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SOVA – M J KAMARÁD, MOJE KAMARÁDKA

Vytvá ení kamarádských vztah  je pro d ti jednou ze základních pot eb. Pom žeme jim uv domovat 
si základní hodnoty kamarádství.

Motivace:

Zví átka si navzájem pomáhají. Kdo si vzpomene na pohádku, kde mravenci pomáhali Ji íkovi? 
Odhadnete, pro  tolik zví átek Ji íkovi pomáhalo? Možná to bylo proto, že se mezitím skamarádili. Máte také 
kamarády?

Legenda:

Fotoaparát, podobenky d tí, m sí ní kalendá  na zav šení do klubovny.

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Místo po mé pravici je volné

Cíl hry: Navodit atmosféru pro povídání o mezilidských vztazích.

Celý oddíl si sedne do kruhu (v etn  vedoucího). Místo vpravo od vedoucího je volné. Vedoucí zahájí hru slovy: Místo 
po mé pravici je volné, rád bych, aby se tam posadil Martin, protože mi vždycky pomáhá… Tím se uvolní jiné místo, 
takže m že pokra ovat další hrá  obdobn .

Kamarád

Až se p i p edcházející h e všichni ( i tém  všichni) vyst ídají, m žeme ješt  chvíli diskutovat o kamarádských 
hodnotách. Jací vlastn  kamarádi jsou. Také se m žeme zmínit o d v e k lidem obecn . Jak se m žeme chovat ke 
kamarád m a k cizím lidem.

Metodická poznámka: M žeme d tem vypravovat také o p íkladech kamarádství v literatu e. Využít je možné t eba 
ukázky z Malého prince. Vyzveme i d ti, jestli mají i ony n jakou podobnou zkušenost.

P edstavuji vám

D ti požádáme, aby vytvo ily dvojice. Pokud p edchozí aktivita probíhala dob e, pak již v kruhu sedí kamarádi poblíž 
sebe. Ve dvojicích pak provád jí malý rozhovor. D ti si mohou získané informace zapisovat. Rozhovor jim p edvedou 
instrukto i:
• Jak se jmenuješ?
• Kdy máš svátek a narozeniny?
• Co t  baví?
• Co se ti na mn  líbí?
• Co nemáš rád?
• S ím bys mi mohl pomoci?

Ve druhé ásti hry d ti z stávají ve dvojicích. Jsou shromážd ny v jedné ásti místnosti. Každá dvojice p ed n  
postupn  p edstoupí a d ti ostatním p edstaví svého kamaráda z dvojice. Dovolte, abych vám p edstavil... (vzniklé 
dvojice se mohou p edstavovat pouze jiné dvojici, aby vznikly skupinky, které budou dále spole n  spolupracovat).

Využít mohou poznámek, které si zaznamenaly v pr b hu rozhovoru, dále mohou p idat n jakou zajímavou informaci 
navíc. P edstavovaný m že nakonec n co doplnit, up esnit apod.

Na záv r t chto aktivit mohou d ti zapsat do klubového kalendá e data svátk  a narozenin svých kamarád .

Cínový vojá ek, hadrová panenka

POZOR! Na tuto aktivitu je pot eba dostatek prostoru.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, ob anská.

Uv domit si význam slova kamarád. Podpo it d ti ve vnímání kamarádství.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Možné úrazy p i h e Cínový vojá ek a hadrová panenka.Pozor na:

D ti s dys-poruchami mohou mít problémy p i zapisování rozhovoru 
se svými kamarády – jejich tempo psaní je pomalé, proto jim dejte 

dostatek asu na spln ní úkolu. D tem autistickým i lehce mentáln  postiženým se v nujte sami – máte se stát pro 
n  citov  blízkým lov kem, který je vždy povzbudí! Pokuste se s nimi o problematice alespo  chvíli povídat (lidská 
empatie a pedagogické mistrovství je v tomto p ípad  nejd ležit jší vlastností vedoucího i instruktora).

Nechce-li n které z d tí z r zných d vod  p edstoupit p ed kolektiv a mluvit o kamarádovi, nemusí. Dít  z dvojice se 
m že p edstavit samo.

D ti s vadami e i nechte p edstavit až po zdatn jších kamarádech.

Jedinci s poruchou hrubé motoriky by mohli mít potíže s provedením hry Cínový vojá ek a hadrová panenka, op t 
nemusí hru dokon it. Když však cht jí pokra ovat, nešet ete chválou.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Necháme d ti vybrat dvojice. Jeden z dvojice bude cínový vojá ek. Ten umí jen pochodovat po místnosti, nesmí 
p itom kr it kolena. Druhý z dvojice za jeho osud pln  zodpovídá, a tak mu udává povely: pochodem vchod, vlevo 
v bok, vpravo v bok, elem vzad, stát tak, aby do nikoho a do ni eho nenarazil. Po chvíli si hrá i role vym ní.

Metodické poznámky: Zeptáme se d tí, jestli cítily zodpov dnost za sv eného kamaráda. Jak se cítily v roli pe ovatele 
a ope ovávaného? Která z rolí jim byla p íjemn jší? Co vlastn  znamená za n koho zodpovídat? Cítí, že i za n  n kdo 
zodpovídá?

Hadrovou panenku pak p edstavuje jeden z dvojice hrá  tak, že leží bezvládn  na zemi. Úkolem druhého hrá e je 
postavit jej na nohy tak, aby si hadrová panenka neublížila.

Podávání rukou

Podání ruky je jeden z evropských zvyk . Ruce si podávají lidé, kte í se znají t eba jen v zam stnání. Podání ruky je 
zvykem, který neodmysliteln  pat í ke kamarádství. Takové podání ruky si nyní vyzkoušíme. Ruku podáváme jako 
diplomati – ve výšce pasu, nenápadn  a neokázale dlaní kolmo k zemi. P ipomeneme, že ruku má jako první podávat 
osoba spole ensky významn jší. U kamarád  se ale význam osob nepom uje – možná práv  proto je podání ruky 
výrazem opravdového kamarádství.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P átelství a Pomoc.


