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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

1,5 hodiny

místnost

kdykoliv

20

10+

SRDCE NAŠEHO ODDÍLU
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a|personální.

Konkrétní cíl:||| Hodnocení vztahŃ v|kolektivu, pochvala, povzbuzení.
Motivace:||| Myslíte si, že náš oddíl má srdce? Co musíme všichni udølat, abychom mohli įíct: „Jsme oddíl, který
má srdce.“ Udølejte pro sebe nøco milého.
Potįeby:||| Arch balicího papíru, barvy, pastelky, papírky, tužky.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| V|první polovinø hry hráêi spoleênø nakreslí na|arch papíru velké srdce a|vybarví ho. Místo vybarvování
do| nøj mohou všichni otisknout své nabarvené dlanø. Pak následuje spoleêná debata: Myslíte si, že náš oddíl má
srdce? Co musíme všichni dølat, abychom mohli įíct: „Jsme parta, která má srdce?“ Udølejme pro sebe nøco hezkého.
Ve|druhé polovinø hry každý dostane lísteêek. Napíše na|nøj své jméno a|hodí do|nádoby. Všichni si pak vylosují tyto
lístky a| zkontrolují, zda si nevytáhli lístek se svým jménem. Úkolem hráêe pak je na| lístek napsat pįátelskou vøtu
o|kamarádovi, jehož jméno si vylosoval. Napį. „Mám rád Vojtu, protože každému rád pomŃže.“ Když mají všichni své
vøty vymyšlené a|napsané, pįepíšou je ˬxem do|velkého srdce. To pak slouží jako pįipomínka a|dekorace v|klubovnø.
Aktivita není vhodná pro oddíl, jehož êlenové se zatím moc neznají, ve|kterém je hodnø nováêkŃ apod.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a|Pįátelství.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Hra nemá výraznøjší rizika. DŃležitá je podpora v| hledání dobrých
stránek jiných. Podporujeme konkrétní vyjádįení, nepįipouštøt vøty
„protože je hodný, protože je kamarádský“. U| døtí ménø nadaných (lehké mentální opoždøní) pomáháme hledat,
pįipomenout, co vylosovaný kamarád udølal pøkného, pįátelského. Platí to i|u|døtí úzkostnøjších, nerozhodných.
Moje poznámky:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY
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