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Vymezení pojmu polytechnická výchova

Polytechnické vzdělávání se složkami PTE 

-přírodovědné

-technické

-environmentální 

představuje integrativní přístup ve vzdělávání



Přírodovědné vzdělávání
je definováno jako vzdělávání zaměřené na porozumění základním 
přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod 
vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, 
vlastností, zákonitostí). 

Cílem v přírodovědném vzdělávání je 

- rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných 
vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů

- podporovat odpovědné rozhodování v osobním a profesním životě 
člověka

- naplňovat osobní potřeby a fungování v občanském a případně 
budoucím profesním životě.



Technické vzdělávání
se zaměřuje na 

- osvojování potřebných technických vědomostí, dovedností a návyků

- vytváření vztahu k technice a rozvoj tvořivého technického myšlení

Osvojení je realizováno na vědeckém základě, uvědoměle a při 
aktivitách majících vztah k technice, s níž se v životě setká každý 
jedinec. 

Cílem technické výchovy je získat správné postoje k technice a                     
k využívání techniky v životě.



Environmentální vzdělávání

Environmentální výchovou rozumíme systematické působení 

na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem 

přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči 

o životní prostředí. 



Polytechnická výchova
zahrnuje široké téma pro různé oblasti a činnosti vzdělávání předškolních 
dětí 

Jedná se např. o 

- rozvoj matematických dovedností

- hry s materiálem a techniky zpracování materiálů

- seznamování s řemesly

- používání jednoduchých pracovních nástrojů

- konstruktivní hry se stavebnicemi a technickými kreativními hračkami

Děti se také hravou formou seznamují s různými poznatky v oblasti 
přírodních věd. 



Pracovní výchova 
jako součást 

polytechnické výchovy 

v mateřské škole



Cíle uvedené v RVP PV (2004) je možné specifikovat jako cíle 
pro pracovní výchovu a cíle pro širší, polytechnickou výchovu. 

Za cíle pracovní výchovy lze považovat následující: 

 získat základní a praktické pracovní dovednosti a návyky při práci 

s různými materiály 

 poznat vybrané materiály 

 osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny 

práce, základy organizace, plánování práce  

 vytvářet si pozitivní vztah k práci 



Polytechnická výchova rozšiřuje cíle pracovní výchovy ještě o další:

 poznat vybrané materiály a jejich užité vlastnosti

 naučit se volit a používat pro práci vhodné nástroje, nářadí 

a pomůcky

 osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život 

 osvojit si základy organizace, plánování práce a technologické kázně 

 vytvářet si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí  

 získat orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické 

a duševní práce, 

 poznávat a učit se používat nová multimedia.  



Integrace polytechnické výchovy do RVP PV 

Pracovní činnosti se objevují ve všech oblastech, a to v různých formách: 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

 zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

Vzdělávací nabídka: 

 manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 

náčiním a materiály 

 konstrukční činnosti 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 

stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 



Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

Jazyk a řeč 

 rozvoj komunikativních dovedností 

Vzdělávací nabídka: 

 komentování zážitků a aktivit z pracovní činnosti 



Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 rozvoj tvořivosti při řešení problémů 

 posilování přirozených poznávacích pocitů 

Vzdělávací nabídka: 

 záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenování  

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 badatelsky orientované hry s materiálem a předměty 

 řešení problémových úloh 



Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Sebepojetí, city, vůle 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolí 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

Vzdělávací nabídka: 

 činnosti zajišťující radostné prožitky  

 estetické a tvůrčí aktivity 



Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 rozvoj kooperativních dovedností 

Vzdělávací nabídka: 

 společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) 

 rozvoj estetického i společenského vkusu 

Vzdělávací nabídka: 

 společné hry a skupinové aktivity  
 estetické vnímání  
 situační hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí 



Dítě a svět (oblast environmentální) 

 osvojení si pravidel zdravého prostředí 

Vzdělávací nabídka: 

 praktické užívání techniky a hraček 

 seznamování s přírodninami, lidskými produkty 

 péče o životní prostředí 



Oblasti pracovních činností

Práce s různým materiálem Práce montážní a demontážní



Oblasti pracovních činností

Sebeobslužné práce Úklidové práce



Oblasti pracovních činností

Práce pěstitelské 
a chovatelské

Vycházky s pracovně 
orientačním zaměřením

Hrové činnosti



Práce s materiálem
Při práci s materiálem se používá 
 papír
 textil
 modelovací hmoty
 drobný přírodní materiál jako jsou různé plody a 

přírodniny
 v omezené míře se používají i kovy převážně ve formě 

fólií a „chlupatých“ drátků a plasty ve formě PET 
lahví



Při práci s materiály poznávají děti i vlastnosti materiálů. 

Z počátku se jedná např.: 

 o muchlavost u papíru, 

 o tvárnost u modelovacích hmot, 

 o pevnost různých materiálů, 

 o stárnutí materiálů apod. 

Práce s materiálem



Práce s materiálem
Na vhodně zvolených pracovních námětech si děti nacvičují základní pracovní dovednosti 

při práci s papírem jako je 

stříhání, vystřihování, trhání, lepení, slepování, nalepování, polepování, překládání, skládání, …

při práci s modelovací hmotou ubírání, přidávání, tvarování, 

při práci s přírodninami dotváření, lepení, 

při práci s fólií vytlačování a tvarování. 

Důležité je volit takové pracovní náměty, které by rozvíjely zároveň i neverbální tvořivost, 

technickou představivost, poznávání výrobních technologií, používání multimedií, a vedly i 

k ochraně a tvorbě životního prostředí. 



Práce s drátkem a korálky







Hrátky s drátky, plechy a plíšky





Drátky v kombinaci s keramikou



Práce montážní a demontážní jsou prostorem nejen pro rozvoj 

tvořivosti, ale i technické představivosti. 

Při práci se stavebnicí dochází též k rozvoji interpersonálních vztahů, 

neboť děti spolupracují, učí se komunikovat. 

Tato činnost zároveň přispívá i k poznávání okolního světa, o tom, jak 

věci fungují. 

Stavebnice se používají různé, od jednoduchých dřevěných či 

molitanových kostek až po elektrostavebnice Krabík a stavebnice Lego.  

Práce montážní a demontážní 















Tyto činnosti rozvíjejí všechny oblasti: 

 biologickou

 psychologickou

 interpersonální

 sociálně kulturní 

 environmentální

Děti se učí pečovat nejen o sebe, ale i o své prostředí právě 

formou sebeobslužných a úklidových prací. 

Sebeobslužné a úklidové práce 



Práce pěstitelské a chovatelské 

Tyto činnosti učí děti zodpovědnosti. 

Při volbě těchto činností musí učitel přihlížet ke zdravotnímu stavu dětí a k hygieně prostředí. 



Vycházky s pracovně orientačním zaměřením 

Vycházky rozvíjejí všechny oblasti vzdělávání. 

Při vycházce mohou děti sbírat plodiny a přírodniny, ze kterých následně vytvářejí výrobky. 

Jinou formou je tvoření dětí přímo v přírodě, kdy vytvářejí různé výrobky, např. pro 

zvířátka. 



Hrové činnosti 
Jedná se o hry konstruktivní, tvořivé, situační, apod. 
Při hrách jsou téměř vždy vytvářeny situace, kdy děti musí reagovat jako v běžném 
životě a tak jsou opět rozvíjeny všechny oblasti (Honzíková, 2006). 





















Volba pracovního námětu a klíčové kompetence

Volbu pracovního námětu ovlivňují nejen vzdělávací oblasti, ale zároveň 
i snaha o rozvoj klíčových kompetencí.

V předškolním věku to základy těchto kompetencí:  

1. Kompetence k učení 

děti si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky při práci 
s materiálem 

2. Kompetence k řešení problémů 

děti se učí řešit zadané problémové úlohy, volit pracovní postupy 



Volba pracovního námětu a klíčové kompetence

3. Kompetence komunikativní 

 děti si rozšiřují slovní zásobu z oblasti materiálů, pracovních nástrojů, 

nářadí a pomůcek 

 učí se navzájem komunikovat 

4. Kompetence sociální a personální 

 děti se učí vzájemně spolupracovat na zadaném pracovním námětu 

 učí se vzájemné pomoci 



Volba pracovního námětu a klíčové kompetence

5. Kompetence činnostní a občanské 

 děti si vytvářejí pozitivní vztah k práci  

 učí se hodnotit své výsledky a výsledky ostatních 

 děti jsou vedeny k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny  

 učí se zodpovědně zacházet s materiálem a pomůckami 

Rozvoj klíčových kompetencí vede děti k dosažení znalostí, dovedností, 
postojů a návyků při práci s různými materiály (RVP PV, 2004). 



Matematická 
pregramotnost

jako součást 
polytechnické výchovy 

v mateřské škole



Matematická pregramotnost
jako součást polytechnické výchovy v mateřské škole

Pro předmatematickou gramotnost mají velký význam manipulativní činnosti 

- mozaiky

- skládanky 

a s tím související schopnost práce 

- s plánkem

- návodem, 2D 

- předlohou 



zaměřujeme se na 

- porovnávání množství (bez použití čísla) 

- porovnávání délek                                          hmatatelných objektů 

- porovnávání výšek

rozvoj specifických schopností 

- orientace v rovině a v prostoru v propojení na jazyk

- obrazová a tvarová představivost

- prostorová paměť (pro výběr, pro polohu, vzájemné postavení objektů v prostoru) 

V rámci pozorování okolí a následné diskuse dítě cíleně objevuje vztahy příčinnosti 

a následnosti, které do kultury polytechnického vzdělávání patří. Podobně jako 

návyk úklidu pracoviště a osvojování si pracovních a bezpečnostních návyků. 


