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P EDÁVÁNÍ ZPRÁVY

V ur itých životních situacích se lidé dostávají do komunika ních problém  a  už z d vodu selhání 
techniky nebo z d vodu nedobrých vztah  s druhou stranou. N kdy také zpráva podávaná p es jednu i více osob 
není p edávajícími interpretována p esn  a dochází ke zkreslení zprávy podle toho, jak ji p edávající vnímají nebo 
pochopí. Komunikace a p edávání informací je v sou asné dob  jedním z nejd ležit jších aspekt  sou asného života. 
Uv domte si nap íklad, co v této oblasti zp sobil internet nebo mobilní telefon. Posu te, jak se možnosti komunikace 
zm nily od doby, kdy byli mladí vaši rodi e.

Motivace:

Na papí e (nejlépe velikosti A4) nakreslené n jaké jednoduché obrázky, tvary. Papíry v po tu osob pro 
každou skupinku a jeden  x pro každou skupinku.

Pot eby:

Planeta P íroda – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – dobré 
rozlišení obrázk , aktivitu d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší 

stupe  postižení – podrobný slovní popis obrázku.

Sluchov  postižení – p i vysv tlování pravidel musí mít ú astník možnost odezírat ze rt  vedoucího. Vysv tlit krok 
za krokem. Zjednodušený návod v textové podob . Prezentující d ti by m ly mluvit nahlas, srozumiteln  a pomalu.

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení, ale ve v tší mí e bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy, vyslyšet je.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i h e.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu ke zpracování podklad . Pro d ti s ADHD mít 
p ipraveny další úkoly, než se pokro í k dalším kroku.

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

Rozd líme ú astníky do skupin zhruba po p ti. Každá skupina vytvo í zástup (mohou si i sednout). 
První z každého týmu dostane papír a  x. Poslední z týmu se oto í dozadu na vedoucího hry (ostatní se neotá ejí), 
který jim ukáže na papí e n jakou kreslenou zprávu. Úkolem je, aby první len týmu (nejvzdálen jší od vedoucího) tuto 
zprávu nakreslil na papír, který má. Zprávu si skupinka m že p edávat jen kreslením na záda lov ka p ed sebou. Na 
záda se kreslí jen jednou – pokus se nesmí opakovat. Je d ležité, aby všichni ú astníci byli potichu. Až budou všechny 
týmy hotové, porovnáme nakreslené obrázky s originálem. První zástupci se poté p esunou na místo posledního a 
aktivitu opakujeme s jinou zprávou – obrázkem. 

Až se vyst ídají všichni ú astníci (nebo dokud je to baví), provedeme re  exi. M žeme se nap . ptát, zda jim bylo 
nep íjemné p edávat takto zprávu. Jestli se jim stalo, že p edávali dál obrazec, který pro n  byl nesmyslný nebo mu 
nerozum li – m že se to p ihodit i p i verbální komunikaci? Jaký z toho m li pocit? Pro  se výsledky zpráv lišily? M že 
se to stát i p i verbální komunikaci? A pro , co je toho p í inou? Dokáží de  novat cíl této aktivity? emu je m la 
nau it?

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

Provedení:

Moje poznámky:

V ková kategorie

15+

Prostor

nezávisle

Po et ú astník

10 a více

Ro ní období

nezávisle

as realizace

30 minut

as p ípravy

15 minut

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

Uv domit si, jak b hem komunikace m že dojít ke zkreslení zpráv – obzvláš , jedná-li se o infor-
mace „z druhé a další ruky“. Spolupráce v týmu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Zachování absolutního ml ení po dobu p edávání zprávy.

Výhodou by bylo zajistit, aby skupiny „neokoukávaly“ p edávání zprávy ostatními skupinami.

Pozor na:

Moje poznámky:


