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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

dle zvolené aktivity

dle zvolené aktivity

kdekoliv

kdykoliv

libovolný

od|6. tįídy/12+

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE – DROBNÉ HRY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a|personální, komunikativní.

Konkrétní cíl:||| Rozvoj verbální komunikace, uêit se naslouchat, uêit se vyjadįovat své myšlenky slovy.
Motivace:||| Umíme se mezi sebou dobįe dorozumøt? Umíme si naslouchat? Umíme dobįe slovy vyjadįovat své
myšlenky?
Potįeby:||| Dle jednotlivých her.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Kresba podle diktátu
Hráêi sedí u|stolu, zády k|sobø. Hráê A|má êistý papír a|tužku (pastelky), hráê B má v|ruce obrázek – pįedlohu. Hráê B
popisuje obrázek tak, aby ho hráê A|podle jeho popisu co nejvørnøji nakreslil. MŃžeme urêit êasový limit.
Povídka
Skupina hráêŃ dostane na|kartiêkách slova. Úkolem hráêŃ je bøhem êasového limitu vymyslet pįíbøh, který by daná
slova obsahoval.
Umíš naslouchat?
Vedoucí navodí pįíjemnou atmosféru, hráêi se pohodlnø posadí nebo položí na|podložky (koberec). Vedoucí pįeête
døtem pįíbøh. MŃže ho sám vymyslet nebo pįeêíst úryvek z|knížky. Je dobré êíst monotónním, uspávacím hlasem, tím
se zvýší obtížnost pro hráêe. Po|pįeêtení rozdá vedoucí døtem papíry a|tužky. Postupnø pokládá otázky, na|které døti
odpovídají podle toho, co pįedtím slyšely.
Reˮexe: Bylo obtížné se soustįedit? Proê? Umíme naslouchat druhým pozornø? Co nás pįi tom ruší? Co nám naopak
pomáhá?
Varianta pro zvýšení obtížnosti (lze využít napį. na|táboįe): Než vedoucí zaêne êíst pįíbøh, upozorní døti, že je velmi
dŃležité, aby si z|nøj co nejvíc zapamatovaly. Pįíbøh jim pįeête dopoledne. Pak probíhá normální táborový program.
Odpoledne nebo k| veêeru je zaįazena hra, jejíž souêástí jsou odpovødi døtí na| otázky vztahující se dopolednímu
pįíbøhu. V|tomto pįípadø je lepší odpovídat ve|skupinø.
Máš padáka
Z|dŃvodu reorganizace musí z|pracovištø odejít jeden pracovník. Vedoucí oddølení (mistr), zástupce odborŃ a|zástupce
vedení musí rozhodnout, kdo to bude. V|úvahu pįipadají 3|pracovníci:
• padesátiletý zkušený pracovník, celkovø spolehlivý, ženatý, dvø døti
• tįicetiletý, rozvedený, jedno dítø, na|které platí výživné, obêas má zajímavé a|inovaêní nápady, vede nepravidelný
život, nøkdy chodí pozdø
• dvacetiletý, svobodný, pŃl roku byl na|stáži v|USA, má êasto nepįíjemnø kritické poznámky vŃêi mistrovi i|vŃêi
vedení
Hráêi si své role vylosují (na|papírkách) a|dostanou asi 15 minut na|to, aby se pįipravili, rozmysleli si své argumenty
pro rozhodnutí, kdo bude muset odejít.
Ti, kteįí dostanou roli „vybraných k|odchodu“, si rozmyslí své argumenty, aby svou pozici uhájili.
Pozorujeme: Jaké argumenty kdo volí? Racionální (vøcné), nebo emocionální? Podle jakých kritérií je rozhodnuto? Jaká
váha je pįipisována vøcným argumentŃm? Jak se jednotliví hráêi ve|svých rolích prosazují?
V|pįípadø více skupin je možné srovnat výsledky. Jak se jednotlivé skupiny rozhodly, jaké volily argumenty?
Hra s|konɆikty a|prosazováním
Hráêi ve|dvojicích pįehrávají nøkteré z|navržených situací:
• host v|restauraci si støžuje na|kvalitu jídla
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įidiê kamionu si chtøl v|automatu v|motorestu koupit cigarety, automat je však rozbitý, įidiê pįišel o|peníze
a|støžuje si u|vedoucího motorestu
zákazník si støžuje na|své nové brýle
zamøstnanec žádá svého nadįízeného o|zvýšení platu
zákaznice si støžuje kadeįnici na|špatný stįih svého úêesu
cestující v|autobuse je pįistižen bez jízdenky
nájemník je obvinøn, že rušil noêní klid
dcera sdølí matce, že se chce provdat za|cizince
dcera žádá rodiêe o|vyšší kapesné
syn žádá otce, aby si mohl pŃjêit auto
v|rodinø probíhá spor, protože se ztratily klíêe

Oba hráêi využijí ve|hįe veškerou svoji výmluvnost pįi prosazování svého zadání. Jednají pįesvødêivø a|aktivnø. Jde
o|to nepodlehnout a|vydržet, prosadit se a|ovládnout situaci.
Pozorujeme: Jak jsou kon˭ikty įešeny? Prosazují hráêi své zájmy bez ohledu na|ostatní? Vzdávají se svých zájmŃ? Jsou
uzavírány kompromisy? Jak jsou prezentovány vlastní zájmy? Vøcnø, srozumitelnø, s|humorem, agresivnø, zraĢujícím
zpŃsobem?
Zrcadlové konɆikty
Vybereme dva dobrovolníky. Diskrétnø každému zvlášĹ objasníme, v| êem bude spoêívat jeho role. Má se prosadit
podle urêeného zadání a|držet se ho stŃj co stŃj, bez ohledu na|vytáêky a|taktiku druhého. Vtip hry spoêívá v|tom, že
vlastnø „naprogramujeme“ oba dva stejnø! Sdølíme napįíklad obøma (shodnø):
• Jsi policista a|potkáš na|ulici zlodøje, který vyloupil obchod. Bude pįedstírat, že je policista, ale ty ho usvødêíš
a|zatkneš. Skuteêný policista jsi ty!
• Jsi psychiatr a|v|parku potkáš êlovøka. Utekl z|léêebny a|pįedstírá, že je psychiatr. Ve|skuteênosti to je pacient
a|ty ho musíš dostat zpøt do|léêebny!
Oba hráêi využijí ve|hįe veškerou svoji výmluvnost pįi prosazování svého zadání. Jednají pįesvødêivø a|aktivnø. Jde
o|to nepodlehnout a|vydržet, prosadit se a|ovládnout situaci.
V| tomto metodickém listu jsou uvedené hry jednodušší i| složité. Jejich výbør musí vedoucí pįizpŃsobit vøku
a|komunikativním schopnostem døtí v|oddílu.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįekonání, Pįátelství.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivity umožĢují 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. U|døtí s|mentálním
postižením je vhodné volit takové situace, se kterými se mohly potkat a|jsou jim vøkovø blízké.
Moje poznámky:|||
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