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POCHVALA DO OBÁLKY

Každý ob as pot ebuje povzbudit, pochválit, slyšet o sob  n co hezkého. Umíš pochválit svého 
kamaráda?

Motivace:

Obálky A4 pro všechny hrá e, izolepa, materiál na zdobení obálek (barvy, pastelky,  xy, zbytky látek, 
barevné papíry, lepidlo), psací pot eby.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Aktivity umož ují za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. Je pot eba podporovat 
d ti k psaní bez ohledu na chyby.

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

Každý hrá  dostane svou obálku, kterou si podepíše a z jedné strany ozdobí (nakreslí obrázek, 
nalepí výst ižek, srdí ko – podle fantazie). Obálky se umístí na ur ené místo tak, aby nep ekážely nebo se 
nepoškodily. Do takto p ipravených obálek si hrá i dávají vzkazy – pochvaly: co se mi na tob  líbí, pro  t  mám 
rád, cos pro m  kdy ud lal hezkého, eho si na tob  vážím atd. Dopisy musí být podepsané, žádné anonymy –
a jsou povolené jen ty pozitivní, žádná kritika! V pr b hu hry nikdo nesmí vzkazy v obálce íst! Na konci hry obálky 
zalepíme a rozdáme d tem, nap . p ed odjezdem z tábora s tím, že každý smí svou obálku otev ít, až mu bude nejvíc 
smutno nebo t žko, až bude pot ebovat „dobít baterky“. Schváln , jak dlouho to kdo vydrží!

Tato aktivita vyžaduje delší asový úsek k realizaci. D ti jsou zpo átku nesm lé a nev dí, co psát. Jsou schopny 
respektovat, že nesmí vzkazy íst, p esto sledují, jestli už jim v obálce pochvaly p ibývají. Jakmile se za nou obálky 
plnit, osm lí se i ti, kte í z stávali pozadu. Zejména u mladších d tí je nutné, aby jim vedoucí hru p ipomínali: „Už jsi 
napsal n komu pochvalu? A komu bys ji tak napsal?“ apod.

Do hry by se m li zapojit i vedoucí a instrukto i – hra tím získá úpln  jiný rozm r, nebo  ím jsou hrá i starší a víc se 
znají, jejich vzkazy jsou hlubší, osobn jší. Mnohým to umožní sd lit pocity, které se z o í do o í jen t žko vyslovují. 
B hem hry vedoucí kontrolují, jestli všechny d ti mají v obálce aspo  n co, pokud ne, sami musí vzkazy napsat, aby 
zejména ty mén  oblíbené d ti nebyly zklamané. Ur it  neza azujeme ve chvíli, kdy se d ti ješt  neznají, nebo mají 
mezi sebou erstvé nová ky.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, P átelství, Pomoc.

Provedení:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, ob anská.

Upevn ní vztah  v kolektivu, povzbuzení, dobrá nálada. Nau it se hledat pozitiva na druhých, 
um t je pochválit, povzbudit.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:


