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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

75 minut

klubovna

podzim/zima

minimálnø 9

ête/píše

SOVA — NÁŠ ODDÍL
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, obêanská.

Konkrétní cíl:||| Podpoįit pocit sounáležitosti k|partø vrstevníkŃ, oddílu a|první seznámení s|organizaêní výstavbou Pionýra.
Motivace:|||

Pocit sounáležitosti je v|tomto vøku dŃležitý. Døti vyhledávají vrstevníky ke|hrám a|uêí se spoleênø
sociálním rolím. Pravidelné êinnosti s|oddílem jim toto umožĢují…
Legenda:||| Žádné zvíįátko nežije samo, protože by nepįežilo. Mravenec by o| tom, jak je žití ve| spoleênosti
potįebné, mohl dlouho vypravovat. Sám by nedokázal žít ani medvød, pįestože je tak velký a|obrovský, u|ptáêkŃ, sov
a|koêek je tomu podobnø. Sova mŃže hodnø pozorovat, co všechno se mezi zvíįátky odehrává. Tak pojìme pozorovat
spolu s|ní, êím se lidé liší a|co mají spoleêného.
Potįeby:||| Pįipravíme si lístky k|zaznamenání vøt u|hry Sova pozoruje. Ty pak využijeme u|hry Lidské bingo.
Ke| hįe Lidské bingo potįebujeme papír cca A5 rozdølený na| díly 3| × 3| – staêí naznaêit êarami tužkou. Vhodné je
pįipravit si i|nøjakou sladkou odmønu – postaêí krabiêka lentilek.
Tužky a|papíry, pįípadnø misky a|míêky na|stolní tenis, které budou pįedstavovat body u|hry Kdo má…
K|tomuto metodickému listu je pracovní list C4A.
Provedení:||| Sova pozoruje
Døti se posadí na|zem do|kruhu do|tureckého sedu (nejlépe tak, aby vedle vedoucího sedøl alespoĢ jeden instruktor).
Budeme si chvíli hrát na| pozorující sovu. Asi po| minutø tichého pozorování popíše vedoucí jednou vøtou, co vidí:
„Já sova se dívám na|Marka a|vidím jeho tmavé vlasy.” Pak pįedá slovo osobø po|jeho pravici (nejlépe instruktorovi).
Ten ve|hįe pokraêuje stejným zpŃsobem, dokud se všichni v|kruhu nevystįídají. Pįi pozorování bychom møli hovoįit
o|každém pouze jednou, tj. nelze, aby 2|døti pozorovaly 1|êlovøka (výsledek by pak nešel použít pįi další hįe).
Úkolem druhého instruktora je každý výrok zaznamenat na| malý papírek — napį: Marek — tmavé vlasy. Papírky
pįitom skládá do|krabice (êepice êi jiného osudí).
Metodická poznámka:
Aby se lísteêky daly použít pįi Lidském bingu, musí být zaruêeno, že každá osoba, která se bude binga úêastnit, má
v|osudí papírek se svým jménem.
Hru mŃžeme zahájit povídáním (viz motivace). Úskalím hry je popis ne zcela pįíjemných vlastností. Pokud se tak stane,
vedoucí hru na|chvíli zastaví a|požádá o|napravení chyby – aby stejný pozorovatel įekl o|tom samém êlovøku nøco
hezkého. Doporuêujeme døtem také hledat jiné možnosti…
Pozorujeme vnøjší vzhled (tmavé vlasy) nebo vlastnosti, zájmy?
Lidské bingo
POZOR! Je potįeba døtem peêlivøji vysvøtlit pravidla hry.
První êást hry – zaplnit hrací pole jmény (pokud máme stejná jména døtí v oddíle, napíšeme jejich pįíjmení êi pįezdívky).
Pro každého hráêe pįipravíme hrací pole pro bingo – tabulku 3| x 3| êtverce. Všichni hráêi najednou mají za| úkol
rozptýlit se po|místnosti. Když se dva potkají, pįedstaví se – įeknou si svá jména. Úkolem hráêe je napsat si jméno
svého kolegy na|jedno z|polí.
Druhá êást hry – loterie.
Vedoucí hry vybírá z|krabice postupnø lístky se jmény. éte je v|obráceném poįadí: “Vylosovali jsme hráêe s|tmavými
vlasy, kterým je …… Marek.” MŃže dokonce nechat døti hádat jméno a|pįípadnø je opravit.
Úkolem døtí je škrtnout si to pole, které mají zaplnøno vylosovaným jménem – Marek. Komu se podaįí škrtnout tįi
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pole v|jedné pįímce, zakįiêí: „Lajna; (nebo êára)“. Komu se podaįí vyškrtat všechna pole, zakįiêí: „Bingo!“ V|obou
pįípadech dáme døtem drobnou odmønu (napį. lentilku apod.).
Metodické poznámky:
• Vysvøtlujeme hru po|jednotlivých êástech.
• Pįed zapoêetím další êásti zdŃrazníme aktuální úkol. Døti rozdølíme do|skupinek po|4—5, mohou sedøt
na|zemi…
• Je vhodné v|pįípadø, že má nøkdo bingo, pįedat mu zbytek odmøn najednou – napį. krabiêku zbylých lentilek –
hru pak už dále nedohráváme.
• Po|hįe posbíráme herní plány, ale ponecháme døtem tužky.
Následovat mŃže aktivita na|pracovním listu:
Pracovní list – Náš oddíl
Døti rozdølíme do|skupinek po|4—5, mohou sedøt na|zemi…
Každý má opøt v|ruce tužku. Necháme døti, aby se ve|skupinø poradily a|doplnily chybøjící nápisy na|pracovním listu
(êas na|práci asi 10 minut). Pak práci pįerušíme a|spoleênø zkontrolujeme, co kdo doplnil. Necháme skupiny, aby se
stįídaly ve|sdølování odpovødí, a|pįípadnø je upįesĢujeme. Necháváme ještø døtem êas na|to, aby si doplnily správné
odpovødi. U|êásti líbí se mi, nemuseli bychom… upozorníme, že se jedná o|názory døtí a|že správných odpovødí mŃže
být více. Co se nøkomu líbí, mŃže jiný považovat za|nudné…
Pįipomeneme ještø jednou, že náš oddíl patįí do|nøjaké pionýrské skupiny a|ta je souêástí vøtšího celku.
Nakonec dáme døtem prostor, aby si mohly doplnit podpisy kamarádŃ i|z|ostatních pracovních skupinek.
Kdo má…
Rozdølíme døti do| stejnø poêetných skupin (5—6). Každá skupinka si zvolí svého kapitána. Skupiny soutøží mezi
sebou v|tom, jak rychle dokážou vyįešit krátký úkol.
Úkoly pro skupinku:
• Postavte se podle velikosti.
• Vyberte êlena skupinky, který má modré oêi.
• Vyberte êlena skupinky, který je nejvøtší.
• Vyberte êlena skupinky, který má svøtlé vlasy.
• Vyberte êlena skupinky, který má nejdelší prst na|ruce.
• Vyberte êlena skupinky, který má hnødé oêi.
• Vyberte êlena skupinky, který má nejdelší vlasy.
MŃže se stát, že skupinka není schopna úkol vyplnit, a|pak se za|splnøní úkolu považuje i|to, že její „kapitán” oznámí,
že úkol splnit nejde – staêí zavolat „nejde“.
Skupince, která zvládne úkol první, pįidølíme bod. Pokud je to možné, vytvoįíme bodŃm hmotnou podobu – kupįíkladu
pįedáváme míêky na|stolní tenis do|misky družstva.
Chytneme se za|ruce
Celý oddíl se postaví do|kruhu. Úkolem je chytnout se v|kruhu za|ruce. Chytnout souseda je jednoduché. Zkusíme to
proto jinak. élovøk, který stojí po|mé levici, si podá ruku s|êlovøkem, který stojí po|mé pravici. Chytnou se tak, že obø
ruce jsou spojeny pįede mnou. Já a|všichni ostatní pak udøláme totéž.
Metodická poznámka:
Je nutné mít pro tuto hru vøtší prostory, proto doporuêujeme hrát ji venku êi v tølocviênø.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįátelství a Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Peêlivø vysvøtlujte pravidla úvodní hry – Lidské bingo, nechte si radøji
vše ještø od| døtí zopakovat. Mohly by se vyskytnout komplikace

s|chápáním celého prŃbøhu hry.
DysgraˬkŃm odpusĹte neúhledné a|êasto neêitelné písmo. Pokusy o|obrázky pionýrského psa nebo vlaštovky vždy
oceĢte.
Závøreêné „Chytání se za| ruce“ mŃže dølat problémy døtem s| poruchami motoriky, takže pokud jim to nepŃjde,
nenuĹte je êinnost dokonêit.
Pokud pozornost døtí pįi nøkteré z|her klesá, proveìte s|nimi nøjakou relaxaêní hru na|uvolnøní.
Pozor na: Hyperaktivním jedincŃm je potįeba jim pįipomenout, že i|u|tøchto her je potįeba dodržovat pravidla
chování (napį. neskákat lidem do|įeêi apod.).
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