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KO KA — ROZUMÍM POKYN M

D ti v mladším školním v ku jsou již schopné soust edit se na zadané úkoly a logicky o svých innostech 
p emýšlet. Je tedy p ínosné u nich trénovat porozum ní pokyn m, což zárove  upev uje osvojení sociálních rolí 
a akceptování autorit. U í se tak správné komunikaci mezi lidmi.

Motivace:

Ko ka iperka jednou pot ebovala od svých kamarád  pomoc. Nad její noru se nahnul velký kámen 
a ona jej pot ebovala kousek odtla it. Nikdo ji však neposlouchal. Medv d si n co brumlal pod fousy, mravenec n co 
zatloukal, ptá ek si prozp voval n jakou písni ku a sova nad n ím zrovna p emýšlela. Co d lat? Sama to nezvládne 
a nikdo jí nechce pomoci. Str ila proto do medv da a íká mu – ty mi nechceš pomoci? A medv d celý p ekvapený, že 
jí p ece pom že, jen o tom nev d l a že by ur it  pomohli všichni, kdyby dokázali ko ku chvilku poslouchat… A tak 
se domluvili na tom, co d lat, když chce n kdo n co íct ostatním.

Legenda:

Karti ky s pokyny, n žky, lepidlo, pastelky. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list S1A.

Pot eby:

Po p evypráv ní úvodního p íb hu zahájíme hru Neposlušný psovod.

Neposlušný psovod

Te  se z nás stanou pejsci, kterým jejich pání ek bude dávat pokyny. Nejprve vedoucí íká st ídav : sedn te si, lehn te 
si, st jte (d ti se p itom posadí na podlahu, lehnou si a postaví se). Pak p ijdou další dva instrukto i (další vedoucí 
hry). St ídav  jeden íká sedn te si, druhý lehn te si a t etí íká st jte. Po chvíli však za nou všichni t i íkat pokyny 
najednou. Každý p itom íká sv j pokyn, ale ve výsledku vzniká zmatek. Na záv r se všichni shodnou a íkají sedn te 
si.

Zeptáme se d tí, jak se jim da ilo plnit pokyny? Kdy to šlo snadno a kdy ne? Bylo to zábavné? (Asi ano.) Bavilo by je 
to ale celou sch zku? (Asi spíše ne.) Odtud je vid t, že je pot eba, abychom alespo  n které v ci d lali spole n . Co 
navrhujete?

Pošta s povely

Rozd líme d ti do 4—5 skupinek (s p ibližn  stejným po tem len ). Každá skupinka si vybere svého velitele. Úkolem 
velitele je vyzvednout si pokyn, který pak p edá v tichosti celé skupin  (ne k i ením na celou klubovnu) a ta ji vyplní. 
Pokyny p edáváme d tem na jednom míst  klubovny ústn  i písemn  (podle vysp losti d tí). Vedoucí hry sledují 
pe liv  skupinky a p ípadn  mohou p id lovat body skupinkám, které zvládnou pokyn nejrychleji.

P íklady pokyn : Posa te se. Zav ete ob  o i. Chytn te se za uši. Chytn te se za ruce. Zvedn te levou nohu. Chytn te 
se za nos.

Ve druhém kole úkol ztížíme. Nedovolíme d tem, aby mluvily.

P íklady pokyn : Zpívejte. Ztište se. Poj te všichni sem. Zastavte se.

Záv r aktivity – n které pokyny je možné p edávat bez mluvení a lidé jim p esto rozumí. Te  se na n které z nich 
podíváme.

Pracovní list – Povely

Úkoly:

1. Vyst ihej a nalep správné pokyny k obrázk m.
• Za atá p st ve výši ramen – m že být dohodnutým signálem pro „Ticho!“.
• Dla  ve výši ramen otev ená dop edu – zpravidla znamená „St j!“.
• Krouživý pohyb ruky nad hlavou – m že znamenat „Poj te všichni sem!“.
• Natažený ukazovák p ed ústy – znamená pst.

Provedení:

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

Uv domit si prosp šnost chování podle pokyn  (pro osobní bezpe nost, práci skupiny), sezná-
mit se se základními pokyny pro organizaci skupiny, nácvik užití základních prost edk .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

na za átku 
školního roku

Po et ú astník

10–20
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Moje poznámky:

Manipulaci s n žkami, aby nedošlo k úrazu!Pozor na:

Úvodní pokyny vyslovujte z eteln , nahlas a v p im eném tempu, aby 
d ti porozum ly zadání. Hyperaktivní jedince m jte stále na o ích, 

mohou se u nich objevit výkyvy nálad nebo poruchy pozornosti. 

U dyslektik  se p i práci s pracovním listem mohou objevit problémy se tením (p íliš rychlé, nebo naopak p íliš 
pomalé – speci  ckou chybovost tolerujte a vždy se p esv d te, zda rozumí p e tenému) – pozor na tzv. dvojí tení! 
Rad ji jim doporu te hlasité slabikování i využívání dyslektického okénka. 

D ti s dysgra  í budou zapisovat do pracovních list  pomaleji a písmo i úprava budou zhoršené – to akceptujte. 
Pomozte dít ti tím, že mu umožníte správný úchop psacích pot eb – bývá k e ovitý (špatná poloha prst , úchop p íliš 
nízko, ztuhlé záp stí), využijte i uvol ovací cviky (nap . pohyby prst : kroužení, mávání, dotýkání, „hra na klavír“). 
U levorukých d tí kontrolujte i správné držení t la, aby se nenaklán lo.

Doporu ujeme doplnit aktivity relaxa ními hrami pro uvoln ní nap tí.

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

2. Namaluj do ráme ku oddílový povel.

Pro udávání pokyn  se hodí pat i nou skupinu oslovit a pak teprve uvést pokyn. Kup íkladu: Karle, poj  si sem 
sednout. Podobné je tomu i u skupiny. Pokud má oddíl jméno, tak je dobré jej oslovit jménem oddílu nap . „Stopa i, 
zujte si boty.“ Poznámka: U vojenských povelových technik se navíc ješt  p idává jakási „zna ka“ – (jednoslabi né 
slovo): na kterou mají všichni pokyn vykonat. Kup íkladu: „ eto, vlevo v bok!“ Tak všichni v dí, že jen ta jedna eta se 
má oto it na pokyn v bok. My sice nepot ebujeme velet voják m, nicmén  tato pravidla velení skupin  vycházejí ze 
zákonitostí správné komunikace mezi lidmi. Je tedy dobré si je ob as uv domovat.
• Oslovení (zam í pozornost poslucha e);
• uvedení pokynu (co má lov k ud lat);
• asové vymezení – kdy k tomu má dojít;
• my ješt  m žeme doplnit pod kování za vykonání – což je možné za adit, je-li to vhodné.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra P ekonání: a Poznání.


