Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list C1

ZK^dD^ dD/

s. 1/2

Vøková kategorie: 15+

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

5 minut

35 minut

místnost

kdykoliv

5 a více

15+

ROLE VE SKUPIN÷
Obecný cíl:||| Rozvoj tøchto kompetencí: k įešení problémŃ, ke komunikaci.
Konkrétní cíl:||| Konkrétní cíl: Rozvoj komunikace, umøt diskutovat na dané téma, vcítøní se do rolí.
Motivace:|||

Každou skupinu tvoįí osobnosti, které se od sebe navzájem odlišují, napį. tím, jaké mají v dané
skupinø postavení. Uprostįed skupiny jsou ti nejaktivnøjší jedinci, kteįí ji v podstatø įídí a rozhodují o tom, co bude
skupina dølat. Kolem nich jsou jedinci, kteįí se podílejí na každé êinnosti skupiny a neprotestují. Na okraji skupiny
jsou pak ti, kteįí se vøtšinou nezapojují do êinností a staêí jim jen døní ve skupinø pozorovat. MŃžete prodiskutovat
s|ostatními, jak je to ve vaší skupinø.
Legenda:||| Planeta PamøĹ – viz pįíbøh v úvodu metodiky.
Potįeby:|||

Kartiêky rolí (viz pįíloha C1A).

Provedení:||| Úêastníky rozdølíme do skupinek (vhodné je maximálnø po 8 lidech). Každý si vylosuje kartiêku s
nøjakou rolí, kterou nikomu jinému neukazuje (vedoucí hry mŃže také kartiêky rozdat dle svého uvážení). Následnø
skupince zadáme téma k diskusi, které by mølo být všem úêastníkŃm blízké. ÚêastníkŃm mŃžeme dát také možnost,
aby se na tématu domluvili mezi sebou sami. Na diskusi k tématu jim necháme zhruba 15 minut. Je dŃležité úêastníky
upozornit, aby se snažili co nejvíce vžít do dané role.
Po skonêení se snaží úêastníci odhadnout a deˬnovat, kdo møl jakou roli. Také se mohou zamøįit na to, jak se lišila
jejich role od jejich bøžného chování. Dále lze diskutovat o tom, jak se v pįiįazených rolích cítili, jak na nø pŃsobili
ostatní, jaké role jsou pro skupinu dŃležité a proê, jakou roli mají ve skupinø v bøžném životø, co se nauêili, co
pochopili atp.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Zrakovø postižení – záleží na typu postižení. Lehêí stupeĢ – velké písmo,
aktivitu dølat v dobįe osvøtleném prostoru. Tøžší stupeĢ postižení – lze

provést po sdølení role.
Sluchovø postižení – dát si pozor na to, aby dítø bylo poblíž a mølo možnost pįi vysvøtlování odezírat ze rtŃ vedoucího.
Vysvøtlovat krok za krokem. Mluvit zįetelnø, nahlas, pomalu. Pro tøžší stupeĢ – nevhodné.
Pohybovø postižení – bez omezení.
Mentálnø postižení – nevhodné.
Įeêovø postižení – bez omezení. Jen dát døtem dostateêný prostor na komunikaci.
Obtížnø vychovatelní – striktní hranice a pravidla pįi hįe.
Jedinci se speciɅckými poruchami uêení a chování – dostatek êasu na zpracování zadání.
Moje poznámky:|||
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Pozor na: Správné pochopení rolí – dobįe vysvøtlit pravidla, na pįíkladu ovøįit, zda byla pravidla pochopena.
Moje poznámky:|||
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