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as p ípravy

5–10 minut

as realizace

30–45 minut

Prostor

nejlépe klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

nerozhoduje

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let

 DIVADLO V ODDÍLE II.

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:

Noviny, tvrtka papíru s názvy inností, p nová koule nebo mí ek.Pot eby:

Abychom mohli být dobrými herci, musíme zvládat e  t la. Zkusíme si n kolik her, v nichž si d ti 
vyzkouší pantomimu.

Kufrování 

Známá televizní sout ž nás inspiruje k celé ad  her, v nichž si m žeme ov it další herecké schopnosti:

Sout ží první družina. Zvolí si svého zástupce, pop ípad  dva. Ti vystoupí dop edu a pantomimicky p edvád jí to, 
co jim vedoucí p edloží napsáno na tvrtce papíru. Mohou to být názvy sport , nástroj , r zných inností a t eba 
i n které názvy divadelních her a oper, z nichž p edvedou (beze slov) typickou scénu. Zbytek družiny hádá, má na to 
2 minuty. Totéž eká družinu druhou a další. Vít zí ta družina, která si vybrala nejschopn jší zástupce a prokázala 
nejvíc fantazie.

Zrcadlení

Dva hrá i – zástupci r zných družin – stojí na ty i kroky vzdáleni proti sob . Prvý p edvádí pomalé pohyby rukama, 
pažemi, hlavou, nohama, celým t lem. Druhý p esn  totéž opakuje jako v zrcadle. Po n jaké dob  p edvede prvý 
poslední pohyb, jenž p edstavuje uchopení mí e, který leží uprost ed mezi hrá i. Vít zí ten, který se mí e zmocní. 
V dalším kole se úlohy vym ní. Je zajímavé pozorovat, kolik d tí má se zrcadleným pohybem problém a nerozpoznává 
dost dob e pravou a levou ruku. Body za vít zství se s ítají – jednotlivým hrá m nebo celým družinám.

Papírová koule

Vyzkoušejte si, zda máte dost fantazie.

Vedoucí zmuchlá noviny v papírovou kouli (pokud máte v oddíle hodn  d tí, je vhodn jší použít p novou kouli nebo 
lehký mí ek, novinová koule by po n kolika p edáních asi ztratila p vodní tvar) a p edá ji prvému, jako by to byl t žký 
balvan. Ostatní hrá i se ke kouli chovají stejn  a podávají si ji po kruhu, až se „balvan“ dostane zp t k vedoucímu. 
V dalších kolech bude koule horkým bramborem práv  vytaženým ze žhavého popela, bublinou z „bublifuku“, koblihou 
s meru kovou marmeládou, jablkem, z n hož kouká erv apod. 

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

Provedení:

Moje poznámky:

D ti s ADHD budou zejména u pantomimi velmi netrp livé a ukvape-
nou reakcí mohou innost zcela zma it. U innosti „zrcadlení“ nebudou 

p esn  kopírovat p edchozího kamaráda. D ti s autismem nebudeme u aktivity „pantomima“ za azovat na pozice 
herce. Stejn  tak tyto d ti nepochopí aktivitu „papírová koule“, nedovedou reagovat imaginárn .

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

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

Rozvíjí vyjad ování emocí nonverbáln  i pohyb na jevišti.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:


