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SOVA — NAŠE MINULOST

Touha po poznání je základní pot ebou d tí mladšího školního v ku, dejme jim možnost ji uspokojit 
a zárove  si vybudovat pozitivní vztah k rodnému kraji a k vlasti.

Motivace:

Jednoho dne bylo hodn  ošklivo, a tak se všichni zví ecí kamarádi sešli u medv da Meduly, protože on 
m l doma nejvíce místa. Sova Mudrulka p inesla s sebou velkou knihu. Všichni se zv dav  ptali, co to má, a ona jim 
na to odpov d la, že ji zapomn l pan kroniká  u nich pod stromem a ona mu ji musí donést. Je to kronika zdejší obce 
a asi by všichni byli smutní, kdyby se ztratila. „Jé, Mudrulko, p e ti nám n co z té kroniky,“ poprosila ko ka iperka. 
Sova chvilku listovala v zažloutlých listech, až našla n co zajímavého. „Tady se píše, jak byla založena naše vesnice. 
Chcete si to poslechnout?“ Všichni kamarádi souhlasili a pak už jenom tiše poslouchali její zajímavé vypráv ní.

Legenda:

P ipravíme si karty pohádkového pexesa. Pro jistotu si je projd te p edem a vyberte jen ty, u kterých 
vás napadne, jak pohádku p edvést – to abyste mohli d tem pomáhat. Velmi komplikované pohádky 

rad ji vy a te.

K tomuto metodickému listu je pracovní list C2A.

Pot eby:

Pohádky bez zvuku

POZOR! Pomáhejte d tem, které to budou pot ebovat, se ztvárn ním pohádek. Využijeme postavi ky z pohádkového 
pexesa. P edem si p ipravíme ty, které budou pro d ti snadné (p jdou snadno p edvád t). Karty vložíme do klobouku 
i epice. D ti si sednou do jedné ásti místnosti — nejlépe do kruhu. Rozhodneme, zda d ti budou pracovat 

samostatn  i ve dvojicích.

K losování použijeme za íkávadlo. U koho za íkávadlo skon í, vytáhne si jednu kartu z klobouku. Jeho úkolem pak 
je beze slov — bez jakéhokoli zvuku — p edstavit pohádku, která je na kart . Úkolem ostatních d tí je ji uhodnout. 
Úsp šného hada e i p edvád e odm níme.

Zeptáme se d tí, zda n kdo zná n jakou pov st, pohádku i legendu, která se váže ke vzniku obce, m sta i se 
vypravuje jako místní krajová báchorka. Pokud ne, m žeme d tem p ed ítat krajové pov sti sami.

Dále se m žeme d tí ptát, kdo zná n jakou historickou událost. Kdy taková událost prob hla?

Metodická poznámka: Pokud chceme tuto aktivitu za adit, je pot eba p ipravit si n jakou dop edu. Výsledkem by 
nem lo být, že nikdo žádnou nezná.

Pracovní list – Naše minulost

Úkoly:
1. Do velkého ráme ku namaluj nebo napiš pov st z tvého kraje.
2. Do malého ráme ku domaluj další pohádku, kterou znáš nebo máš rád.
3. Vyst ihni správné názvy pohádek a nalep je k obrázk m.

Necháme d ti vybarvit obrázky a p ípadn  doplnit, co budou znát. Necháme je pracovat ve skupinkách i jednotliv , 
podle toho, jak se jim to hodí – dvojice, trojice, tve ice. Spole n  s instruktory pomáháme každé skupince doplnit 
chyb jící v ci. 

Metodická poznámka: Nyní se vám hodí, pokud jste si zaznamenávali pr b h pantomimického hádání v p edchozí 
ásti. M žete totiž každému dít ti zapsat tu pohádku, kterou p edvád lo.

Písni ková

P edchozí hry byly docela náro né, a proto se hodí nyní n jaká písni ka i pohádka. Nejprve vyzveme d ti, aby samy 
navrhly n jakou písni ku z pohádky. Pokud nemají vlastní nápad, pak m žeme p idat návrhy:

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, ob anská.

P ipomenout historii naší vlasti, obce, tradice národa.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Práci s n žkami a lepidlem.Pozor na:

P i úvodní ásti – Pohádky bez zvuku – nechte d ti s lehkou mentální 
retardací pracovat ve dvojicích, vyplatí se vzájemná spolupráce a vytvo í 

se mezi jedinci p átelská atmosféra nebo dokonce sociální vazba (vybírejte jedince schopné empatie a kamarádské). 

V nujte zvýšenou pozornost d tem s poruchou ADD i ADHD, je pravd podobné, že budou neklidné, hlu né nebo 
roztržité. 

Dysgra  k m, projeví-li o to zájem, pomozte vyst ihat a nalepit karti ky z pracovního listu. Zárove  oce te snahu 
po napsání pov sti a namalování pohádky – obrázky i písmo budou vypadat „neupraven “. 

Záv re nou písni ku si zazpívejte všichni dohromady – vy p edzpívávejte pomalu a z eteln  vyslovujte jednotlivá 
slova. Není pot eba se znepokojovat tím, že n které d ti nezvládají rytmus (porucha sluchové diferenciace). Záv re né 
„výborn “ i jedince s problémy zaru en  povzbudí!

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

Metodická poznámka: M žeme nechat d ti hádat, ze které pohádky písni ky jsou. Nejlepší je, když 
n kdo z vedoucích, instruktor  i host  na sch zce umí hrát na hudební nástroj.

Pro oživení sch zky: Pohádková

Necháme d ti, a  si sednou, lehnou na koberec, jak je jim to p íjemné. P e teme jim pohádku t eba z Hrubínova 
Špalí ku.

Dopl ková pohybová hra do t locvi ny:

Trpaslík, ježibaba, obr (popis pravidel na www.oaza.pionyr.cz).

Ukon ení sch zky:

Na ukon ení této sch zky se hodí t eba písni ka z  lmu Pyšná princezna – sedneme si do kruhu a spole n  si ji s d tmi 
zazpíváme.

Rozvíjej se poupátko,
nejkrásn jší z kv t .
Od rána až do noci
budeš von t sv tu.

Vzhledem k obsahu lze tento metodický list rozd lit na dv  pracovní sch zky!

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pam .

Provedení:

• Není nutno — z pohádky T i veteráni;
• Voda vod nka — z pohádky S erty nejsou žerty;
• Pod dubem — za dubem… — z pohádky Lotrando a Zubejda.


