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OMEZENÍ MALÍ I

Umíme spole n  ešit zadaný úkol? Umíme se domluvit a spolupracovat?Motivace:

Pastelky,  xy, papíry, tužky, šátky na o i, ucpávky do uší, karti ky s p id lenými hendikepy a výhoda-
mi, obrázek (vzor).

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Hrá i jsou rozd leni do družstev. Po et len  v družstvu je nutno ur it podle vysp losti hrá , 
nejlépe 6–10 osob. Každé družstvo sedí kolem svého stolu, má jednu tvrtku. Úkolem družstev je nakreslit obrázek 
co nejp esn ji podle p edlohy, nap . dome ek, který má ervenou st echu, žlutou omítku, modrá okna, hn dý plot, 
erný komín, na zahrad  jablo  se t emi jablky, na obloze je slunce a modrý mrak, všechny objekty musí být obtažené 
ernou  xou. P edloha je umíst na cca 10 m od místa, kde hrá i kreslí, hrá i na ni nesmí vid t (jen ten, kdo smí vstávat 

od stolu).

Následn  je každému 
výtvarníkovi p id len hendikep 
(nesmí používat pastelku ur ené 
barvy, je n mý, nesmí vstát 
od stolu, nemá ruce, je slepý, je 
hluchý) nebo výsada (jedin  on 
m že používat žlutou pastelku, 
jedin  on smí vstát od stolu atd.). 
Každého ú astníka obda íme 
n kolika hendikepy a výsadami. 
Na spln ní úkolu má skupina 
asový limit. 

Je dobré, když vedoucí hry 
ú astníky zná a p id luje jim 
výsady a omezení podle jejich 
chování v týmu, nap . p irozený 
v dce je n mý, outsider 
má výsadní právo používat 
pot ebnou barvu, šikovný 
malí  nemá dominantní ruku, 
ale jediný má výsadu kreslit 
 xou apod. Pastelky a  xy 

umístíme na vzdálen jší místo 
od pracovních ploch, nebo rozmístíme na víc míst v klubovn , sou asn  ur íme, kolik jich smí být u stolu najednou.

Po skon ení hodnotíme výsledná díla a provedeme re  exi – jak se kdo cítil ve své roli atd.

P íklady rozd lení výsad a omezení (nutno p izp sobit po tu hrá  a barev na obrázku, který budou kreslit):
• bez rukou/smí vstávat od stolu/nesmí nosit pastelky a  xy
• bez dominantní ruky/jediný smí používat modrou barvu
• n mý/jediný smí používat oranžovou barvu
• hluchý/jediný smí používat šedou barvu
• slepý/jediný smí nosit pastelky a  xy

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, P átelství, P ekonání.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní.

Nau it se vnímat pot eby lidí s hendikepem, pomáhat jim, spolupracovat p i pln ní úkolu, 
p ekonat vlastní omezení a najít zp sob, jak úkol zvládnout.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Nám t na p edlohu (upravit podle schopností d tí):

V ková kategorie

6.–8. t ída/12+

Prostor

kdekoliv

Po et ú astník

libovolný

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

30–45 minut

as p ípravy

30 minut
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Moje poznámky:

Tato aktivita nep ináší výrazn jší rizika a znevýhodn ní pro d ti se 
speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Pozor u d tí úzkostn jších 

s perfekcionalistickými tendencemi. Mohou prožívat nap tí a úzkost z toho, že n kdo “kazí jejich dílo“. Op t v re  exi 
je vhodné to pojmenovat, uznat (každý je zodpov dný za to, co d lá, ale nemohu zaru it výsledek za ostatní, není to 
sout ž o to, kdo je lepší).

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


