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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

45–60 minut

klubovna

kdykoli

minimálnø 2

neête/nepíše

SOVÍK – SOVÍK A|HISTORIE (RY TÍĮ)
Obecný cíl:||| Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, obêanská.
Konkrétní cíl:||| Vytváįí si povødomí o|povøstech nejbližšího okolí (obce, kraje). Vede k|zamyšlení nad plynutím
êasu (minulost – souêasnost – budoucnost).
Motivace:||| Nejmladší døti zpravidla nevnímají êas zcela správnø. Co bude, êi bylo, spadá do| období nøkolika
dnŃ. Pįesto se budeme pokoušet rozšíįit jejich obzor. Využijeme proto jejich kladného vztahu k|výtvarným a|dalším
aktivitám. MŃžeme na|nich ukázat, že se jedná o|výsledky práce z|minula.
Legenda:||| Sovík si prohlíží svoji knihovnu a|našel knihu s|povøstmi. A|teì vám ji pįevypráví.
Potįeby:||| Vytištøný text místní povøsti (napį. kniha, kronika, internet…) nebo ˬlm s|historickou tematikou pro
døti (napį. AĹ žijí duchové…). PomŃcky pro ztvárnøní povøsti dle vlastního uvážení (lze vyrobit pįedem i|vlastní
dįevøné meêe êi kulisy pro divadlo atd.), digitální fotoaparát.
K|tomuto metodickému listu je pracovní list C2A.
Provedení:||| Pozor! Nøkterá slova z povøstí mohou být pro døti neznámá – archaismy, historismy – proto jejich
významy vždy peêlivø vysvøtlete).
Po pįevyprávøní úvodní povøsti a následném povídání o ní (po zhlédnutí ˬlmu) je možné tuto povøst ztvárnit za
pomoci døtí. Je na uvážení vedoucího, jakou formu zvolí. Nabízí se napįíklad:
• výtvarnø (nakreslit výjev, vymodelovat postavu);
• dramaticky (zahrát divadlo);
• zachytit na|fotograˬi tzv. živý obraz.
Je nutné si pįedem pįipravit potįebné pomŃcky v|závislosti na|vybrané formø ztvárnøní povøsti.
Pįi poįizování fotodokumentace si mŃžeme s døtmi povídat o tom, že i dnešní schŃzka se jednoho dne stane historií,
a proto fotograˬe ukládáme do oddílových fotoalb a kronik (nezapomeĢte døtem vysvøtlit, co toto slovo vlastnø
znamená). MŃžeme podpoįit fotograˬí oddílového vedoucího z vlastního døtství.
Pracovní list – Rytíį
1. Dej do|kroužku, jakým zpŃsobem se rytíį pįepravuje.
2. Vystįihni a|dolep, co patįí do|ruky rytíįi.
3. Domaluj erb (znak møsta, obce, oddílu, vlastní návrh).
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: PamøĹ.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Døtem s|SPU poskytnøte pro splnøní pracovního listu delší êasový úsek
– dejte jim dostatek prostoru, aby o|všech bodech pįemýšlely – buìte
vždy nablízku, kdyby dítø potįebovalo poradit êi nøco vysvøtlit.
Pro nadané: Je možné pohovoįit o|êasové posloupnosti napįíklad u|zbraní a|dopravy (stįedovøk, husitství, novovøk).
Ale pozor na| jedince s| oslabeným vnímáním êasu/êasového sledu (minulost, pįítomnost, budoucnost)! Pįistupujte
k|nim vstįícnø a|povzbuzujte je ke správnému myšlení – nøkdy je potįeba opravdu pedagogického mistrovství.
Moje poznámky:|||
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