. 
 
 Na konci cesty sklízím ovoce své práce – co jsem zjistil, k čemu mi to bude, jak to 
řeknu ostatním 
 

1. formulace závěrů 
2. návrat k hypotéze 
3. hledání souvislostí     
4. prezentace 
5. kladení nových otázek 

 
Závěrečný krok uzavírá badatelskou cestu, zároveň může být počátkem dalšího bádání. 
Podstatnou částí tohoto kroku je vyhodnocení vlastního bádání, posouzení, zda můj 



předpoklad byl blízko, co mi vyšlo. Jaké další otázky jsem objevil, jak mohu výsledky svého 
bádání  sdělit ostatním. 
 
 
 V metodě BOV se prolínají všechny oblasti  z RVP PV, prohlubují se a rozvíjí komunikační 
schopnosti dětí, kooperace s kolektivem, flexibilita.  Učitel vzbuzuje zájem o osobnost dítěte, 
o jeho  originalní přístup. Tím povzbuzuje   a rozvíjí osobnost dítěte. Dítě má prostor něco  
„vyzkoumat“, na něco „přijít“, něco si ověřit, zkusit – bez  hodnocení, zda je to  správně či 
nikoli. Má možnost zjistit pravdu, potvrdit si svůj názor, nebo se poučit o jiné skutečnosti. Učí 
se přijmout skutečnost. Učí se dodržovat pravidla a  dát prostor i ostatním, aby měli možnost 
udělat totéž. 
K této metodě využíváme kromě nápadů z TVP i knihu 365 pokusů s dětmi  v MŠ. 
Tato metoda navazuje na metodu Respektovat a být respektován,  Zdravou abecedu – Každý 
jsme originál, prožitkovou pedagogiku a metodu Cesta k sobě. 
 
Tato metoda doplňuje ŠVP a z něho vyplývající  TVP naší školy. 

Projekt  „Kouzelná věda“   - polytechnické vzdělávání - provázanost se 
Školním vzdělávacím programem a Třídními vzdělávacími programy. 
 
Zapojení aktivit ze seminářů polytechnického vzdělávání dětí v mateřské škole do výuky, 
v návaznosti na BOV a prožitkovou pedagogiku, doplňuje   ŠVP a z něho vyplývající TVP. 
Cíle projektu:  

- přiblížit dětem v předškolním věku přírodovědné a technické oboty tak, aby mohly 
hledat odpovědi a nové otázky k jevům a věcem, které nás obklopují a tvoří naše 
životní prostředí. 

- Rozvíjet tvořivost dítěte, jeho myšlení, vyjadřování a také rozvoj paměti, práci ve 
skupinách, ale i samostatnost. 

 
Tematické části projektu: 
Světlohraní 
Hrátky se zvkem 
Hravá voda 
Kouzla v kuchyni 
Co umí vzduch 
 


