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as p ípravy

10–15 minut

as realizace

60–90 minut

Prostor

 nejlépe klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

min. 6

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let

DIVADLO V ODDÍLE I.

Mnohé um lecké innosti sm ují k divadlu. Vyzkoušíme si dramatizaci pohádky nebo oddílového 
zážitku na n jaké spole né akci. K tomu, abychom byli dobrými herci, však musíme zvládnout spoustu dovedností – 
musíme um t mluvit, pohybovat se na jevišti, zvládnout dát najevo i beze slov radost i leknutí…

Motivace:

Nejspíš loutky (ty prstové m žeme dnes koupit v obchod , nap . IKEA prodává celé sady, s nimiž 
odehrajeme nejedno divadlo). Papírové loutky na špejli si p edem vyrobíme.

Pot eby:

Loutky

Pocit „d lat“ divadlo se v každém z nás jednou projeví. Nejlépe jej ukojíme divadlem loutkovým. A zvládneme-li aspo  
z ásti techniku vod ní loutek a výrazné e i, m žeme mile zpest it n které ze sch zek oddílu. Nepot ebujeme k tomu 
vždy soubor d tského loutkového divadla prodávaný v hra ká ství i s marionetami a dekoracemi, nebo  mnohé z toho 
si m žeme vyrobit sami. Na nejjednodušší loutky nám posta í výkres, pastelky, n žky, špejle a lepicí páska. Na výkres 
si nakreslíme libovolnou loutku, pe liv  ji vybarvíme a vyst ihneme. Pomocí lepící pásky p ilepíme na zadní stranu 
špejli tak, aby jí dole kus p e nívalo, nebo  za ni loutku vodíme.

Jednoduché loutky lze vyrobit z va e ek, jejich rozší ená ást bude tvo it hlavi ku a konec vodítko. Tvá i ku namalujeme, 
vlásky nalepíme z vlny nebo proužk  textilu, šati ky z odst ižku látky omotaného kolem držadla va e ky upevníme 
pod hlavi kou drátem a z jeho konc  vytvarujeme ruce.

Oblíbené jsou ma ásky. Hlavi ku vyrobíme z jedné nohavice d tských pun ochá  nebo sešitím dvou díl  látky, 
které pak obrátíme na líc. Jako výpl  z výkresu o takové ší ce, aby se dal do ní vsunout prst. Na tuto trubi ku, která 
p edstavuje zárove  kr ek, nalepíme límec šat , jež ušijeme z odst ižk  látky. Nesmíme zapomenout na rukávy, do 
nichž vsuneme z jedné strany palec, z druhé prost ední ek. Než p ilepíme hlavi ku, zpracujeme ji výtvarn  našitím 
kno  ík  (o i, nos), kousku plsti (ústa), proužk  látky (vlasy).

Te  už zbývá vyhledat vhodný text a p edstavení m že za ít.

innost m žeme s menšími d tmi rozd lit i do dvou sch zek – na jedné budeme loutky vyráb t, na druhé nacvi ovat 
a hrát divadlo. Vhodné je ke každé družince p i adit instruktora, který v nácviku divadelního p edstavení bude mít 
roli režiséra.

Pantomima

Každá družina si zvolí t i zástupce. Ti házejí hrací kostkou. Komu padne nejvyšší íslo, z stává v místnosti, zbývající 
dva jdou za dve e. Vedoucí p e te úkol a sout žící v místnosti jej pantomimicky p edvede prvému spoluhrá i, kterého 
pozve do místnosti, a ten totéž co nejv rn ji p edvede poslednímu z trojice. A práv  poslední sout žící musí slovy 
sd lit co nejp esn ji, o  šlo. Až se vyst ídají zástupci všech družin, vyhlásí se družina vít zná. Stane se jí ta, jejíž 
zástupci byly nejp esv d iv jší.

Uvedeme n kolik nám t :
• Jsi doma, u íš se. Zvoní zvonek. Listonoš ti p ináší dopis se zprávou, že jsi vyhrál v sout ži a eká T  p ekvapivá 

odm na.
• Utrhl se kno  í ek a spadl na zem, Zvedneš jej a chceš si jej p išít. Hledáš jehlu a nit. Neda í se ti nit navléci do 

ouška jehly. Kone n  se ti to povede a za neš ko  í ek p išívat.
• Máš zatopit v krbu. Jdeš na dv r, štípáš polena a v koši je p ineseš dovnit . Ulož je do krbu, vsuneš papír, podpálíš. 

Snažíš se plamínek rozfoukat. Kone n  ho í a ty si oh íváš ruce.
• Hrozn  t  bolí hlava, hladíš si elo, tla íš prsty na spánky, marn . Vezmeš krabici s léky a hledáš ten pravý. Nato íš 

do sklenice vodu, vložíš lék do pusy, zapiješ. Chvíli ekáš – uleví se ti.
• Zaléváš zahrádku pomocí hadice. V tom se spoj v hadici pon kud uvolní a voda šílen  st íká. Snažíš se spoj spojit, 

ale chceš se vyhnout st íkající vod . Nakonec se ti to poda í.

Pokud d ti divadlo zaujme, najdou se mezi nimi d ti talentované  nebo pro divadlo alespo  nadšené, m žeme v t chto 

Provedení:

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

Rozvíjí komunika ní dovednosti, vyjad ování emocí nonverbáln  i pohyb na jevišti.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

innostech pokra ovat a zapojit se pozd ji s hraným p edstavením divadelní sout že Pionýrského Sedmikvítku.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra Pomoc, P átelství, P ekonání a Poznání.

D ti s ADHD, p i aktivit  pantomima, budou p i výsledném sd lování 
netrp livé a nevy kají do konce scénky, ale budou okamžit  reagovat 

na p edvedenou scénku. Budou vyk ikovat, ukvapen  reagovat, musíme s tímto faktem po ítat. D ti s autismem po-
chopí jen áste n  p edvedenou scénku. V tomto p ípad  jim zadávat jen velmi krátkou epizodu – zašívání kno  íku, 
štípání d eva, zapíjení lék …

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


