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as p ípravy
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klubovna

Ro ní období

podzim/zima

Po et ú astník

minimáln  9

V ková kategorie

te/píše

SOVA — NÁŠ ODDÍL

Pocit sounáležitosti je v tomto v ku d ležitý. D ti vyhledávají vrstevníky ke hrám a u í se spole n  
sociálním rolím. Pravidelné innosti s oddílem jim toto umož ují…

Motivace:

Žádné zví átko nežije samo, protože by nep ežilo. Mravenec by o tom, jak je žití ve spole nosti 
pot ebné, mohl dlouho vypravovat. Sám by nedokázal žít ani medv d, p estože je tak velký a obrovský, u ptá k , sov 
a ko ek je tomu podobn . Sova m že hodn  pozorovat, co všechno se mezi zví átky odehrává. Tak poj me pozorovat 
spolu s ní, ím se lidé liší a co mají spole ného.

Legenda:

P ipravíme si lístky k zaznamenání v t u hry Sova pozoruje. Ty pak využijeme u hry Lidské bingo.

Ke h e Lidské bingo pot ebujeme papír cca A5 rozd lený na díly 3 × 3 – sta í nazna it arami tužkou. Vhodné je 
p ipravit si i n jakou sladkou odm nu – posta í krabi ka lentilek.

Tužky a papíry, p ípadn  misky a mí ky na stolní tenis, které budou p edstavovat body u hry Kdo má…

K tomuto metodickému listu je pracovní list C4A.

Pot eby:

Sova pozoruje

D ti se posadí na zem do kruhu do tureckého sedu (nejlépe tak, aby vedle vedoucího sed l alespo  jeden instruktor). 
Budeme si chvíli hrát na pozorující sovu. Asi po minut  tichého pozorování popíše vedoucí jednou v tou, co vidí: 
„Já sova se dívám na Marka a vidím jeho tmavé vlasy.” Pak p edá slovo osob  po jeho pravici (nejlépe instruktorovi). 
Ten ve h e pokra uje stejným zp sobem, dokud se všichni v kruhu nevyst ídají. P i pozorování bychom m li hovo it 
o každém pouze jednou, tj. nelze, aby 2 d ti pozorovaly 1 lov ka (výsledek by pak nešel použít p i další h e).

Úkolem druhého instruktora je každý výrok zaznamenat na malý papírek — nap : Marek — tmavé vlasy. Papírky 
p itom skládá do krabice ( epice i jiného osudí).

Metodická poznámka: 

Aby se líste ky daly použít p i Lidském bingu, musí být zaru eno, že každá osoba, která se bude binga ú astnit, má 
v osudí papírek se svým jménem.

Hru m žeme zahájit povídáním (viz motivace). Úskalím hry je popis ne zcela p íjemných vlastností. Pokud se tak stane, 
vedoucí hru na chvíli zastaví a požádá o napravení chyby – aby stejný pozorovatel ekl o tom samém lov ku n co 
hezkého. Doporu ujeme d tem také hledat jiné možnosti…

Pozorujeme vn jší vzhled (tmavé vlasy) nebo vlastnosti, zájmy?

Lidské bingo

POZOR! Je pot eba d tem pe liv ji vysv tlit pravidla hry. 

První ást hry – zaplnit hrací pole jmény (pokud máme stejná jména d tí v oddíle, napíšeme jejich p íjmení i p ezdívky). 

Pro každého hrá e p ipravíme hrací pole pro bingo – tabulku 3 x 3 tverce. Všichni hrá i najednou mají za úkol 
rozptýlit se po místnosti. Když se dva potkají, p edstaví se – eknou si svá jména. Úkolem hrá e je napsat si jméno 
svého kolegy na jedno z polí. 

Druhá ást hry – loterie.

Vedoucí hry vybírá z krabice postupn  lístky se jmény. te je v obráceném po adí: “Vylosovali jsme hrá e s tmavými 
vlasy, kterým je …… Marek.” M že dokonce nechat d ti hádat jméno a p ípadn  je opravit.

Úkolem d tí je škrtnout si to pole, které mají zapln no vylosovaným jménem – Marek. Komu se poda í škrtnout t i 

Provedení:

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

Podpo it pocit sounáležitosti k part  vrstevník , oddílu a první seznámení s organiza ní výstav-
bou Pionýra.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Hyperaktivním jedinc m je pot eba jim p ipomenout, že i u t chto her je pot eba dodržovat pravidla 
chování (nap . neskákat lidem do e i apod.).

Pozor na:

Pe liv  vysv tlujte pravidla úvodní hry – Lidské bingo, nechte si rad ji 
vše ješt  od d tí zopakovat. Mohly by se vyskytnout komplikace 

s chápáním celého pr b hu hry. 

Dysgra  k m odpus te neúhledné a asto ne itelné písmo. Pokusy o obrázky pionýrského psa nebo vlaštovky vždy 
oce te.

Záv re né „Chytání se za ruce“ m že d lat problémy d tem s poruchami motoriky, takže pokud jim to nep jde, 
nenu te je innost dokon it.

Pokud pozornost d tí p i n které z her klesá, prove te s nimi n jakou relaxa ní hru na uvoln ní.

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

pole v jedné p ímce, zak i í: „Lajna; (nebo ára)“. Komu se poda í vyškrtat všechna pole, zak i í: „Bingo!“ V obou 
p ípadech dáme d tem drobnou odm nu (nap . lentilku apod.).

Metodické poznámky:
• Vysv tlujeme hru po jednotlivých ástech.
• P ed zapo etím další ásti zd razníme aktuální úkol. D ti rozd líme do skupinek po 4—5, mohou sed t 

na zemi…
• Je vhodné v p ípad , že má n kdo bingo, p edat mu zbytek odm n najednou – nap . krabi ku zbylých lentilek – 

hru pak už dále nedohráváme.
• Po h e posbíráme herní plány, ale ponecháme d tem tužky.

Následovat m že aktivita na pracovním listu:

Pracovní list – Náš oddíl

D ti rozd líme do skupinek po 4—5, mohou sed t na zemi…

Každý má op t v ruce tužku. Necháme d ti, aby se ve skupin  poradily a doplnily chyb jící nápisy na pracovním listu 
( as na práci asi 10 minut). Pak práci p erušíme a spole n  zkontrolujeme, co kdo doplnil. Necháme skupiny, aby se 
st ídaly ve sd lování odpov dí, a p ípadn  je up es ujeme. Necháváme ješt  d tem as na to, aby si doplnily správné 
odpov di. U ásti líbí se mi, nemuseli bychom… upozorníme, že se jedná o názory d tí a že správných odpov dí m že 
být více. Co se n komu líbí, m že jiný považovat za nudné…

P ipomeneme ješt  jednou, že náš oddíl pat í do n jaké pionýrské skupiny a ta je sou ástí v tšího celku.

Nakonec dáme d tem prostor, aby si mohly doplnit podpisy kamarád  i z ostatních pracovních skupinek.

Kdo má…

Rozd líme d ti do stejn  po etných skupin (5—6). Každá skupinka si zvolí svého kapitána. Skupiny sout ží mezi 
sebou v tom, jak rychle dokážou vy ešit krátký úkol. 

Úkoly pro skupinku:
• Postavte se podle velikosti.
• Vyberte lena skupinky, který má modré o i.
• Vyberte lena skupinky, který je nejv tší.
• Vyberte lena skupinky, který má sv tlé vlasy.
• Vyberte lena skupinky, který má nejdelší prst na ruce.
• Vyberte lena skupinky, který má hn dé o i.
• Vyberte lena skupinky, který má nejdelší vlasy.

M že se stát, že skupinka není schopna úkol vyplnit, a pak se za spln ní úkolu považuje i to, že její „kapitán” oznámí, 
že úkol splnit nejde – sta í zavolat „nejde“.

Skupince, která zvládne úkol první, p id líme bod. Pokud je to možné, vytvo íme bod m hmotnou podobu – kup íkladu 
p edáváme mí ky na stolní tenis do misky družstva.

Chytneme se za ruce

Celý oddíl se postaví do kruhu. Úkolem je chytnout se v kruhu za ruce. Chytnout souseda je jednoduché. Zkusíme to 
proto jinak. lov k, který stojí po mé levici, si podá ruku s lov kem, který stojí po mé pravici. Chytnou se tak, že ob  
ruce jsou spojeny p ede mnou. Já a všichni ostatní pak ud láme totéž. 

Metodická poznámka:

Je nutné mít pro tuto hru v tší prostory, proto doporu ujeme hrát ji venku i v t locvi n .

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P átelství a Pomoc.


