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Setkání s Marťanem – Vysvětluj a popisuj 

Autor: Mgr. Martina Jedličková, Centrum robotiky 

Časová náročnost: 15–25 minut 

Ročník: MŠ – předškoláci 

Předmět: český jazyk  

Učivo: rozvoj mluveného projevu žáka 

Pomůcky: interaktivní panel s možností zobrazení staženého dokumentu, pracovní list 

Vysvětluj a popisuj Marťanovi (Příloha 1) 

 

Popis aktivity:  

Kdy aktivitu zařadit: 

Aktivitu je možné využít v době distanční výuky pro vzdálenou výuku či kdykoliv v průběhu 

školního roku při prezenční výuce.  

Popis aktivity: 

Obrázek zobrazíme na interaktivním panelu a řekneme dětem: „Děti, tento Marťánek z jiné 

planety je u nás na Zemi úplně poprvé. V bublině nad jeho hlavou vidíš předmět, u kterého se 

snaží vymyslet, k čemu asi slouží. Pokus se mu co nejpodrobněji popsat, k čemu daný předmět 

slouží.“ 

Řekneme dětem, že kdo bude mít nějaký nápad na popis, bude se hlásit, abychom se 

nepřekřikovali. 

Reflexe: 

Po dokončení práce s pracovní listem si s dětmi v kroužku aktivitu vyhodnotíme. 

▪ Ukaž mi na palci, jak jsi podle sebe dokázal/a popsat daný předmět? (Palec nahoru – 
neměl/a jsem problém dát dohromady větu, palec vodorovně – mám problém 
s popsáním toho, k čemu předmět slouží a palec dolů – zatím se neumím vyjádřit, ale 
vím, k čemu slouží. 

▪ Ukaž mi ve „foťáčku“ (děti si z rukou udělají imaginární fotoaparát), jak jsi se během 
aktivity cítil/a? (Opět můžeme pracovat s emocionálním nastavení dětí po aktivitě a 
popřípadě zjišťovat příčiny.) 

▪ … 

Je dobré se věnovat i důvodům, když děti ukáží palec dolů. Proč bylo nějaké dítě během aktivity 
v nepohodě, a zda existuje něco, aby to příště bylo jinak. 

 

Cíl: Rozvoj mluveného projevu dítěte. 
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Příloha 1 – Vysvětluj a popisuj Marťanovi 

 

 

 

 


