
Cílová skupina
• děti od 4 let

Délka
cca 20–30 minut

Krůček po krůčku po mapě 
sousední země

Cíle
• vytvořit z prostoru ve třídě či jiné místnosti mapu České republiky, resp. 

Německa

• propojení pohybu a prostorového cítění

• zprostředkování slovíček jazyka sousední země

Materiál
• barevné papíry s názvy měst České republiky, resp. Německa 

• lepicí páska

• mapa České republiky, resp. Německa

Průběh
• Krátká vstupní část – v kruhu se s dětmi pobavíme, zdali už jsme někdy 

v sousední zemi byli, zda víme, kde je, zda známe nějaká její města, jak se 
tam mluví. Již během tohoto úvodu můžeme využívat mapu dané země. 
Ukazovat města (nebo místa), která děti budou jmenovat, nebo která budeme 
jmenovat my.

• Chystáme se na cestu jako praví cestovatelé, kteří začínají také doma 
„s mapou u stolu“.

• Městům přidělíme barvy – možno společně s dětmi, či připravit předem, či 
náhodně až při setkání. Záleží na připravenosti dětí a na věku dětí.

• Po prostoru pokládáme barevné papíry (je dobré papíry připevnit lepicí 
páskou, aby neklouzaly po podlaze), které budou představovat města. Při 
pokládání jmenujeme vždy město: „To je ... Das ist ...“ Takto pokračujeme, 
dokud nemáme všechna potřebná slovíčka. U starších dětí můžeme přidat 
i cedulku s názvem města. Mapa na podlaze je hotová ...

• ... a můžeme vyrazit. Stačí si jen vybrat dopravní prostředek. Jako první 
zvolíme vlak – dobře se zapojí všechny děti do vláčku jako vagónky, mašinkou 
je nejlépe vyslanec či vyslankyně / učitel či učitelka – „mašinka“ totiž udává 
směr a způsob dopravy. V průběhu aktivity měníme dopravní prostředky podle 
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pokračování
Krůček 

po krůčku 
po mapě 

sousední země

potřeby a nálady skupiny, pro upravení temporytmu. Pokud děti rozdováděně 
běhají, zklidníme je tím, že jdeme pěšky, už jsme unavení, máme na zádech 
těžký batoh apod. 

• Po celou dobu nejmenujeme města, ale barvy. Všichni se pak podle zadání 
přesunují k určité barvě.

• Několikrát zkusíme tímto způsobem „projet“ Českou republiku nebo Německo 
(případně určitou spolkovou zemi) pro opakování a zafixování slovíček.

Alternativy:

• Tuto krátkou aktivitu je možné využít i ke zprostředkování jiných slovíček 
(například čísel). 

• Aktivitu je možné rozvést do delšího bloku, který může trvat několik hodin. 
Může se stát také součástí několikadenního projektu. Se staršími dětmi 
můžeme zkoumat, zda jsou pro určitá města typické konkrétní barvy a proč 
(možno vycházet z typických obrázků, ze znaků města, apod.). Pak můžeme 
srovnávat, jaké barvy byly městům přiřazeny na začátku.
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