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MRAVENEC — PORADÍM SI A POMÁHÁM

D ti milují as Vánoc – cukroví voní, váno ní ozdoby zá í na strome ku a pod ním se skrývají dáre ky…
jde o as plný klidu a pohody, ale p edtím p edchází hodn  práce a obstarávání, nau me tedy d ti pomáhat rodi m 
v p ípravách nejen váno ních svátk …

Motivace:

D ti, kdepak bydlí náš mravenec Šikula, který si ví se vším rady? Vid li jste n kdy mraveništ  zblízka? 
Co se tam d je? (hemžení, pohyb) Co tam mravenci d lají? (P enášejí a táhnou b emena, sp chají, pracují, uklízí.) 
Jsou sehraní, každý má na starosti n jaký úkol. Vše jim jde hezky od ruky, vzájemn  si pomáhají, tvo í opravdové 
spole enství. Nejlepší na tom je, že v mraveništi tém  nikdy nedochází k úraz m, a to proto, že každý poslouchá 
pokyny zkušen jších a ídí se jimi.

U nás doma naše rodina tvo í také takové spole enství, na r zných pracích pro druhé se podílejí všichni její lenové – 
každý tím, co je mu blízké, co umí, na co má dost sil a zkušeností… Že to d lá maminka a tatínek, to víme, ale co my 
d ti?

K motivaci d tí m žeme využít n kolik období roku, kdy se tradi n  více zabýváme vzájemnou pomocí, klademe v tší 
d raz na mezilidské vztahy. Je to p edevším období Adventu a Vánoc (využít m žeme i nap . svátek maminek – druhá 
kv tnová ned le). Všude je plno ruchu a shonu, maminky pe ou a uklízejí, mají hodn  práce, protože cht jí, aby bylo 
doma všechno p kné a isté. Vánoce se rychle blíží, ale maminky už jsou ze všeho moc unavené. Jak bychom jim mohli 
pomoci?

Legenda:

K tomuto metodickému listu je pracovní list T3A. 

P inést na sch zku n které domácí „pomocníky“ = strojky a drobn jší spot ebi e (nap . fén, ru ní šleha , mlýnek na 
maso nebo strouhání pe iva, lepicí pistole…) a návody k nim; obrázky/názvy ke h e Hledáme dvojice (n ž/vidli ka, 
mýdlo/umyvadlo, ramínko/šaty, pokli ka/hrnec…) v ci pot ebné k ukázkovému prost ení stolu, je dobré si p ipravit 
i úryvky z knihy nap . Velká kniha etiky od Ladislava Špa ka.

Pot eby:

Hledáme dvojice

Vedoucí hry jmenuje první slovo (nebo ukáže obrázek), d ti hledají k n mu druhé, vhodné do dvojice. Kdo první 
ekne vhodné slovo, získá bod. Slova se vztahují k domovu – domácnosti a v cem, které v n m používáme, nap . n ž 

– vidli ka, žárovka – lampa, mýdlo – žínka, mýdlo – umyvadlo, sk í  – šaty, pokli ka – hrnec, apod.

Pomáhám

D ti pracují ve skupinkách 3–5 lenných. Prv áci nakreslí, druháci mohou i napsat: co d lají doma, jak doma pomáhají 
rodi m. Ve skupince si vzájemn  prohlédnou své obrázky a odpov di a poradí se, s ím by mohli doma pomoci. 
Potom spole ná diskuse – co kdo už d lá? Co by konkrétn  mohl zkusit? Co by mamince ud lalo radost?

Metodická poznámka: Nemusí toho být mnoho, sta í t eba uklidit po jídle všechno špinavé nádobí ze stolu, každý den 
zamést p edsí  a srovnat boty, zalévat kytky… zapište r zné návrhy d tí na „svitek“ papíru a umíst te na nást nku. 
Povzbu te d ti, podn cujte, snažte se rozvíjet vztahy k jejich blízkým. Na p íštích sch zkách se k tématu op t vra te 
– co se konkrétn  komu poda ilo?

Pracovní list – Poradím si, pomáhám
1. Pomocí šipek ozna it a dopsat, s ím kdo doma pomáhá. 
2. Úkol, který má na starosti trvale a pravideln , za který zodpovídá, zapsat do ádku na boku stránky.

Metodická poznámka: Spole n  m žeme na jednotlivých obrázcích erven  ozna it tu ást, která je nebezpe ná 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Zd raznit správné = bezpe né, uvážlivé a promyšlené zacházení s p ístroji a jejich pe livé vy-
pnutí po práci, pozor na nepozornost, nedbalost.

Vést d ti k pravidelné drobné pomoci doma, p evzetí zodpov dnosti za správné pln ní sv eného úkolu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

P ineseme-li na ukázku r zné pracovní nástroje, nesmíme je nechat voln  a bez dozoru, musíme d ti 
p edem upozornit, že s nimi dnes nebudeme pracovat, že jde jen o výstavu. 

Pozor na:

Písemné záznamy dysgra  k  budou kostrbaté a málo itelné, nechte si 
proto rad ji vykonávané domácí práce zopakovat ústn .

Dyslektiky rozhodn  nevyvolávejte k hlasitému p ed ítání návod  k použití – mohou se stát ter em posm chu. 

Zásady bezpe ného zacházení s elektrickými p ístroji vytiskn te na barevný papír bezpatkovým písmem (Comic Sans) 
a dejte d tem na nást nku. I pro dyslektiky se tak stanou iteln jší.

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

(nap . u rychlovarné konvice: zástr ka – pozor na elektriku, hubice – pozor p i vylévání va ící vody, poklice a hubice 
– pozor na unikání páry).

Naši pomocníci

Cíl: bezpe né zacházení s p ístroji.

Rozd líme d ti do družstev. Družstva budou st ídav  jmenovat, jaké znají p ístroje, které se používají v domácnosti. 
Družstvo, které jich uvede nejvíce, vít zí. P ipravíme pro n j drobnou odm nu.

Ve druhé ásti si ukážeme n které p inesené drobn jší domácí strojky, p ístroje a spot ebi e. Ukážeme si, že každý 
p ístroj má sv j „rodný list“ – záru ní list a návod k používání. Na ukázku z nich m žeme p e íst n která bezpe nostní 
upozorn ní.

Metodická poznámka: S kluky m žeme zkusit rozebrat a zase složit nap íklad mlýnek na maso, s d v átky t eba ru ní 
šleha  nebo fén na vlasy s r znými nástavci.

Poté se zkusíme spole n  zamyslet nad tím, na co je nutné dávat pozor a pro , necháme d ti mluvit a nakonec si 
zopakujeme základní pravidla bezpe ného zacházení:
• S elektrickými p ístroji manipulujeme jen v p ítomnosti dosp lého (nejlépe rodi e), nebo na jeho výslovné 

povolení.
• Nikdy nesaháme na otá ející se ásti.
• P ístroje se istí vždy až po odpojení od elektriky.
• S ostrými nástroji manipulujeme opatrn , odkládáme je tak, abychom se o n  nezranili, p enášíme je ostrou ástí 

dol .
Všechny strojky a za ízení používáme jen k tomu ú elu, pro který jsou ur eny.

Metodický list je možno provázat s metodickým listem C5A Sova – Vím si rady (tís ová volání).

Ubrousku, prost i se

Motivace: Mamince m žeme pomoci nejlépe tím, že bude v d t, že se na nás m že vždycky spolehnout. Že se sama 
nemusí starat… a v c bude p esto hotová. Jak to ud lat?

P evezmeme n jaký úkol jen na sebe a zkusíme se o n j starat jenom my… Zkusíme na n j pravideln  myslet 
a zkontrolovat si, jestli už není pot eba ho ud lat (t eba vynést plný odpadkový koš). Maminka nám pak nebude muset 
vždy znovu íkat a opakovan  nám p ipomínat – prosím t , už to ud lej. Ud láme to sami. Je to tedy docela t žké… 
Troufneme si na to?

Jednou z takových v cí, kterou bychom mohli d lat, je nap íklad pravidelné prostírání stolu.

Poj te se, d ti, podívat, jak m žete p ekvapit maminku a pomoci jí — ukázka hezky prost eného stolu a vysv tlení 
d tem, kde má být co položené, jak je možné st l dozdobit (nap . ukázka ozdobného skládání ubrousk ). Zkusíme si 
to te  také tak? Sout ží n kolik družstev.

Metodická poznámka: Vysv tlíme d tem, že na sch zce používáme plastové nádobí proto, abychom je p i sout žení 
nerozbili. Na b žné a zvlášt  slavnostní stolování se nehodí. Jeho použití je jednorázové – zahradní, k ohni, grilu.

Poradíme d tem, aby se s maminkou o své pravidelné pomoci domluvily, aby jim maminka ekla, jak si to i ono 
p edstavuje. V každé rodin  to m že být trochu jiné. D láme pak jen to, co si maminka p eje. Aby se nestalo, že 
s dobrým úmyslem vznikne n jaká škoda (nap . chceme prost ít krásný hrní ek po babi ce – a ten se rozbije).

Ukon ení sch zky:
Krátce si zopakujeme, že s  elektrickými p ístroji m žeme zacházet pouze v p ítomnosti dosp lého. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.


