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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

1|hodina

2|hodiny

venku

kdykoliv

dle pravidel

12–14 let

D÷TSKÝ ORGANIZÁTOR HRY NEBO SOUT÷ŽE
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální.

Konkrétní cíl:|||
Døti se uêí prezentovat svŃj názor, argumentovat, vyhodnocovat vlastní možnosti. Zkoušejí si,
jaké je to organizovat aktivity pro ostatní.
Motivace:|||

Také jste si nøkdy įíkali, jaké je to, když vedoucí pįipravuje program schŃzky? A proê zrovna vybral
tuto hru? A êím to je, že nøkdy osvødêená hra nefunguje? A jaké je to, když mám nøkomu vysvøtlit pravidla? Pojìte si
vyzkoušet, jaké je to alespoĢ na chvíli být vedoucí…
Potįeby:||| Psací pomŃcky, kartotéka her êi knihy s hrami, následnø pomŃcky ke konkrétním hrám.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Provedení:||| Je nutné s povøįeným jednotlivcem zkonzultovat jeho pįípravy na organizování akce. Pįi oddílové
schŃzce, pįi akci oddílu, pįi spoleêné akci nøkolika oddílŃ, na táboįe apod. Døti vedeme k tomu, aby si vybíraly zpoêátku
krátké a jednodušší hry. Pįipravíme spolu s døtmi v rámci volné debaty êi metodou brainstormingu nabídku možnosti
drobných sportovních her a aktivit, vedeme je k promýšlení toho, pro jakou vøkovou skupinu hry pįipravujeme.
Zapisujeme nápady, podnøcujeme døti k tomu, aby pįemýšlely nad potįebnými pomŃckami, prostorem. Domlouváme
se o tom, kdo za co bude odpovídat (pįíprava materiálu, bodovacích tabulek, odmøn apod.). Vedeme døti k tomu, aby
si neznámé aktivity naneêisto vyzkoušely.
Použitá literatura: Encyklopedie her I., II., III., IV. díl, Miloš Zapletal.
Tyto aktivity pįibližují Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do kolektivu a nevytváįí bariéry pro
døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát na
individuální pįístup k tømto døtem a respektovat obecná doporuêení v úvodní êásti metodiky.
Moje poznámky:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY
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Pozor na: Je nutné s povøįeným jednotlivcem zkonzultovat jeho pįípravy na organizování akce.
Moje poznámky:|||
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