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V ková kategorie: Starší školní v k

as p ípravy

as realizace

30 minut

1,5 hodiny

Prostor

Ro ní období

klubovna

kdykoliv

Po et ú astník
libovolný

V ková kategorie
od 6. t ídy/12+

UMÍME POMÁHAT I.
Obecný cíl:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, ob anská.

Konkrétní cíl:

Uv domit si, co znamená n komu pomáhat, u it se pomáhat dobrovoln , být prosp šný.

Motivace:
Pot ebovali jste už s n
nebo vás o to musí n kdo požádat?
Pot eby:

ím pomoct? A pomohli jste n kdy n komu? Pomáháte rádi a dobrovoln ,

Psací pot eby, pracovní list.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C18A.
Provedení:

Tuto aktivitu je dobré rozd lit na n kolik sch zek.

1. ást: Vedoucí s d tmi debatuje na téma POMOC:
Pot ebovali jste už n kdy n í pomoc? Jakou?
Kdo z vás n komu pomohl/pomáhá? S ím?
Dostali jste se n kdy do situace, kdy se n kdo ve vašem okolí ocitl v nesnázích a vy jste mu neum li pomoct? Dají se
takové situace ešit? Jak?
Pomáháte doma? Jak? D láte to rádi?
Umíte si p edstavit situaci, ve které byste dokázali n komu pomoct?
Myslíte si, že ud lat n komu radost, pochválit ho, rozveselit, také m že pomoci? Pomáhá to vám?
Jiná varianta: Vedoucí si p ipraví karti ky, na kterých jsou popsané situace, nap .
- Rodi e ekají návšt vu, ale zdrží se dlouho v práci. Pot ebují, aby syn doma uklidil, nakoupil a p ichystal malé
ob erstvení. Jemu se do toho nechce, vymlouvá se.
- U itel ve t íd rozdává opravené písemky. Jeden z žák má další nedostate nou, hrozí mu propadnutí. U itel ho
varuje, ale dává mu šanci, že ho za týden p ezkouší. Žák ale p ípravu sám nezvládne. Pom že mu n kdo?
- trnáctiletá dcera ve svém pokoji, te si asopis a lakuje si nehty. Matka uklízí, je unavená, nervózní, za ne dce i
vy ítat, že jí s ni ím nepomáhá. Dcera hledá argumenty, pro nem že.
D ti se rozd lí do skupinek, každá si vylosuje jednu karti ku a po krátké p íprav zahrají scénku. M žou samoz ejm
doplnit vlastními nápady. Pak teprve následuje debata o tom, jestli už d ti podobnou situaci zažily, jak se v ní
zachovaly, jak to chodí u nich doma, ve škole, mezi kamarády, jestli si vzájemn pomáhají t eba s u ením atd.
2. ást: Na konci debaty dostanou d ti úkol, musí ho zpracovat do p íští sch zky:
Zkuste si zapsat, komu jste za celý týden pomohli, co jste ud lali prosp šného, komu jste ud lali radost, zlepšili
náladu, uleh ili práci atd. Zapište to do svého pracovního listu.
3. Re exe:
Na další sch zce d ti prezentují své výsledky, znovu si s vedoucím povídají, jestli je lehké, nebo t žké pomáhat
druhým, jak moc jim to p ipadá samoz ejmé atd.
Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, P átelství.
P ístup k d tem se speci ckými
vzd lávacími pot ebami:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro
d ti se speci ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na
individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.
Moje poznámky:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY
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