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DABING ABC

V poslední dob  je hodn  populární televizní po ad – improviza ní show „Parti ka“. Improvizace 
je lidská innost konaná bez náležité p ípravy. Vyskytuje se prakticky v každém oboru lidské innosti. Nej ast ji se 
s improvizací setkáváme v um ní a ve ejném život . Každý z nás ob as v život  improvizuje. N komu to jde lépe, jiný 
s tím má v tší problémy, ale vše se dá trénovat. V život  je d ležité, aby se lov k dokázal uvolnit a zbavil se studu. Je 
d ležité si ze sebe samého um t ud lat legraci. Také je p itom d ležité um t naslouchat ostatním.

Motivace:

Témata, která si vymyslí samotní ú astníci, pop ípad  vedoucí aktivity.Pot eby:

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

Dabing ABC je jednou z kategorií zápas  v improvizaci. Bližší informace o improviza ních zápasech 
a o improshow naleznete také na webových stránkách: www.improliga.cz

Dabing ABC pat í k jedné z technicky náro n jších kategorií. Utvo íme skupinku t í lidí a t m zadáme n jaké téma, 
prost edí. První hrá  (nazveme ho hrá em A) rozehrává improvizaci v daném prost edí, ale nemluví u toho, pon vadž 
ho dabuje hrá  B. Hrá  B se postupn  p idá do improvizace a dabuje ho hrá  C, který je zase dabován hrá em A. 

Jsou-li hrá i zkušení nebo trénují-li, vzniká zde dobrý základ pro rozvíjející se komické situace. 

Videa z improviza ních zápas  a další kategorie naleznete na výše uvedené webové adrese nebo také na www.
ostruziny.eu

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

Provedení:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – aktivitu  
realizovat v dob e osv tleném prostoru. Pro t žší stupe  nevhodné.

Sluchov  postižení – nevhodné.

Pohybov  postižení – bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – dát dostate ný prostor na vyjad ování.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení.

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

Moje poznámky:

as p ípravy

5 minut

as realizace

20 minut

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

6–18

V ková kategorie

15+

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

Nau it se pružn  reagovat na zm ny v dané situaci, rozvíjet empatii, um t se konkrétn  vyjád it, 
zbavit se ostychu, zbavit se obav z vlastního jednání.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Používání vulgárních nebo jiných nepat i ných výraz  a dodržování daného tématu.Pozor na:
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Moje poznámky:


