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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

2 hodiny

nøkolik schŃzek

místnost

kdykoliv

libovolný

od 7. tįídy/13+

NEJSME SAMI
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: komunikativmí, obêanská, k uêení.

Konkrétní cíl:||| Seznámit se s jinými døtskými sdruženími, než je Pionýr. Zamyslet se nad zásadami a Ideály
Pionýra, nad êinností našeho sdružení – v êem se lišíme od ostatních, co máme spoleêného? Zjistit, co je éRDM.
Motivace:||| Jsme pionýįi. Víš, co to znamená? Jsou i jiná døtská sdružení? éím se lišíme? Máme i nøco spoleêného?
Potįeby:||| Psací potįeby.
K tomuto metodickému listu jsou k dispozici pracovní listy C22A a C22B.
Provedení:||| Aktivita vhodná na delší êasový úsek – nøkolik schŃzek.
Na schŃzce vedoucí s døtmi diskutuje o sdružení Pionýr, o êinnosti oddílu. Co nás v Pionýru baví? Proê sem chodíme?
Komu je urêeno naše sdružení? Známe své ideály, víme, co znamenají? A jak je to jinde? Jsou i jiné organizace, kroužky
pro døti? Známe nøjaké? Víme, êím se zabývají?
Samostatný úkol pro døti:
Skupinky døtí si vylosují název nøjakého sdružení na kartiêce. Jejich úkolem je do další schŃzky zjistit co nejvíc
informací o tomto sdružení, jaký má znak, êím se zabývá, napį. kolik má êlenŃ atd. Mnohé z tøchto informací lze získat
z internetu, ale vítané jsou i vlastní zkušenosti napį. spolužákŃ apod. Každá skupinka si pįipraví malou prezentaci,
kterou pįedvede ostatním.
Sdružení vybereme ze êlenŃ éRDM:
1. Junák
2. Asociace turistických oddílŃ mládeže éR
3. éeská tábornická unie o. s.
4. Folklorní sdružení éR
5. Liga lesní moudrosti
6. Mládež ééK
7. YMCA v éR
Prezentace jednotlivých sdružení vystavíme na nástønku v klubovnø. MŃže znovu následovat debata o jejich êinnosti,
o tom, êím se podobáme a v êem se lišíme. Vedoucí pak zdŃrazní, že všichni jsme êlenové éRDM, která tato a mnohá
další sdružení zastįešuje a podporuje je v jejich êinnosti.
Vedoucí zdŃrazní i mezinárodní êinnost Pionýra. Mezi mezinárodní aktivity patįí mezinárodní tábory êi výmøny,
zahraniêní semináįe.
Informovat døti o:
• organizaci IFM-SEI
• zahraniêních organizacích, které s Pionýrem spolupracují
Veškeré informace lze najít na www.pionyr.cz
Pokud døti z nøjakého dŃvodu nechtøjí nebo nemohou zpracovávat prezentaci doma, dejte jim prostor pįímo na
schŃzce. Mohou si z domova a ze školy pįinést informace, a pak spoleênø ve skupinkách zpracovat prezentaci. Pokud
máte v klubovnø poêítaê s pįipojením k internetu, mohou samozįejmø dohledat vše potįebné i tam.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįátelství.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

U døtí se speciˬckou poruchou uêení (dysgraˬe, dysortograˬe)
je potįebné dopomáhat s korekturou textu, který bude vyvøšen
v|klubovnø, pįípadnø bude v jiné psané podobø. Vhodné je napį. ustanovit nøjakého korektora textu, jak je to bøžné
v tisku. Vedoucí by nemøl „dopustit“ chyby, protože pįi êtení textu s chybami se chyba ˬxuje. Mozek má tendenci si ji
pamatovat jako správný tvar, naopak êtením správnø napsaných slov si jejich tvar dítø zapamatovává a potom je snáze
automaticky použije.
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