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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

45–60 minut

klubovna

kdykoli

minimálnø 2

neête/nepíše

SOVÍK – SOVÍK SE UéÍ, CO JE SPRÁVNÉ, A|CO NENÍ
Obecný cíl:||| Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, obêanská.
Konkrétní cíl:||| Vytváįí si povødomí o|správném a|naopak o|nevhodném chování.
Motivace:||| Mají-li døti být platnými êleny spoleênosti, nezbývá jim, než se chovat podle pravidel odpovídajících
kultuįe spoleênosti. V|opaêném pįípadø by se snadno dostaly na|okraj spoleênosti. Potįeba døtí nøkam patįit nám
mŃže pomoci lépe se vyrovnat se spoleêenskými pravidly...
Legenda:||| Sovík ….. se dnes sešel se svými kamarády. Všichni se posadili do| kruhu a| zaêali si vyprávøt, co
zajímavého vidøli. Ptáêe ….. vyprávølo kamarádŃm, že vidølo holêiêku, která odhodila obal od|bonbonu na|zem. „To
se pįece nedølá,“ povídá sovík, „jak by to vypadalo, kdyby každý odhodil odpadky, kde se mu zachce?“ „Já jsem zase
dnes vidølo, jak jeden kluk zlomil stromek. Ten už neporoste.“ Vyprávølo smutnø medvídø. KoĹátko si vzpomnøly,
na| holêiêku, která pomohla nevidomé paní pįejít pįes ulici. „To byla hodná holêiêka, viì sovíku?“ A| mraveneêek
vidøl døti, jak sypou ptáêkŃm do|krmítka zrní. Sovík se zamyslel a|povídá: „To je zajímavé, že nøkteįí nevødí, jak se
mají správnø chovat. Víte to vy, døti?“ (Nyní je možné s|døtmi o|této problematice diskutovat –|nechte je vyslovit
subjektivní názory nebo pįevyprávøt vlastní pįíbøhy).
Potįeby:|||

Pastelky.

K|tomuto metodickému listu je pracovní list C6A.
Provedení:||| Po|pįevyprávøní úvodního pįíbøhu rozdejte døtem pracovní listy a|pastelky. Įeknøte døtem, aby si
prohlédly obrázky na|pracovním listu, a|zadejte jim úkoly. Pįi zpracovávání úkolŃ je tįeba vønovat vøtší pozornost:
Situaci s|pánem, který nabízí bonbon (døti mohou vyhodnotit tak, že pán je hodný a|nabízí dítøti bonbon), nebo situaci
v|autobuse (døti pįece také bolí ze stání v|møstské hromadné dopravø nohy). Vysvøtlete døtem, že si od|cizích lidí
nesmí nic brát a|nesmøjí s|nimi ani nikam chodit a|že starší obêany je slušností vždy pouštøt v|MHD sednout…
Pracovní list – Situace
Úkoly:
1. Pospojuj situace, které k|sobø patįí.
2. Obrázky, kde se døti chovají správnø, oznaê zeleným puntíkem.
3. Obrázky, kde se døti chovají nesprávnø, oznaê êerveným kįížkem.
4. Do|volného políêka namaluj, jak si pįedstavuješ znaêku Zákaz zlobení. (Pozor! Není tįeba, aby døti slovnø
vysvøtlovaly význam nakreslené znaêky – jde o|velmi abstraktní vyjádįení.)
Po|dokonêení pracovního listu je možné si ve|zbylém êase zahrát nøjaké hry: napį. „pantomima“ – hra na|situace,
„opiêí dráha“ êi „bomba“ – slovní fotbal.
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Poznání a|Pįekonání.

Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

V| pįípadø, že je dítø pįi vypracování pracovního listu nejisté, nechte
ho pracovat na|zadaném úkolu s|nøkterým kamarádem nebo dokonce
ve|skupinø – mohou se o|situacích na|obrázcích spoleênø poradit.
Døtem s|grafomotorickými obtížemi radøji pįedkreslete, jak vypadá zelený puntík a|êervený kįížek, vyhnete se tak
špatnému oznaêení obrázkŃ.
Ujistøte se, zda jedinec s|SPU rozumí tomu, co chcete nakreslit pod pojmem: Zákaz zlobení. Jakékoliv barevné kreace
pochvalte!
V|závøru schŃzky mŃžete provádøt relaxaêní cviêení.
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Pozor na: Je dobré znát anamnézu každého dítøte, mŃže se totiž stát, že se objeví ve|vaší skupinø i|dítø týrané êi
zneužívané. V|tomto pįípadø dejte pozor na|to, o|êem si právø povídáte (správné x nesprávné chování).
Moje poznámky:|||
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