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Proč a jak si pro život skrze objevování a zkoumání světa vybudovat kladný 
vztah k přírodním vědám? Proč nám často uniká, jak svět funguje, když se 
vlastně celou školní docházku o světě učíme? Kdo je na „vině“? Je to škola, my 
nebo způsob jakým se učíme a jaký máme vztah k tomu, co se učíme?  
Jaký je rozdíl v tom o něčem se učit a něčemu skutečně porozumět?  
 
Škola je klíčové místo, které může pomáhat v tom, aby cesta k poznání byla lákavá, zábavná a 
smysluplně užitečná. 
Každé dítě je přirozeně zvídavé a dokáží se nadchnout, pokud mu něco nebo někdo nadšení 
umožní.  
Když nadchneme děti již v mateřské škole, budou mít skvělou průpravu pro pochopení 
složitějších tajů třeba fyziky v dalším vzdělávání i v životě.  

Pohádková fyzika 
Jitky Houfkové  

 

 

 

otevírá dětem, skrze zážitek prostřednictvím “kouzel” jednoduchých pokusů s jevy z neživé 
přírody, zejména z fyziky, jako je třeba vzduch a voda, krásně barevný, zábavný a kouzelný svět 
kolem nás. Nechme děti zkoumat a objevovat!  
Program je postaven pro děti od 3 do 12 let a je v rámci Elixíru do škol zdarma. 
 
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, programem 
provede, tak, aby paní učitelky získaly vše, co budou potřebovat pro práci s dětmi ve třídě a poskytne potřebnou 
podporu na místě včetně reflexe samotné výuky. Obsah je tak zárukou odborné fyzikální i pedagogické kvality.  

 

Cíle programu: 
 

 Ukázat, naučit a pomoci pedagogům v předškolním vzdělávání, jak otevírat dětem svět 
přírodních věd. 

 Ukázat dětem krásu a kouzlo přírodních věd, povzbudit a rozvinout v nich přirozený 
zájem o přírodní vědy.  

 Nastartovat rozvoj přírodovědné gramotnosti u dětí v předškolním věku. 
 

Jak probíhá samotná práce s dětmi ve třídě? 
 
V mateřských školách probíhá program Pohádková fyzika obvykle formou navazujících zhruba 
čtyřicetiminutových setkání v předem dohodnutých časových intervalech, kdy spolupracuji vždy 
s paní učitelkou při její práci se třídou.   
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Podpora a příprava pedagogických pracovníků v programu: 
 

 setkání probíhají formou dílen (standardně celkem 10 za školní rok) k tématu, kde se paní 
učitelky učí, to, co budou následně dělat s dětmi ve třídě, proberou metodiku i výukové 
cíle; 

 paní učitelky si vyrobí a vyzkouší vše na vlastní kůži :-); 
 odnesou si hotový výrobek, metodiky, seznam pomůcek a materiálu, který budou 

potřebovat; 
 reflexe výuky, tzn., co a jak probíhalo ve třídě, co se povedlo, jak děti reagovaly, co se 

naučily, co se nedařilo, zaseklo a možnosti, jak s tím pracovat dále; 
 podpora lektora (RNDr. Jitky Houfkové) dle dohody na místě v hodině s dětmi se 

zaměřením na pomoc – výuka v tandemu a následnou reflex proběhlé výukové hodiny 
 další podpora dle potřeby a situace na vyžádání 

 

Reflexe v programu – učitel a žák 
 

 Pro upevnění nově získaných poznatků kreslí děti po každém setkání obrázky pokusů, 
které se jim nejvíce líbily a co se naučily, dozvěděli.  

 Děti jsou vybídnuty k tomu, aby o všem, s čím se seznámily, a co se naučily, pověděly 
rodičům, sourozencům a kamarádům a pokusy jim třeba doma předvedly.  

 

Doporučená témata – „Co umí: 
 

 Voda“ 
 Vzduch“, „Jak na nás vzduch tlačí“,  
 Teplo“ a „Termokamery“,  
 Magnety“,  
 Elektřina“,  
 Elektrické obvody“,  
 Lupy“,  
 Zrcátka“,  
 Světlo a jak je to se stínem a se skládáním barev“,  
 Tření“,  
 Zvuk“. 

 

Jak to funguje – video, foto a články: 
 

 Promovideo (8:13): 
http://kdf.mff.cuni.cz/~jitka/PohadkovaFyzika/promovideo_Pohadkova_fyzika_2016.mp4 

 Článek v časopise Orbis scholae 2/17: Zpráva o možnostech fyzikálního experimentování předškolních 
dětí, 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&predkl=0&casopis=1201&zalozkaCa
s=1&id=5527&zalozka=0  
Text: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=111132 
Obrazová příloha: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=111131 

 Článek v časopise Poradce ředitelky mateřské školy 4/2015: Pohádková fyzika pro předškoláky (v 
příloze emailu) 

http://kdf.mff.cuni.cz/~jitka/PohadkovaFyzika/promovideo_Pohadkova_fyzika_2016.mp4
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&predkl=0&casopis=1201&zalozkaCas=1&id=5527&zalozka=0
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&predkl=0&casopis=1201&zalozkaCas=1&id=5527&zalozka=0
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=111132
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=111131


NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO MŠ 4 PASTELKY 

 3 www.elixirdoskol.cz 

Dílna #0 – POZVÁNKA 
16. 10.2018 

15-18 h 

Co umí vzduch  
Cíl setkání/dílny 
 
Ukázat krásu provádění fyzikálních pokusů v mateřské škole na aktivitě z tématu Co umí vzduch, 
představit zkušenosti získané z programu Pohádková fyzika a možnosti využití v rámci 
vzdělávacího programu v MŠ. 
 

Struktura: 
 

 Představení projektu Elixír do škol a Jitky Houfkové – 20 min 
 Představení toho, co nás čeká, výukových cílů jednotlivých aktivit 
 Ukázka pokusů z tématu Co umí vzduch a dopravní prostředky na vzduch  

(vysvětlení fyzikálního jevu, který je na pokusu demonstrován, já předvedu, vysvětlím, 
paní učitelky si vyzkouší) – 40 min 

 Výroba brčkových foukacích raketek (z cyklu Co umí vzduch – dopravní prostředky na 
vzduch) - (vysvětlení fyzikálního jevu, který je na pokusu demonstrován, paní učitelky si 
vyrobí a vyzkouší si činnosti s nimi) – min 60 min – lze natáhnout podle možnosti tím, jak 
do hloubky budeme jednotlivé věci zkoušet 

 Diskuze, zkoušení a vysvětlování pokusů, jiné pokusy, které zajímají paní učitelky – 
čas dle zájmu paní učitelek – 30 min 

 Rezerva 30 min 
 

Potřebné pomůcky: 
 

 Dopravní prostředky  
 Na výrobu raketek: nůžky, pastelky/fixy, papíry, izolepa, brčka o dvou různých 

průměrech  
 Namnožené návody na výrobu raketek a pokusy s nimi: dodáme 

 

Návaznost:  
 
Další možnosti workshopů v rámci pravidelných setkání nově otevřeného regionálního 
centra v Praze pro pedagogické pracovníky z MŠ a 1.st ZŠ nebo cíleně vystaveného cyklu 
dílen pro MŠ 4 pastelky k vybraným fyzikálním tématům (Voda, Vzduch, Zvuk, …) nebo tvořivě 
zaměřené dílny např. výroba fyzikálních hraček.  

Těším se na vás, Jitka Houfková 


