
VýukoVý program 
„Příběh na niti“
pro školky
pro 1. stupeň ZŠ
pro 2. stupeň ZŠ

Výukový program „příběh na niti“ pro školky
prohlídka muzea je adekvátně zjednodušena s důrazem na vlastní prožitek 
dětí a na podporu vztahu dětí k loutkám a divadlu. Během prohlídky děti 
vidí loutky nejen ve vitrínách, ale i „v akci“ a v divadle potom mají možnost 
si je samy vyzkoušet. muzeum disponuje i maňásky pro nejmenší děti. 
pracovní listy jsou připraveny jako omalovánky na téma Červená karkulka.

Výukový program „příběh na niti“ pro 1. stupeň ZŠ
důraz je kladen na účast žáků při získávání základních znalostí z oblasti 
loutkářství. Za pomoci kreslených pracovních listů žáci s průvodcem 
v expozici muzea proberou historii loutkových divadel (kočovná, rodinná, 
stálá), zpracují pojem loutka, uvědomí si, jak se loutky vyrábí a jaké 
základní druhy loutek existují. Ve druhé části se potom aktivně věnují 
tématu „loutkové divadlo“, vysvětlí si, jaké profese v loutkovém divadle 
působí a na vlastní kůži si je v muzejním divadle vyzkouší. Vrcholem 
výukové programu je sehrání jednoduché pohádky přímo Vašimi žáky. 
pracovní listy obsahují základní informace z programu a lze s nimi 
pracovat i v další výuce.

Výukový program „příběh na niti“ pro 2. stupeň ZŠ
je zaměřen více do detailu na historii loutkářství s důrazem na plzeňský 
region. Žáci si během výkladu v expozici zařadí loutkářství do kontextu 
světových dějin v rozsahu, který už znají, seznámí se se specifiky 
a výraznými osobnostmi plzeňského loutkářství a identifikují nejznámější 
plzeňské loutky. při programu žáci aktivně využívají pracovní listy, které 
jsou zpracovány způsobem podněcujícím kreativitu a pozornost. Ve druhé 
části žáci poznají a vyzkouší si základní druhy loutek, popíšou profese 
v loutkovém divadle a sami si zahrají hru dle vlastního upraveného 
scénáře.

Výukové programy jsou odborně připraveny tak, aby 
náročnost, forma i obsah odpovídaly věkové skupině 
žáků, a aby informace byly žákům předkládány co 
nejzajímavější formou.
programy jsou vedeny odbornými lektory – průvodci, 
každý výukový program je doplněn pracovními listy, 
s nimiž je možné pracovat dále ve výuce. 

Praktické 
informace: 
rezervace nutná.
program trvá cca 60 
min, lze flexibilně 
upravovat.
Vstupné – 30 kč/ žák, 
pedagogický doprovod 
zdarma (pro skupiny 
nad 10 osob).
psací potřeby v muzeu 
k dispozici.
Šatna v muzeu 
k dispozici.
Změny programu na 
základě požadavků 
nebo návrhů pedagoga 
jsou možné.


