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SOVA — CHOVÁNÍ K LIDEM

Komunikace s lidmi m že být pro d ti zajímavá, ne vždy však musí být pro d ti zcela bezpe ná.Motivace:

Sova Mudrulka jednoho dne vypráv la svým zví ecím kamarád m, jak ji kdysi z lesa vylákal lov k 
na dobrotu z masa a cht l ji pak zav ít do klece. Našt stí se Mudrulce poda ilo lest v as prohlédnout a ulétnout zp t 
do svého p íbytku. Od té doby si dává velký pozor na to, s kým se baví… A co vy, d ti? Víte, jak komunikovat s cizími 
lidmi?  

Legenda:

Pastelky, paruka, epice.

K tomuto metodickému listu je pracovní list C7A.

Pot eby:

Pendl

Celý oddíl sedí v kruhu (v etn  vedoucího) co nejt sn ji vedle sebe. Vybereme dobrovolníka, který se postaví 
doprost ed. Ten zpevní trup (jako prkno). Ostatní nataženýma nohama upevní jeho chodidla k zemi. Dobrovolník 
uprost ed se pak za ne klátit na r zné strany, úkolem sedících je zachytit jej rukama a jemn  odrazit zp t. Takto se 
m že kymácet asi minutu. Pak dobrovolníka vyst ídáme.

Navážeme povídáním (dbáme na to, aby hovo ila vždy jen jedna osoba):
• Kdo se cítil bezpe n ?
• Dokáže si n kdo p edstavit, že bychom totéž provád li s cizím dosp lým lov kem?
• Na co jsme dbali p i této h e – jaká byla pravidla hry? (Jemné odstrkování, opatrnost, necht li jsme nikomu 

ublížit.)

Cizí lov k

Jeden z instruktor  (nebo d tí) bude p edstavovat cizího lov ka (m že se jednat i o pozvaného hosta n kterého 
z vedoucích) – dáme mu na hlavu paruku a epici. Jeho úkolem bude íkat v ty z pracovního listu. Úkolem d tí bude 
správn  na n  reagovat.

Op t navážeme krátkým povídáním:
• Jakým zp sobem byste hovo ili s cizím lov kem?
• Jaká nebezpe í plynou od cizích lidí, co nemáme d lat?

Po skon ení aktivity nezapomeneme instruktora této role zbavit – viditeln  mu sejmeme paruku i epici.

Pracovní list – Chování k lidem

Úkolem d tí je zaznamenat informace z p edchozí aktivity a ujasnit si postoje. M žeme také zvolit barvy a vyzvat 
d ti k vybarvení bublin s v tami – kup íkladu erven  mohou vybarvit v ty, které v sob  skrývají nebezpe í. Podobn  
m žeme zvolit modrou barvu pro v ty vhodné pro povídání s kamarádem.

Nejnáro n jší bude pro d ti formulace odpov dí – a tak sta í, když dopíší ano, ne – jako reakci na to, co eknou.

Úkoly:
1.  Do ráme ku namaluj kamaráda a vybarvi mod e bubliny, které k n mu pat í.
2.  Napiš, jak odpovíš cizímu lov ku. Vybarvi erven  ty bubliny, které si myslíš, že k cizímu lov ku pat í.
3.  Umíš používat kouzelná sloví ka? Pospojuj.

Metodické poznámky: Texty psané drobným písmem má d tem vždy n kdo p e íst. Je proto vhodné, aby d ti op t 
pracovaly ve skupinkách vždy spolu s instruktorem i vedoucím.

Provedení:

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

Uv domit si pravidla osobní bezpe nosti a pravidla chování v kolektivu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Hyperaktivní d ti – je pot eba dodržovat pravidla chování v kolektivu! Pozor na nebezpe í úrazu p i h e 
Pendl.

Pozor na:

Up esn te d tem pokyny z pracovního listu, rovn ž je t eba si jednotlivé 
úkoly proložit n jakou jinou inností (relaxace apod.). Objasn te d tem 

s poruchami zrakové diferenciace, co je barva modrá a co ervená. Na pracovním listu m žete nechat pracovat 
i dvojice, aby se mohly poradit o správném ešení úloh.

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

P ipome me užite né pravidlo chování k cizím i známým lidem. Chovejme se k nim tak, jak bychom cht li, aby se 
chovali oni k nám. I k cizím lidem bychom se m li chovat vlídn , i když ostražit . Jistou ostražitost bychom si m li 
zachovat i ke zcela známým lidem. Každý má mít právo odmítnout kontakt (slovní i t lesný), který mu není p íjemný.

Nebezpe í v pohádce

Tuto aktivitu m žeme rozší it p e tením krátké pohádky. T eba O Smolí kovi, nebo O neposedných k zlátkách. 
Ve vhodném okamžiku m žeme tení p erušit a požádat d ti, aby samy navrhly správné ešení situace.

Sardele

Jde o variantu kontaktní hry. Ve skute nosti se jedná o schovávanou. Jeden hrá  se schová – ale na takové místo, které 
je dostate n  prostorné. Jakmile jej n kdo najde, schová se k n mu. Hra kon í v okamžiku, kdy schovaného najdou 
všichni nebo alespo  v tšina. Hru je možné hrát jak v rozsáhlé místnosti, tak i venku.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Poznání.


