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O divadle – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky 

• Otázky k pochopení básně: dítě si procvičuje porozumění textu. Svými slovy interpretuje 

obsah (význam) básně 

• Nová slova, slovní spojení: dítě si rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá (slova 

spojená s činností divadla) 

2. Povykládej si o povolání svých rodičů   

• Diskuse: dítě získává poznatky z oblasti různých povolání. Soustředěně poslouchá, vede 

dialog (doptává se) apod. Rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá. (Dokáže říct 

konkrétně, kde rodiče pracují, co dělají – např. prodává, pomáhá starým lidem, nemocným 

lidem, peče atd.). Dítě projevuje zájem o nové věci (např. povolání, která ještě nezná) 

3. Předveď pantomimu a hádej    

• Pantomima: dítě vyjadřuje vlastní pohybové představy (pomocí pantomimky vyjádří 

jednotlivé profese), dítě přichází se svými nápady  

• Hádání: dítě se soustředí na činnost, na základě získaných poznatků logicky vyvodí 

předváděnou profesi 

4. Zahraj si divadlo  

• Divadlo: dítě si zapamatuje krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky, 

reprodukuje je, přijme jednoduché dramatické úlohy. Aktivně používá slovní zásobu spojenou 

s divadelním prostředím (např. hlediště, jeviště, opona, uvaděčka, herec, vypravěč apod.) 

• Výroba kostýmů, masek, loutek: dítě si procvičuje jemnou motoriku, zachycuje skutečnosti 

různými výtvarnými a pracovními technikami. Vyjadřuje své nápady pro tvorbu z různých 

materiálů, předmětů apod. 

• Výroba plakátků, pozvánek, vstupenek: dítě si procvičuje jemnou motoriku, koordinaci 

oko-ruka. Udržuje své pracovní místo v čistotě, po práci své místo uklidí. Bezpečně zachází 

s nůžkami. (Je nutné dítěti připomenout bezpečné zacházení s nůžkami.) Dítě si procvičuje 

napodobit písmena dle vzoru. (Pouze pro děti, které o tuto činnost jeví zájem, baví je to.) 

• Spolupráce: dítě se učí spolupracovat, domlouvat se na postupu, rozdělit si práci, uzavírat 

kompromisy, zažívá radost ze společné práce 

• Sociabilita: dítě se učí vnímat potřeby druhého člověka, dokáže druhého potěšit (zahrát pro 

něho divadelní představení – např. pro prarodiče, představení lze nahrát nebo vysílat online), 

zažívá dobrý pocit z radosti druhých 

• Pravidla slušného chování v divadle: dítě zná základní pravidla slušného chování 

v divadle a respektuje je (např. včasný příchod do divadla, vhodné oblečení, tiché chování 

apod.) 

5. Zavzpomínej si na návštěvu divadla   

• Diskuse: dítě spontánně vypravuje zážitky z návštěvy divadelního představení, vyjádří a 

zhodnotí své prožitky (co se líbilo, co ne a proč, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné 

apod.) 
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