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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

2–3 hodiny

místnost

kdykoliv

libovoloný

od 6. tįídy/12 +

HOMEPAGE
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní.

Konkrétní cíl:||| Vzájemné poznání êlenŃ týmu, pįekonání komunikaêních bariér, tzv. „prolomení ledŃ“. Druhotným
cílem mŃže být také debata o tom, jaké osobní údaje zveįejĢovat na sociálních sítích, jejich bezpeêné používání.
Motivace:||| Mnoho lidí má na internetu svou vlastní stránku nebo proˬl (Facebook, Lide.cz apod.). Na této stránce
se pįedstavují, uvádí své záliby, oblíbenou hudbu, ˬlmy, motto, sdílí s ostatními své fotograˬe. Prostįednictvím
takových stránek se lidé seznamují, hledají nové kamarády. I my se chceme pįiblížit ostatním – pojìme si vytvoįit svŃj
„proˬl“.
Potįeby:||| étvrtky A3, barevné papíry, tužky, pastelky, barvy, lepidlo, nŃžky, barevné êasopisy, rŃzný výtvarný
materiál (zbytky, odstįižky, pįírodniny), kolíky na prádlo, provázek – doplnit dle možností a fantazie.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C2A.
Provedení:||| Na úvod hry se døti s vedoucím posadí do kroužku. Vedoucí si s døtmi zaêne povídat o internetu –
– kdo má nøkde svou stránku, jak si ji vytvoįil, co všechno na ní o sobø zveįejĢuje. Úvod by møl trvat asi 10 min.
Vlastní hru pak vedoucí uvede legendou: Plánuje se spuštøní nového portálu zamøįeného na setkávání zajímavých
osobností. Hráêi jsou vyzváni k vytvoįení a zveįejnøní osobní www stránky. Pro vytvoįení stránky však každý „klient“
potįebuje svého „webového designéra“, který mu stránku navrhne a vytvoįí. Hráêi se rozdølí do dvojic, ve kterých
se jeden druhému stanou „klientem“ a „designérem“. Musí druhého hráêe nejprve podrobnø vyzpovídat, aby o nøm
zjistili co nejvíce informací, a na základø tøchto informací pro nøj vytvoįit webovou prezentaci. Podobnø jako na
internetu, kde se bøžnø „vypŃjêují“ obrázky a graˬka vzniká koláží a pįetváįením obrázkŃ, je možné využít starých
êasopisŃ a stránku vytvoįit metodou koláže. Po vytvoįení následuje „otevįení portálu“ – každý má možnost pįedstavit
svého „klienta“ ostatním, popį. odpovødøt na pįípadné dotazy. Jednotlivé prezentace pak zavøsíme pomocí kolíku na
provázek na dostupném místø, nebo jimi vyzdobíme klubovnu jiným zpŃsobem (na zeì, na nástønky apod.).
Pįi dlouhodobøjší akci mŃže být souêástí stránky i e-mailová schránka (ke êtvrtce pįipevnøná papírová obálka), kam
si hráêi mohou posílat v prŃbøhu celé akce „e-maily“.
Možné pokraêování: Na tuto aktivitu lze navázat na další schŃzce povídáním, besedou êi pįednáškou o nebezpeêí pįi
používání internetu – komunikace s neznámými lidmi, zveįejĢování osobních informací atd.
Tento námøt je vhodný i pro vøkovø rŃznorodý oddíl, výbornø se dá využít na letním táboįe, kde dobįe funguje
posílání „e-mailŃ“ do pįipevnøných obálek. Je tįeba poêítat s tím, že malé døti (1.–4. tįída) nebudou mít své „stránky“
tak dobįe graˬcky zpracované jako starší døti, ale aktivita je i pro nø zábavná a pįínosná.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįátelství.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Døti s grafomotorickými poruchami mohou mít problém s graˬckou
úpravou stránky – mohou ale využívat obrázky z êasopisŃ, což jim práci
ulehêí. Døti s poruchou įeêi mohou mít problémy s prezentací svého „klienta“ – podpoįíme je, dáme jim dostateêný
êasový prostor, nepįerušujeme jejich projev. Neklidné døti se nevydrží tak dlouho soustįedit na jeden úkol – je dobré
mezi první a druhou êást hry vložit nøjaké pohybové aktivity na odreagování.
Moje poznámky:|||
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Pozor na: Pro rozvoj vztahŃ ve skupinø je možné dvojice pįedem urêit tak, aby spolupracovaly døti, které se zatím
pįíliš neznají, jsou hodnø odlišné apod. Hra je vhodná i pro kategorii 15+, zejména pro utužení kolektivu, vzájemné
poznání a rozvoj komunikace.
Moje poznámky:|||
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