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minimáln  2

V ková kategorie

ne te/nepíše

SOVÍK – SOVÍK A RODINA

Pot eba lásky a sounáležitosti pat í k základním pot ebám každého jedince. Povídání o lásce 
k nejbližším pomáhá d tem uv domit si hodnotu kladných lidských vztah  v rodin , mezi kamarády apod.

Motivace:

Dnes má sovíkova maminka sova narozeniny. Odpoledne se sejdou všichni ze sovíkovy rodiny a budou 
mamince sov  p át. Musí pro ni vymyslet dáre ek. Ale sovík ….. nem že p ijít na to, jaký dáre ek by maminku nejvíce 
pot šil. Bude se muset poradit s kamarády. Když se potom všichni sešli, zeptal se svých kamarád . Medvíd  ….. eklo, 
že jeho mamince nejvíce ud lalo radost, když jí p inesl kyti ku. Ko átko jednou mamince darovalo myšku, kterou 
poprvé ulovilo, a maminka byla moc ráda. Tatínek kocour m l zase velikou radost, když mu ko átko ….. p edvedlo šplh 
na strom. Ptá e prý své babi ce k narozeninám zazpívalo p knou písni ku. A mravene ek vyrobil pro d de ka h lku ze 
smrkové jehli ky. Sovík poslouchal své kamarády. Najednou ho napadlo, co jeho maminku nejvíce pot ší. Pod koval 
svým kamarád m a b žel za izovat dáre ek. A co sovíkova maminka dostane? To se musíme nechat p ekvapit spolu s ní.

Legenda:

Pastelky, výseky z p nové gumy, barevné papíry, lepidlo, n žky, pracovní podložky.

K tomuto metodickému listu je pracovní list C4A.

Pot eby:

Posa te se s d tmi do kruhu a p evypráv jte jim úvodní p íb h. Potom d tem rozdejte pracovní 
listy. Prohlédn te si s d tmi obrázek rodiny a popovídejte si s nimi o jejich rodinách. Nejlepší je, když za ne vedoucí 
vypráv t o své rodin  jako první. Potom m žete vyzvat ostatní, aby promluvili o své rodin . Pokud d ti nejsou schopné 
vypráv t samy, je vhodné klást d tem otázky, které jim umožní se rozmluvit (jak se jmenuje maminka a tatínek, kolik 
mají sourozenc  a jak se jmenují, zda jezdí za babi kou a d de kem, jestli mají n jakého ty nohého kamaráda atd.). 
Pokud se dostanete s d tmi k povídání o dalších p íslušnících rodiny, pozor na vysv tlení vztah : tchán/tchyn , ze / 
/snacha, švagr/švagrová atd. POZOR! Celá tato aktivita by nem la p esáhnout as 20 minut.

P ed vypl ováním pracovních list  je možné vložit pohybovou aktivitu pro odreagování.

Pracovní list – Rodina
1.  Pokus se se adit leny rodiny od nejmladšího po nejstaršího. (Pokud již n kdo má hotovo a má as, m že se adit 

 leny rodiny ješt  podle velikosti, rozd lit na muže a ženy.)
2.  Domaluj nad d tský domov sluní ko.
3.  Popovídejte si s d tmi o tom, že jsou i d ti, které rodiny nemají a žijí spole n  s jinými d tmi v d tských 

 domovech. Pokud máte v oddíle dít  z d tského domova a je ochotné vypráv t, požádejte je, aby vypráv lo
 o tom, jak to u nich v domov  vypadá.

Kde byste byli se svou rodinou nejrad ji?

Posa te d ti k pracovnímu stolu a rozdejte jim barevné papíry a na st l p ipravte výseky z p nové gumy a lepidlo 
(nejvhodn jší je lepidlo ve form  ty inky). ekn te d tem, aby si našly barevné díly, jaké cht jí, a poskládaly z nich 
na papír místo, kde by nejrad ji byly se svou rodinou. (Dopl ková aktivita: P ípadn  nechte d ti, aby na papír nakreslily 
a popsaly sv j rodokmen.)

Vymyslete s d tmi co nejvíce písni ek, básni ek a íkanek, kde vystupují lenové rodiny (nap . Mámo, táto, v komo e 
je myš, M la babka ty i jabka, Ach synku, synku,…). Ti, kte í si na n kterou písni ku nebo básni ku vzpomenou, 
mohou být odm n ni nap íklad bonbonem.

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

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, ob anská, pracovní.

Vytvá í si pov domí o rodin , snaha o empatii. Rozvoj jemné motoriky a kreativity.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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V p ípad , že by se d ti cht ly n komu jinému posmívat nebo jej n jak jinak zra ovat, je t eba toto 
jednání hned v zárodku potla it a p evést pozornost d tí jiným sm rem.

Pokud budou d ti pracovat s n žkami i s lepidlem, je nutné, aby pracovaly vsed  a v klidu. V nujte zvýšenou 
pozornost hyperaktivním d tem.

Pozor na:

Moje poznámky:

Ty d ti, které mají oslabené zrakové vnímání a nedokážou poznat rozdíl 
ve velikosti obrázk  (viz úkol . 1 z pracovního listu), dejte s empatickým 

kamarádem do dvojice – umožníte tím dít ti i kooperaci s vrstevníkem.

D ti z neúplných rodin nebo d tských domov  nenu te hovo it o jejich rodinách, pokud samy necht jí. 

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


