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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|RODINA
Obecný cíl:||| Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, obêanská, pracovní.
Konkrétní cíl:||| Vytváįí si povødomí o|rodinø, snaha o|empatii. Rozvoj jemné motoriky a|kreativity.

Motivace:||| Potįeba lásky a| sounáležitosti patįí k| základním potįebám každého jedince. Povídání o| lásce
k|nejbližším pomáhá døtem uvødomit si hodnotu kladných lidských vztahŃ v|rodinø, mezi kamarády apod.

Legenda:||| Dnes má sovíkova maminka sova narozeniny. Odpoledne se sejdou všichni ze sovíkovy rodiny a|budou
mamince sovø pįát. Musí pro ni vymyslet dáreêek. Ale sovík ….. nemŃže pįijít na|to, jaký dáreêek by maminku nejvíce
potøšil. Bude se muset poradit s|kamarády. Když se potom všichni sešli, zeptal se svých kamarádŃ. Medvídø ….. įeklo,
že jeho mamince nejvíce udølalo radost, když jí pįinesl kytiêku. KoĹátko jednou mamince darovalo myšku, kterou
poprvé ulovilo, a|maminka byla moc ráda. Tatínek kocour møl zase velikou radost, když mu koĹátko ….. pįedvedlo šplh
na|strom. Ptáêe prý své babiêce k|narozeninám zazpívalo pøknou písniêku. A|mraveneêek vyrobil pro dødeêka hŃlku ze
smrkové jehliêky. Sovík poslouchal své kamarády. Najednou ho napadlo, co jeho maminku nejvíce potøší. Podøkoval
svým kamarádŃm a|bøžel zaįizovat dáreêek. A|co sovíkova maminka dostane? To se musíme nechat pįekvapit spolu s|ní.
Potįeby:||| Pastelky, výseky z|pønové gumy, barevné papíry, lepidlo, nŃžky, pracovní podložky.
K|tomuto metodickému listu je pracovní list C4A.

Provedení:||| Posaìte se s| døtmi do| kruhu a| pįevyprávøjte jim úvodní pįíbøh. Potom døtem rozdejte pracovní
listy. Prohlédnøte si s|døtmi obrázek rodiny a|popovídejte si s|nimi o|jejich rodinách. Nejlepší je, když zaêne vedoucí
vyprávøt o|své rodinø jako první. Potom mŃžete vyzvat ostatní, aby promluvili o|své rodinø. Pokud døti nejsou schopné
vyprávøt samy, je vhodné klást døtem otázky, které jim umožní se rozmluvit (jak se jmenuje maminka a|tatínek, kolik
mají sourozencŃ a|jak se jmenují, zda jezdí za|babiêkou a|dødeêkem, jestli mají nøjakého êtyįnohého kamaráda atd.).
Pokud se dostanete s|døtmi k|povídání o|dalších pįíslušnících rodiny, pozor na|vysvøtlení vztahŃ: tchán/tchynø, zeĹ/
/snacha, švagr/švagrová atd. POZOR! Celá tato aktivita by nemøla pįesáhnout êas 20 minut.
Pįed vyplĢováním pracovních listŃ je možné vložit pohybovou aktivitu pro odreagování.
Pracovní list – Rodina
1. Pokus se seįadit êleny rodiny od|nejmladšího po|nejstaršího. (Pokud již nøkdo má hotovo a|má êas, mŃže seįadit
êleny rodiny ještø podle velikosti, rozdølit na|muže a|ženy.)
2. Domaluj nad døtský domov sluníêko.
3. Popovídejte si s|døtmi o|tom, že jsou i|døti, které rodiny nemají a|žijí spoleênø s|jinými døtmi v|døtských
domovech. Pokud máte v|oddíle dítø z|døtského domova a|je ochotné vyprávøt, požádejte je, aby vyprávølo
o|tom, jak to u|nich v|domovø vypadá.
Kde byste byli se svou rodinou nejradøji?
Posaìte døti k|pracovnímu stolu a|rozdejte jim barevné papíry a|na|stŃl pįipravte výseky z|pønové gumy a|lepidlo
(nejvhodnøjší je lepidlo ve|formø tyêinky). Įeknøte døtem, aby si našly barevné díly, jaké chtøjí, a|poskládaly z|nich
na|papír místo, kde by nejradøji byly se svou rodinou. (DoplĢková aktivita: Pįípadnø nechte døti, aby na|papír nakreslily
a|popsaly svŃj rodokmen.)
Vymyslete s|døtmi co nejvíce písniêek, básniêek a|įíkanek, kde vystupují êlenové rodiny (napį. Mámo, táto, v|komoįe
je myš, Møla babka êtyįi jabka, Ach synku, synku,…). Ti, kteįí si na|nøkterou písniêku nebo básniêku vzpomenou,
mohou být odmønøni napįíklad bonbonem.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a|Pįátelství.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Ty døti, které mají oslabené zrakové vnímání a|nedokážou poznat rozdíl
ve|velikosti obrázkŃ (viz úkol ê. 1|z|pracovního listu), dejte s|empatickým
kamarádem do|dvojice – umožníte tím dítøti i|kooperaci s|vrstevníkem.
Døti z|neúplných rodin nebo døtských domovŃ nenuĹte hovoįit o|jejich rodinách, pokud samy nechtøjí.
Pozor na: V|pįípadø, že by se døti chtøly nøkomu jinému posmívat nebo jej nøjak jinak zraĢovat, je tįeba toto
jednání hned v|zárodku potlaêit a|pįevést pozornost døtí jiným smørem.
Pokud budou døti pracovat s| nŃžkami êi s| lepidlem, je nutné, aby pracovaly vsedø a| v| klidu. Vønujte zvýšenou
pozornost hyperaktivním døtem.
Moje poznámky:|||
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