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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

10 minut

40–60 minut

klubovna

podzim

4 –10

neête/nepíše

SOVÍK — SOVÍK A PIONÝR – SEZNÁMENÍ S VEDOUCÍMI, INSTRUKTORY,
D÷TMI, KLUBOVNOU, PRAVIDLY A PIONÝREM
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, obêanská.
Konkrétní cíl:||| Seznamuje se s|místem a|prostįedím klubovny, vytváįí si k|nømu pozitivní vztah. Poznává pravidla
spoleêenského soužití a|jejich spoluvytváįení. Rozvíjí schopnosti žít ve|spoleêenství ostatních lidí a|vnímá a|pįijímá
základní hodnoty.
Motivace:||| Z hlediska socializace dítøte – zapojení do spoleênosti – musí dítø vykonat složitou cestu osamostatnøní.
Na jedné stranø dítø touží po nových vazbách s vrstevníky, na druhé stranø si ale musí uvødomovat pravidla spoleênosti
a respektovat druhé.
Legenda:||| Ahoj døti, dnes bych si s vámi rád popovídal o tom, jak žijí zvíįátka. Podívejme se tįeba na mravence
nebo vêelky, kteįí žijí spoleênø. Mravenci mají své mraveništø, vêelky svŃj úl, ale tįeba i ptáêci, kteįí žijí v jednom
parku, se chovají k sobø podle pravidel. Pokud budeme pravidla spoleênø dodržovat, budeme všichni spokojeni
a|získáme nové kamarády, zažijeme spoustu legrace a dozvíme se nøco nového.
Potįeby:||| Krabiêka se sladkostmi, rŃzné kno˭íky êi drobné pįedmøty, PET lahve, popį. papír + tužka, tabule +
kįída, šátek, 1|nafukovací míê, obvaz nebo šála na svázání rukou od zápøstí k lokti, papír formátu A3, kįídy/pastelky.
K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy C1A, C1B.
Provedení:||| Teì si povíme, jak to chodí tįeba v mraveništi.
Takové mraveništø má svoji královnu (oddílový vedoucí) a chŃviêky (vedoucí družin, instruktoįi).
A teì se nám prosím pįedstavte vy sami, mraveneêci. (Jak se jmenuješ? Co døláš nejradøji?...) Po pįedstavení mohou
mraveneêkové dostat nøjakou drobnou odmønu – „Vítám tø do mraveništø!“.
Víš, jaká jsou pravidla v našem mraveništi (klubovnø)?
1. Vždy se įídím pokyny královny a chŃviêek.
2. Vyslechnu názor ostatních mraveneêkŃ.
3. Umím vyjádįit svŃj názor. Nepįekįikuji druhé, slušnø poêkám, až ostatní domluví.
4. Pomáhám (tøm, kteįí to potįebují nebo mø o pomoc požádají).
5. Nikomu neubližuji a nic kolem sebe neniêím, mluvím s ostatními mraveneêky slušnø.
6. Neberu si vøci, které mi nepatįí. PŃjêené vøci udržuji v poįádku a uklízím je na smluvené místo.
Chybí ti nøjaké pravidlo, které si myslíš, že je dŃležité?
Įekni ho!
Hry
Tak a teì je nejvyšší êas se lépe poznat. Budeme si posílat nezvyklé mravenêí „pozdravy“. Protože mraveneêkové se pįi
setkání zdraví dotykem tykadel. Pįilož svoji dlaĢ na dlaĢ souseda. Ten „pozdrav“ pošle dál.
Teì si pošleme „pozdrav“ loktem, kolenem, ramenem, kotníkem, nosem… (Když pochopí pravidla, sami urêují, které
êásti tøla se budou „zdravit“. Ještø více se jim hra líbí, když mohou vydávat mlaskavé zvuky…)
Pracovní list – Pionýr
DoplĢ jméno oddílového vedoucího podle vzoru.
Pospojuj pionýrský znak – pionýrskou vlaštovku.
Vybarvi si pionýrského psa – maskota Pionýra.
Informace pro rodiêe – vedoucí si mŃže pįedtisknout informace na papír a vlepí do okénka. Nebo je možné informace
vepsat.
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Pracovní list – Spoleêenstva (Pozor! Pouze pro nadané døti, které mají o dané téma zájem.)
Motivaêní obrázek vyzývá k povídání o spoleêenstvech vêel, mravencŃ, vos. Je pįipraven tak, aby nadané døti mohly
rozšíįit své vødomosti o dølbu práce ve vêelím spoleêenstvu. Na obrázku jsou uvedeni v tomto poįadí – vêelí královna,
trubec, vêela – dølnice.
Hra na mlsného mraveneêka
Viditelnø (pįed pįíchodem døtí) ukryjeme drobnou sladkost. Navádíme je slovy „voda – voda/pįihoįívá“. Vítøz si
drobnou odmønu nechá. Hru mŃžeme nøkolikrát opakovat podle zájmu døtí (ukrývá vítøz, mraveneêci jej nesmí
vidøt.)
Na závør si zahrajeme nøkolik her – napį. s kno˭íky. Hry mohu zmønit dle sebe, jde jen o to, zachovat hry podporující
seznámení døtí.
Napį. Plníme PET lahev knoɆíky.
Oznaêíme zaêátek (zde vysypeme hromádku kno˭íkŃ, popį. položíme misku hrachu, fazolí apod.) a konec tratø, kde
umístíme lahev (napį. od mléka – má širší otvor). V êasovém limitu napį. 3 minuty plní (êtveįice, dvojice – dle poêtu
døtí) pįíslušný poêet lahví. Pįenášet se smí vždy jen jeden kno˭ík. Vyhrává ten, který lahev naplní nejvýše.
Pįenášení knoɆíkŃ (štafety)
Vymezíme start a cíl. Urêíme družstva. Mraveneêkové se snaží pįenést co nejrychleji do cíle daný poêet kno˭íkŃ urêeným
zpŃsobem – napį. na nártu nohy (dva kno˭íky), na hlavø (jeden), na rukou s dlanømi dolŃ (dva), na rameni…
Další hry (k obmønø stávajících, pįi malém poêtu døtí, nadbyteêném êase…)
Kreslení knoɆíkŃ se zavázanýma oêima
Potįeby: Papír + tužka/tabule + kįída, šátek.
Nakresli poslepu kno˭ík s dírkami.
Siamští mravenci
Potįeby: Obvaz nebo šála na svázání rukou od zápøstí k lokti, papír formátu A3, kįídy/pastelky.
Utvoįte dvojici. Sednøte si vedle svého kamaráda. Já vám svážu ruce (jednomu pravou, druhému levou). Každý
dostanete pastelku. Vaším úkolem je namalovat spoleêný obrázek (napį. domeêek).
Na závør si mŃžeme popovídat o spolupráci. (Mluvili jste o tom, co chcete namalovat? Co pro tebe bylo tøžké? Co se
ti pįitom líbilo? Spolupracuješ rád? Co bylo nejdŃležitøjší?...)
Další doporuêované hry: Prasátko, kvikni (jeden hráê je uprostįed koleêka a má zavázané oêi. Druhý hráê si sedne
nøkomu náhodnø na klín a įekne: „Prasátko, kvikni“. Ten, komu sedí na klínø, musí kviknout, a ten uprostįed hádá,
kdo to byl. Když uhádne, tak se vymøní, jinak pokraêuje dál); Cesta z mraveništø; Termiti atd.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįátelství a Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tømto døtem pravidla „mraveništø“ ještø jednou pomalu pįeêtøte
a|ujistøte se, zda každému z bodŃ rozumí.

Pozor na hyperaktivní døti (dbáme na to, aby se nenudily, ale také aby nedivoêily).
Také žádné dítø nenutíme k závodŃm a soutøžení, pokud je odmítá (týká se to pįedevším døtí s poruchou hrubé
motoriky). Klidnø je necháme pracovat na pracovním listø. (Dysgraˬky odmøníme slovní êi jinou pochvalou, pokud
zvládnou napsat celé jméno svého oddílového vedoucího.)
Nadané døti mohou vyprávøt ostatním, jak se žije ve vêelím spoleêenstvu (popis vêelí královny, trubce a dølnice).
Pozor rovnøž na døti s poruchou ADD nebo ADHD s hyperaktivitou, u kterých se objevují afektivní výbuchy a projevy
agresivity – pozornø je sledujte, aby ve skupinø nedocházelo k náznakŃm šikany apod.
Moje poznámky:|||
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