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KO KA — VHODN  SE OBLÉKÁM

D ti za ínají být samostatné, je proto nutné jim vysv tlit, jak se vhodn  oblékat podle situace. 
Motivace:

Poj te se dnes d ti podívat, jak to naší ko ce sluší. No aby ne, oblékla si dnes nádherný kožich. Te  
v zim  vypadá, jako by byl snad ješt  hust jší a krásn jší než v lét . Hej, ko i ko, ty máš dnes jiný kožich než v lét ? 
Ale to ne, jen mi na zimu vždy zhoustne, to aby mi nebyla zima. Až p ijde léto, tak se mnoho chlup  samo vytratí – to 
aby mi zase naopak nebylo moc horko.

Legenda:

Od vy pro p edem stanovené p íležitosti (nap . plavky, šaty, šortky, zimní epice, atd.).

V p ípad , že d ti budou vyráb t masky – kusy látek, šátky, krepový papír, sešíva ka, spínací špendlíky nebo jiný 
materiál dle vaší volby.   

K tomuto metodickému listu je pracovní list S4A.

Pot eby:

Horko nebo zima

Požádáme d ti, aby odložily ty kusy, které jsou jim nepohodlné. Posadíme se do velkého kruhu. Necháme zvednout 
ruce ty d ti, kterým bylo horko, a pak ješt  ty, kterým bylo zima. Ptáme se, pro  se tedy nosí tolik oble ení. K emu 
slouží? 

P íklady dalších otázek

Co nosíme:

• proti chladu;
• proti slunci;
• proti v tru;
• proti dešti;
• proti horku;
• proti mrazu.

Z d tí vybíráme vždy jednoho lena a necháme k n mu nakupit v ci, které nosíme k danému ú elu.

Metodické poznámky: N které v ci se mohou opakovat, a tak je vhodné se o n  pod lit. Ve skupin  cca 20 d tí by 
jich m lo být dostatek. 

Pracovní list — Oblékání

1. Tak vidíme, že kusy oble ení mají r zná použití. Když jsme si v ci tak hezky rozd lili, poj me si te  íct, co 
 si tedy vezmeme s sebou na výlet nebo do klubovny. Rozd líme d ti do dvojic a necháme je vybarvovat pracovní 
 list. P ipomeneme, že pokud má n kdo pochybnost, m že se zeptat instruktora i vedoucího. 

2. Škrtni z obrázku to, co se do oddílu nenosí.

3. Na postavi ku namaluj to, co nejrad ji nosíš na sch zku v klubovn .

Módní p ehlídka

Instrukto i a vedoucí se st ídají v roli „manekýnek“ a p edvád jí z oble ení modely sestavené pro jednotlivé ú ely:

Je vhodné, aby jeden instruktor i vedoucí vytvá el „show“ tak, že bude jednotlivé modely komentovat jako na módní 
p ehlídce. Kup íkladu: P ed mrazem vás pak ur it  uchrání slušivá epice dopln ná praktickými klapkami na uši…, 
Nyní vám m žeme p edstavit letní model, který využijete zejména v dob  horkých m síc  prázdnin. K zakrytí obli eje 
poslouží slune ní brýle, ramena posta í chránit si p ehozeným ru níkem.

Metodické poznámky: Dejte pozor na obez etné zacházení s od vy. Zejména s oble ením d tí je nutno zacházet 
opatrn , aby se nepoškodilo, navíc není vhodné se do malých kus  oblékat. Mnohdy sta í si kus p ehodit jen p es 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , ke komunikaci, pracovní.

Uv domit si základní pravidla p im eného a vhodného oblékání.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30–45 minut

as realizace

90 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

zima nebo p edja í

Po et ú astník

2–15
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Moje poznámky:

Pozor, aby nedošlo k poškození od v .Pozor na:

U n kterých jedinc  se m že objevit artikula ní neobratnost nebo r zné 
vady e i, proto s nimi rad ji nekomunikujte p ed kolektivem, mohly by 

se stát ter em posm chu. Sami si s nimi m žete popovídat o oblékání n kde v klidném koutku b hem dalších d tských 
aktivit.

Na pracovních listech by d ti m ly pracovat ve dvojicích – dít  se speci  ckou vzd lávací pot ebou + jedinec empatický 
a schopný pomoci. Vzájemná spolupráce upev uje mezi d tmi i kamarádské vztahy. Navíc veškeré barevné výtvory 
oce te pochvalou nebo drobností (sladkost aj.).

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

rameno - navíc výsledný dojem pak m že p sobit ješt  komi t ji. Atmosféru módní p ehlídky naopak m žeme 
podpo it vhodnou hudbou…

Módní p ehlídku m žete oživit tak, že zadáte téma (nap . karnevalové masky, návšt va z vesmíru, jak se oblékají 
zví átka) a k tomuto tématu si d ti musí masky vyrobit.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání a P íroda.


