
 

 
 

 

Modul 3. Pozitivní emoce  

 

Úvod k modulu 

Cílem tohoto modulu je představit teoretická východiska pozitivních emocí jako součást modelu 

PERMA (P - pozitivní emoce, E - angažovanost, R - vztahy, M - význam, A - úspěch) a poskytnout 

inovativní a atraktivní aktivity pro předškolní učitele*ky, aby tento model začlenili do svých třídních 

aktivit s dětmi.  

Na konci tohoto modulu budou učitelé*ky schopni*é:  

● Porozumět důležitosti a výhodám zařazení modelu PERMA do předškolního vzdělávání  

● Pochopit důležitost a přínos pozitivních emocí  

● Zavést do třídních aktivit koncepty vděčnosti a optimismu  

● Procvičovat si ve třídě konkrétní pozitivní emoce  

● Aplikovat nástroje k rozvoji pozitivních emocí na úrovni dětí v předškolním věku  

● Aplikovat činnosti a strategie k rozvoji smyslu pro pozitivní emoce ve třídě  

● Uvědomit si důležitost pozitivního emočního zdraví a propagovat jej mezi dětmi  

 
Modul 3 „Pozitivní emoce“ se skládá z těchto lekcí, které obsahují tři nebo čtyři aktivity, jejichž cílem 

je zapojit dítě do interaktivních činností zaměřených na kultivaci vděčnosti a optimismu pro pozitivní 

chování. Aktivity jsou navrženy tak, aby je bylo možné aplikovat s předškolními dětmi v prostředí 

třídy, ale lze je přizpůsobit i v neformálním prostředí.  

Struktura aktivit Modulu 3 „Pozitivní emoce“ je následující:  

Lekce 1: Pochopení pozitivních emocí a pocitů  

Aktivita 1 - Obrázek pozitivních emocí  

Aktivita 2 - Stanice pozitivních pocitů  

Aktivita 3 - Schránka pocitů  



 

 
 

Aktivita 4 - Korunka díků  

Lekce 2: Vyjádření optimismu a vděčnosti  

Aktivita 5 - Srdce darované z vděčnosti  

Aktivita 6 - Pouto mezi kamarády   

Aktivita 7 - Loutkové divadlo 

Lekce 3: Hledání optimismu a vděčnosti  

Aktivita 8 - Hra s botami 

Aktivita 9 - Hon za vděčností a optimismus  

Aktivita 10 - Zahrada vděčnosti  

 

Na konci těchto lekcí budou děti umět:  

● Identifikovat pozitivní emoce a pocity  

● Popsat vděčnost a optimismus  

● Pochopit a ocenit důležitost optimismu a vděčnosti  

● Představit si a zvyknout si na pocity fiktivních postav  

● Vyjádřit pocity optimismu a vděčnosti  

● Spolupracovat mezi sebou a lépe si rozumět 

● Porozumět svým pocitům  

● Ocenit důležitost optimismu a vděčnosti  

 

Seznam pozitivních emocí, které lidé zažívají, je téměř nekonečný. Ne všechna tato slova odkazují na 

emoce tak, jak je chápou vědci, ale jsou to slova nejčastěji lidmi používaná při popisu svých vlastních 

emocí, což nám dává dobrý základ pro pojmenování pozitivních emoce, jak se běžně prožívají. 

Pozitivní emoce jsou navíc více než jen bezprostředním ukazatelem wellbeingu, mohou také časem 

přispět k rozvoji blahobytu.   



 

 
 

Lekce 1: Pochopení pozitivních emocí a pocitů  

Úvod k lekci 

Tato lekce obsahuje čtyři aktivity, jejichž prostřednictvím pomáhají dětem rozvíjet, poznávat a 

vyjadřovat své emoce a pozitivní pocity optimismu a vděčnosti. V první aktivitě, když děti umístí do 

třídy obrázek se všemi slovy, která ukazují různé emoce, děti poznají, že každá emoce má mnoho 

nuancí, od podrážděné po otravnou, od melancholické po naštvanou nebo smutnou. V druhé 

aktivitě učitelka s dětmi vyrobí kartonový rámeček a oba pak napíší na papír všechny důvody, proč 

cítí vděčnost. Třetí aktivita spočívá v ponechání krabice s knihami u dětí. Na konci dne si jedno z dětí 

vybere náhodný papír, který učitel přečte. Ve čtvrté aktivitě nazvané Korunka s poděkováním jsou 

děti vyzvány, aby namalovaly háčky a po zaschnutí je umístily kolem drátěné korunky. Doprostřed 

mají přiložit kresbu s nejšťastnějším okamžikem jejich života. Učitel požádá děti, aby řekly důvod, 

proč jsou vděčné, a poté učitel napíše důvody na výkres.  

Cíle  

Na konci lekce by děti měly být schopny:  

● Identifikovat pozitivní emoce a pocity  

● Popsat vděčnost a optimismus  

● Pochopit a ocenit důležitost optimismu a vděčnosti  

● Představit si a zvykat si na pocity fiktivních postav  

 

Zahřívací aktivita  

Učitel*ka se ptá dětí, jak se cítí a která je jejich oblíbená hračka. Učitel*ka  

je povzbuzuje, aby byly upřímné a říkaly jak pozitivní pocity, tak i ty 

negativní. Učitel*ka  je vyzve, aby se zamyslely nad důvody, které je dělají 

šťastnými nebo smutnými, a aby se vyjádřily o své oblíbené hračce.  

 

  



 

 
 

Aktivita 1: Obrázek pozitivních emocí  

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  

● Kousek kartonu  

● Barevné papíry 

● Barvy  

● Lepidlo 

Pedagogické strategie  
● Skupinová diskuse  

● Sebereflexe 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka vysvětluje dětem první aktivitu: „Vyfotíme spolu naše pocity. 

Každý z vás zažil pocity radosti i smutku, vzteku i vděčnosti, očekávání, 

lítosti, smáli jste se nebo plakali. Je důležité znát pocity, kterými člověk 

prochází.“ 

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Učitel*ka umístí děti do kruhu. Každý z nich je požádán, aby pojmenoval 

pocit nebo zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní. Než učitel*ka napíše 

nápady na barevný papír, je dítě požádáno, aby si vybralo barvu, která 

podle něj nejlépe vystihuje zvolený pocit. Tento krok se opakuje pro každé 

dítě. Mají-li dvě nebo více dětí stejný pocit, učitel*ka je požádá, aby 

vymyslely další. Jakmile jsou všechny pocity, které děti znají, napsány, 

učitel*ka je vybídne, aby barevné papíry nalepily na karton ve třídě. Na 

konci učitel*ka přichytí karton na zdi.  

Závěr (Trvání: 5 

min) 

Prostřednictvím skupinové diskuse učitel*ka s dětmi diskutuje o tom, jak 

je důležité uvědomovat si prožívané pocity. Učitel*ka vysvětluje, jak 

důležité je být optimistický a spokojený s tím, co mají. Děti jsou vyzvány, 

aby stručně vysvětlily, proč si vybraly pojmenovaný pocit a jak ho poznaly.  

 

  



 

 
 

Aktivita 2: Stanice pozitivních pocitů  

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  

● Karton 

● Špagát 

● Lepidlo 

● Nůžky 

● Barevné papírky / štítky  

● Háčky 

● Lampa 

Pedagogické strategie  

● Skupinová diskuse  

● Sebereflexe  

● Spolupráce  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  16’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 3 min) 

Učitel*ka dětem připomíná pozitivní a negativní pocity prezentované v 

předchozí aktivitě a zdůrazňuje význam optimismu a vděčnosti. Učitel*ka 

vyzve děti, aby si sedly do kruhu a věnovaly pozornost výkladu, který bude 

podávat.  

Aktivita  

(Trvání: 10 min) 

Učitel*ka vyzve děti, aby společně postavily rám z kartonu. Po rozřezání 

kartonu slepí čtyři strany kartonu jako rám. Pak je učitel*ka požádá o 

slepení provázku v náhodných směrech s rámem tak, že utvoří „pavučinu“. 

Učitel*ka uchopí stůl a postaví pod něj stolek s lampou. Bude to 

znázorňovat stanici. Učitel*ka ve světle lampy vyzve děti, aby pojmenovaly 

pouze pozitivní pocity a slova vyjadřující optimismus a vděčnost, jiná než 

zvolená v předchozí aktivitě. Učitel*ka zapisuje, co děti říkají, na barevné 

poznámky. Na závěr děti zavěsí barevné poznámky s pocity háčky a pověsí 

na provázky do rámu.  

Závěr 

(Trvání: 3 min) 

Učitel*ka si s dětmi povídá o jednoduchých věcech, za které je třeba být 

vděčný, a o tom, jak důležité si je užít pokaždé, když k tomu máte 

příležitost. Děti jsou vedeny k tomu, aby ocenily malá gesta a předávaly je 

dál.  

 

  



 

 
 

Aktivita 3: Schránka pocitů  

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  

● Pohádkové příběhy / knížky  

● Barevné štítky  

● Barevné fixy   

Pedagogické strategie  

● Skupinová diskuse  

● Sebereflexe  

● Čtení   

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  25’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka dětem vysvětluje, že i postavy v knížce mají city. Ale bez ohledu 

na to, co cítí, jsou optimističtí a vděční. Učitel*ka jim dává ukázky dětských 

příběhů, které najdou v košíku knih ve třídě: Kráska a zvíře, Ledové 

království atd. Učitel*ka vysvětluje dětem, že každý den budou číst příběh 

z košíku.  

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Učitel*ka napíše na barevné štítky každému dítěti ve třídě číslo. Rozdá 

poznámky dětem. Poté akci zopakuje. Učitel*ka položí lístky na stůl a jeden 

si vylosuje. Dítě, jehož číslo bylo vylosováno, je požádáno, aby si z košíku 

vybralo příběh. Učitel*ka vezme dítěti vybranou knihu a začne číst jejich 

příběh. Na závěr učitel*ka pokládá dětem následující otázky, na které děti 

stručně odpovídají:  

- Jak se podle vás postava cítila na začátku příběhu?  
- Jak se podle vás postava cítila na konci příběhu?  
- Dokázala postava působit optimisticky a spokojeně? Proč?  
 

Závěr 

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka zahájí s dětmi diskuzi o pocitech postav a o příčinách, které tyto 

pocity určovaly. Učitel*ka vyzdvihuje pozitivní pocity a ukazuje dětem, že 

těch pár negativních se nakonec změní v optimismus a vděčnost.  

 

  



 

 
 

Aktivita 4: Korunka díků  

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  

● Karton  

● Lepidlo 

● Háčky 

● Barvy/Pastelky  

Pedagogické strategie  

● Skupinová diskuse  

● Sebereflexe  

● Praktická činnost 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 

 

Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  25’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka začne s dětmi mluvit o nejveselejší vzpomínce na své dětství. 

Požádá děti, aby se zamyslely nad okamžikem, který je nesmírně potěšil, a 

důvody, proč pociťovaly vděčnost.  

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Učitel*ka rozdá každému dítěti kartičky, barvy nebo pastelky. Požádá děti, 

aby nakreslily a vybarvily okamžik, který jim udělal radost a na který si 

nejlépe pamatují. Poté, co děti dokreslí, učitel*ka vysvětlí další postup: 

každé dítě požádá, aby si vzalo z domova vlastní sadu háčků a na druhém 

kartonu mu učitel*ka pomůže přilepit háčky ve tvaru srdce. Jakmile je 

srdce vytvořeno, děti do něj vlepí dříve vytvořený výkres. Učitel*ka žádá 

děti, aby jedním slovem definovaly, jaké pocity v nich vzpomínka vyvolala. 

Učitel*ka napíše slovo na výkres.  

Závěr 

(Trvání: 5 min) 

Na konci aktivity se učitel*ka ptá dětí, proč si vybraly právě tu vzpomínku 

a proč ji považují za nejkrásnější. Učitel*ka vysvětluje dětem důležitost 

pozitivních pocitů a vyjádření radosti a vděčnosti.  

Domácí cvičení 
Děti jsou požádány, aby se svými rodiči hovořily o optimismu a vděčnosti 

a aby vysvětlily věci, které je činí šťastnými a vděčnými. Děti si mohou 

doma zopakovat tři aktivity, které dělaly ve škole.  

Metodika 

hodnocení 

Učitel*ka při provádění činností sleduje a zapisuje poznámky týkající se 

toho:  

− jak dobře každé dítě rozumělo pojmu optimismus a vděčnost 

− jak se každému dítěti podařilo zapojit se do týmu a vzájemně 

spolupracovat  

− jak dobře vyjadřují své pocity a jak dobře si je uvědomují  



 

 
 

Lekce 2: Vyjádření optimismu a vděčnosti 

Úvod k lekci 

Tato lekce zahrnuje tři aktivity, které mají za cíl vyjádřit optimismus a vděčnost vůči ostatním. První 

aktivita učí děti dávat, ale také důležitosti malých a krásných gest. Druhá aktivita je založena na 

poznání osoby vedle sebe a na pochopení pocitů. Aktivita číslo tři rozvíjí kritické a kreativní myšlení 

dětí a nutí je podílet se na budování příběhu založeného na optimismu a vděčnosti.  

Cíle  

Na konci lekce by děti měly být schopny:  

● Vyjádřit pocity optimismu a vděčnosti  

● Spolupracovat mezi sebou a lépe si rozumějte  

● Porozumět svým pocitům  

● Oceňovat důležitost optimismu a vděčnosti  

 

Zahřívací aktivita  

Učitel*ka se dětí ptá, jestli mají radost, když dostávají dárky nebo když si 

hrají se spolužáky. Po obdržení jejich krátkých odpovědí jim učitel*ka 

vypráví krátký příběh o tom, jak je důležité projevovat vděčnost lidem, na 

kterých jim záleží, a jak je dobré chápat, jak se cítí ten, kdo je vedle nich.  

 

  



 

 
 

Aktivita 5: Srdce darované z vděčnosti  

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  

● Středně velké kamínky  

● Barvy / Barevné fixy  

● Nádoba s vodou  

● Papírové utěrky  

Pedagogické strategie  

● Skupinová diskuse  

● Sebereflexe  

● Praktické aktivity  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  23’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka dětem vysvětlí, že udělají praktické cvičení, aby ukázaly svou 

vděčnost své rodině. Učitel*ka s nimi také mluví o tom, jak by taková 

praktická gesta měla být doprovázena slovy, která by měly říkat svým 

blízkým a která by měla dát najevo jejich lásku.  

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Učitel*ka podá každému dítěti kamínek a požádá je, aby jej umyly v misce 

s vodou a pak otřely papírovou utěrkou. Učitel*ka vyzve děti, aby si vybraly 

barevnou fixu a nakreslily na kámen srdce, vybarvily ho. Poté, co děti 

dokončí tuto část, učitel*ka je požádá, aby jmenovaly osobu z rodiny, které 

chtějí barevné srdíčko darovat, a důvod, proč si ji vybraly. Učitel*ka 

poslouchá odpovědi dětí.  

Závěr (Trvání: 3 

min) 

Učitel*ka gratuluje dětem k barevným srdíčkům a za poskytnuté odpovědi. 

Učitel*ka jim zase vypráví o osobě v rodině, které si nejvíce váží a komu by 

dala barevné srdce. Učitel*ka dětem připomíná, aby nezapomněly dát 

dotyčnému své srdce a vyjádřit svou vděčnost slovy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aktivita 6: Pouto mezi kamarády   

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  ●  Klubko vlny  

Pedagogické strategie  
● Skupinová diskuse  

● Spolupráce  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka si s dětmi povídá o tom, jaká spojení mohou být mezi dvěma 

lidmi a kolik výhod mají, když znají ty, kteří jsou vedle nich. Učitel*ka je 

krátce seznámí s hrou, kterou spolu budou hrát, a ukáže jim vlněné klubko.  

Aktivita  

(Trvání: 10 min) 

Učitel*ka začne, vezme klubko, řekne jméno dítěte a jeho charakteristiku, 

která ho definuje, například „Jmenuji se Anna a ráda kreslím.“  

Pak učitel*ka vezme provázek a náhodně předá klubko nějakému dítěti, 

aby ono udělalo to samé a tak dále. Na konci všech prezentací se vytvoří 

síť mezi všemi dětmi, které představuje jejich pouto.  

Závěr 

(Trvání: 5 min) 

Na konci aktivity učitel*ka a děti diskutují o vlastnostech, které je definují, 

a snaží se najít společnou řeč mezi dětmi. Učitel*ka také vysvětluje, že není 

problém se odlišit nebo mít jiné vlastnosti než ostatní. Předškolní děti jsou 

vedeny k tomu, aby se soustředily na pocity optimismu, štěstí a vděčnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aktivita 7: Loutkové divadlo 

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  

● 3 panenky nebo loutky  

● Stůl  

● Kus látky  

Pedagogické strategie  
● Sebereflexe  

● Praktická činnost 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  30’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka dětem připomene společnou návštěvu v loutkovém divadle a 

poslední společný film. Poté, co učitel*ka zpozoruje nadšení dětí, vysvětlí 

jim aktivitu, kterou provedou, nazvanou loutkové divadlo.  

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Učitel*ka vybere tři loutky nebo panenky, které budou představovat 

následující postavy: dítě ve stejném věku jako děti ve třídě, učitele a 

vypravěče.  

Učitel*ka si vybere účastníka, který převezme roli dětské postavy. Může 

dát loutce/panence jméno, včetně svého. Zopakujte si základní premisu 

představení: Proč se panenka cítí vděčná? Proč se cítí vždy optimisticky?  

Učitel*ka se ujme role učitele*ky i vypravěče za použití vhodných 

loutek/panenek. Učitel*ka musí sloužit jako vzor pro tuto aktivitu. 

Učitel*ka dokáže předvést, jak může učitel*ka pomoci dětem být 

optimistickými a vděčnými.  

Závěr 

(Trvání: 10 min) 

Učitel*ka iniciuje diskuzi všech dětí. Učitel*ka je žádá, aby odpověděly na 

následující otázky:  

1. Jaký byl problém? 

2. Jak se podle vás postava cítila?  

3. Jak učitel*ka pomohla dítěti probrat, co ho trápí?  

4. Jak učitel*ka vedla postavu ke změně myšlení o problému?  

5. Proč věci nejsou vždy tak špatné, jak se zdají?  

Učitel*ka také žádá děti, aby ocenily pozitivní pocity zvýrazněné jejich 

hrou a přemýšlely o jiných hrách / kreslených filmech, ve kterých poznaly 

stejné pocity.  

Domácí cvičení 
Děti jsou požádány, aby s rodiči hovořily o svých aktivitách ve školce, a jsou 

povzbuzovány, aby si je doma znovu vytvořily.  



 

 
 

Metodika 

hodnocení 

Učitel*ka při provádění činností sleduje a zapisuje poznámky týkající se 

toho:  

− jak dobře dítě chápalo pojem optimismus a vděčnost  

− jak dobře rozumí pocitům svých kamarádů 

− jak dobře reagují na gesta vděčnosti  

 

  



 

 
 

Lekce 3: Hledání optimismu a vděčnosti 

Úvod k lekci 

Lekce se skládá ze tří aktivit. V první aktivitě mohou děti uplatnit svou schopnost vžít se na místo 

druhých, být optimistické a vděčné. Spočívá v tom, že všechny děti usadíte do kruhu a obujete je do 

boty toho po jejich pravici. Učitel*ka tak symbolizuje výraz „vžij se do kůže druhého“. Úkolem druhé 

aktivity je, aby děti zachytily fotografie jejich oblíbených věcí doma i na zahradě. Zjistí, že nemusí 

chodit daleko, aby objevily věci, které jim přinášejí radost a štěstí. Poslední aktivita nazvaná Zahrada 

vděčnosti vybízí děti, aby se navzájem vžily do kůže a rozvíjely tak empatii a smysl pro vděčnost. Tato 

aktivita je dobrým cvičením pro vytváření stromů vděčnosti. Procházet několika negativními 

emocemi může být pro děti zábavnou a interaktivní příležitostí k učení, aby lépe porozuměly 

optimismu a vděčnosti.  

Cíle  

Na konci lekce by děti měly být schopny:  

● Identifikovat pozitivní emoce a pocity  

● Popsat optimismus a vděčnost 

● Pochopit a ocenit důležitost optimismu a vděčnosti  

● Představit si a být si vědomi pocitů fiktivních postav  

 

Zahřívací aktivita  

Učitel*ka vyzve děti, aby řekly, co pro ně znamená příroda a co v ní 

nejraději dělají. Po obdržení odpovědí učitel*ka dětem vysvětlí, že každý 

člověk má k přírodě jiné city, proto je důležité pochopit a přijmout, jak se 

cítí kamarád*ka vedle něj*ní. Učitel*ka uvádí některé konkrétní příklady 

ze skutečného života.  

 

  



 

 
 

Aktivita 8: Hra s botami  

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  ● Pár bot/přezůvek pro každé dítě ve třídě  

Pedagogické strategie  
● Sebereflexe  

● Skupinová diskuse  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  21’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka zahájí diskuzi s dětmi a ptá se jich, zda si někdy představovaly, za 

co jsou jejich spolužáci vděční a co jim přináší optimismus. Děti krátce 

odpoví „ano“ nebo „ne“ a učitel*ka oznámí další aktivitu.  

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Učitel*ka vyzve děti, aby si přinesly boty a posadily se do kruhu. Učitel*ka 

žádá každé dítě, aby položilo své boty před spolužáka vedle a aby se vžilo 

do kůže toho*té spolužáka*ačky. Aby se snažily myslet jako on*a, aby 

vnímaly, co asi cítí. Učitel*ka jim dá příklad jiné situace, např.: ráno, když 

se všichni chystají na odchod z domova a on/ona je na odchodu do školky 

včas, proč byly vděční a optimističtí. Aktivita je obnovena pro každé dítě 

ve třídě, takže si všechny děti navzájem přezouvají papuče.  

Závěr (Trvání: 5 

min) 

Učitel*ka žádá děti, aby vysvětlily, jak se cítily, když se vžily do kůže někoho 

jiného. Učitel*ka je také žádá, aby vysvětlily, zda někdy prošly podobnými 

stavy a pocity.  

 

  



 

 
 

Aktivita 9: Hon za vděčností a optimismem 

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  

● PC 

● Fotoaparát  

● Tiskárna  

● Papír  

Pedagogické strategie  

● Skupinová diskuse  

● Sebereflexe  

● Praktická činnost 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka se dětí ptá, kdy se naposledy zastavily, aby se podívaly na 

květinu, přivoněly k ní nebo pohladily zvířátko. Děti stručně odpovídají na 

otázku učitele*ky. Učitel*ka vysvětluje, jak je aktivita, kterou budou dělat, 

přiměje pochopit důležitost malých gest vděčnosti a optimismu.  

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Učitel*ka dětem krátce přiblíží, z čeho se skládá tato aktivita. Učitel*ka si 

náhodně vybere dítě, dá mu*jí fotoaparát a vysvětlí, které tlačítko má 

stisknout, aby se vyfotilo. Poté učitel*ka vyzve dítě, aby si vymyslelo 

předmět/osobu v místnosti, která v něm vyvolává pozitivní pocity, a 

vyfotilo to*ji*jej. Aktivita provede každé dítě ve třídě. Na konci učitel*ka 

stáhne obrázky do třídního počítače a vytiskne je. Učitel*ka s dětmi vytvoří 

album se všemi vytištěnými fotografiemi.  

Závěr 

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka dětem vysvětluje, jak jim maličkosti, které jsou okolo nás, mohou 

udělat velkou radost a mohou je potěšit, aniž by si to nutně uvědomovaly. 

Učitel*ka je nabádá, aby každý den obdivovaly přírodu, co nejvíce si hrály 

a také vyjadřovaly vděčnost.  

 

  



 

 
 

Aktivita 10:  Zahrada vděčnosti  

Uspořádání  Ve třídě, v kruhu  

Seznam věcí  ● Strom vděčnosti vyroben z kartonu (viz Toolkit/Příručka) 

Pedagogické strategie  
● Skupinová diskuse  

● Skupinová práce 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 3. Pozitivní emoce  

Trvání  30’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka se dětí ptá, zda mají rádi přírodu a proč. Po obdržení jejich 

odpovědí si s nimi učitel*ka povídá o přínosech přírody, o pohodě, kterou 

vám nabízí, a o pocitech vděčnosti a optimismu, které mohou získat, když 

budou trávit čas v přírodě. Učitel*ka dětem řekne, že si spolu zahrají 

zahradu vděčnosti.  

Aktivita  

(Trvání:  20 min) 

Učitel*ka vysvětluje dětem fáze této hry: 1. Začněte cestu; 2. Zamračený 
les; 3. Smutná bažina; 4. Šílená hora; 5. Vděčná zahrada.  
Učitel*ka a děti začínají hru.  

1. Začněte cestu: Učitel*ka se postaví před skupinu, se stromem 
vděčnosti/vděku v jasném výhledu. Učitel*ka vysvětluje, že 
všichni jedou na výlet do zahrady vděčnosti, ale aby se tam 
dostali, musí projít třemi nebezpečnými místy.  

2. Zamračený les: První zastávkou je zamračený les. V tomto lese 
hodně fouká, takže učitel*ka napodobuje, jak ho*ji zmítá vítr 
a otáčí se tam a zpět, jako by se s ním snažil*a bojovat. Jediný 
způsob, jak opustit zamračený les, je znovu se cítit šťastně, a 
tak učitel*ka požádá děti, aby vykřikly, za co jsou vděčné 
(použijte strom vděčnosti jako výzvu). Poté, co děti 
vyjmenovaly pár věcí, učitel*ka napodobuje velkou úlevu s 
velkým úsměvem.  

3. Smutná bažina: Hned za zamračeným lesem je smutná bažina! 
Učitel*ka se shrbí, sklopí ruce dolů a jde (na místě) velkými 
těžkými kroky, jako by procházel*a bahnem nebo vodou. 
Učitel*ka opět nechává děti říkat to, za co jsou vděčné, aby 
všichni mohli opustit smutnou bažinu.  

4. Rozzlobená hora: Za smutnou bažinou je rozzlobená hora. 
Učitel*ka předstírá, že s velkou námahou šplhá na horu a tváří 
se rozzlobeně. Děti by opět měly říkat věci, za které jsou 
vděčné, aby se mohly znovu cítit šťastné.  

5. Zahrada vděčnosti: Učitel*ka nakonec dorazil*a s dětmi do 
zahrady vděčnosti! Jakou odvedly dobrou práci! Na oslavu 
může každý udělat oslavný tanec.  



 

 
 

Závěr 

(Trvání: 5 min) 

Na konci aktivity učitel*ka dětem vysvětluje, že bez ohledu na to, kolik 

překážek je v životě potká, musí zůstat optimistické a být vděčné za to 

krásné, co se jim děje.  

Domácí cvičení 
Děti jsou požádány, aby se svými rodiči hovořily o optimismu a vděčnosti 

a aby vysvětlily věci, které je činí šťastnými a vděčnými. Děti si mohou 

doma zopakovat tři aktivity, které dělaly ve škole.  

Metodika 

hodnocení 

Učitel*ka při provádění činností děti sleduje a zapisuje poznámky týkající 

se toho:  

− jak dobře pochopily, že štěstí je o vděčnosti a optimismu  

− jak se každému dítěti podařilo zapojit se do týmu a vzájemně 

spolupracovat  

− jak dobře pochopily výhody pozitivních emocí  
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