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SRDCE NAŠEHO ODDÍLU

Myslíte si, že náš oddíl má srdce? Co musíme všichni ud lat, abychom mohli íct: „Jsme oddíl, který 
má srdce.“ Ud lejte pro sebe n co milého.

Motivace:

Arch balicího papíru, barvy, pastelky, papírky, tužky.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

V první polovin  hry hrá i spole n  nakreslí na arch papíru velké srdce a vybarví ho. Místo vybarvování 
do n j mohou všichni otisknout své nabarvené dlan . Pak následuje spole ná debata: Myslíte si, že náš oddíl má 
srdce? Co musíme všichni d lat, abychom mohli íct: „Jsme parta, která má srdce?“ Ud lejme pro sebe n co hezkého. 
Ve druhé polovin  hry každý dostane líste ek. Napíše na n j své jméno a hodí do nádoby. Všichni si pak vylosují tyto 
lístky a zkontrolují, zda si nevytáhli lístek se svým jménem. Úkolem hrá e pak je na lístek napsat p átelskou v tu 
o kamarádovi, jehož jméno si vylosoval. Nap . „Mám rád Vojtu, protože každému rád pom že.“ Když mají všichni své 
v ty vymyšlené a napsané, p epíšou je  xem do velkého srdce. To pak slouží jako p ipomínka a dekorace v klubovn .

Aktivita není vhodná pro oddíl, jehož lenové se zatím moc neznají, ve kterém je hodn  nová k  apod.

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

Provedení:

Hra nemá výrazn jší rizika. D ležitá je podpora v hledání dobrých 
stránek jiných. Podporujeme konkrétní vyjád ení, nep ipoušt t v ty 

„protože je hodný, protože je kamarádský“. U d tí mén  nadaných (lehké mentální opožd ní) pomáháme hledat, 
p ipomenout, co vylosovaný kamarád ud lal p kného, p átelského. Platí to i u d tí úzkostn jších, nerozhodných.

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

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální.

Hodnocení vztah  v kolektivu, pochvala, povzbuzení.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

V ková kategorie

10+

Prostor

místnost

Po et ú astník

20

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

1,5 hodiny

as p ípravy

30 minut
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Moje poznámky:


