
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list C8

V ková kategorie: Nejmladší s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

as p ípravy

15 minut

as realizace

70 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  4

V ková kategorie

te/píše

SOVA – DOROZUMÍVÁNÍ

Komunikace mezi vrstevníky je základním prost edkem pro utvá ení vztah  v jakékoli spole nosti. 
Samy d ti poznají, že správná komunikace jim pomáhá.

Motivace:

Slyšeli jste n kdy hlasy zví at? Pro  asi zví ata vydávají zvuky? Myslíte, že to má n jaký smysl? Asi ano, 
v p írod  není nic zbyte né. Zví ata se podobn  jako lidé dorozumívají, dokonce i mravenci, které není v bec možné 
slyšet, mají d myslný zp sob komunikace. Jen lidé tu a tam zapomenou, co d lat, když si nerozum jí, a pak vznikají 
velká nedorozum ní. Poj te si to dorozumívání vyzkoušet…

Legenda:

Karti ky se situacemi, osudí, mince.

K tomuto metodickému listu je pracovní ást na bo ní lišt  pracovního listu C7A.

Pot eby:

Souboj e ník

Vybereme dvojici nejrozdovád n jších d tí. Ty se postaví proti sob  do vzdálenosti asi jednoho metru, ostatní utvo í 
kolem nich kruh – ring. Dvojice bude proti sob  soupe it. Budou se hádat. Jejich úkol je na znamení za ít íkat souvislý, 
neopakující se text. Kdo p estane, zasekne se nebo se za ne opakovat, prohrál. Hru m žeme dokonce n kolikrát 
zopakovat s jinou dvojicí. 

Metodická poznámka: Na záv r položíme otázku, zda bylo takové hádání p íjemné? Dalo se tím n co získat? Domluvili 
se? Tak poj me zkusit, jak bychom se mohli zachovat v n kterých situacích, abychom se spíše domluvili.

Dob e — špatn

První ást – dvojice d tí si tajn  vylosuje lístek z p ipravovaného osudí. Na n m jsou popsány situace. Jejich úkolem 
je p ipravit krátký rozhovor. O tom, jestli bude rozhovor probíhat správným i špatným zp sobem, rozhodne další 
losování – za pomoci instruktora si ješt  každá dvojice tajn  hodí mincí. Padne-li panna, je úkolem p ipravit správné 
ešení situace, padne-li orel, pak nesprávné. 

Druhá ást – jedna dvojice p edvádí sv j úkol, zbylé dvojice pak hodnotí, zda je to správn  i nesprávn . Vedoucí 
a instrukto i v p ípad  pot eby sehrají správné ešení.

Metodické poznámky:
• Jeden instruktor m že u dvojic pozna it, o jakou situaci se jedná a také jestli má jít o správné i nesprávné 

ešení.
• Vedoucí a instrukto i by m li všechny skupinky obejít, aby d tem trochu pomohli v rozvinutí tématu a p ípadn  

up esnili zadání situace.
• Vedoucí hry m že na záv r d ti vyzvat, zda si všimly n kterých slov d ležitých pro dobré dorozumívání 

(prosím, d kuji, odpus …).
• Pokud máme hodn  asu, m žeme nechat d ti hádat tajn  a výsledky pak vyhodnotit.

Situace:
1. Jeden lov k by si od druhého rád p j il kopací mí .
2. Kamarád vrací druhému kamarádovi knihu, bohužel je však vazba poškozena.
3. Jeden lov k by rád vystoupil z p epln né tramvaje (autobusu), ale p ed ním stojí druhý lov k – nem že p es n j 

p ejít.
4. Jeden lov k stojí ve front  na lístky do kina, ale druhý ho práv  p edb hl.
5. Jeden lov k hledá poštu, proto se ptá, kudy má jít. 
6. V malém obchod  je obsluhující prodava , od kterého chceme, aby nám prodal rohlíky.
7. Kamarád nad tebou práv  vyhrál v dám  a ty ho chceš pozvat ješt  na jeden zápas.

Provedení:

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

Podpo it d ti v ohleduplném chování k cizím lidem i ke kamarád m.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Ne všechny d ti se musejí nutn  ú astnit rozhovoru o správné i 
špatné komunikaci, dejte jim prostor v jiných aktivitách, které jim jdou, 

a nechte je zatím nap . pracovat s lištou pracovního listu C7A. 

Ze spole né komunikace vynechejte i autisty a d ti s lehkým mentálním postižením — jim se v nujte samostatn . 

Pravidla správného dorozumívání oddílu m žete p ipravit pro všechny na barevný papír v tišt né podob  (comic sans 
— itelné pro dyslektiky) a vyv sit do klubovny.

Souboj e ník  se hodí pro neklidné d ti — tam mohou naplno prosadit své emoce. Ale pozor na p ehnané afektivní 
výbuchy, rad ji p edvád né hádky slovn  korigujte.

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

8. U dve í bytu zazvonil cizí lov k, ale rodi e nejsou doma.
9. Ud lalo se ti nevolno po sva in , prosíš kamaráda o pomoc.
10.  Kamaráda, který se dlouho neozval, jsi kone n  potkal.

Pracovní list C7A – bo ní lišta

Necháme d ti pracovat ve vzniklých dvojicích. Jejich úkolem je spojit a použít vhodn  kouzelná sloví ka (p ípadn  
dovysv tlit, pro  se užívají). P ipomeneme, že se asto dá r zným vypjatým situacím p edejít dodržováním ur itých 
pravidel chování i dorozumívání. Pokud oddíl taková pravidla má, je nyní as k tomu, aby byla zopakována nebo 
alespo  ta nejd ležit jší p ipomenuta.

Zkuste to beze slov

Je to velmi obtížné, ale mnohdy se dá vyjád it hodn  situací beze slov. Zkuste to. Vyberte 2—3 situace, které zkusíte 
zahrát ješt  jednou, ale beze slov.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: P átelství.


