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Naše téma

6

Hledáte náměty pro svůj oddíl? Chcete aktivity připravené „na klíč“? Stačí se 
s dětmi vypravit třeba na Putování se psem.

Na Putování se psem se může vydat každý

Zdůrazníme ovšem, že jde pouze o jed-
nu součást z cyklu Výpravy za pozná-
ním, který pamatuje na dě# všech vě-
kových kategorií, a především nabízí 
ak#vity pro všechny dě# bez rozdílu 

– protože je nabíd-
kou i pro ty se speci-
fickými vzdělávacími 
potřebami. Proto 
zcela naplňuje mot-
to: „Aby byl volný 
čas pro všechny.“

Putování se psem je program určený 
dětem mladšího školního věku (jiný mu 
samozřejmě předchází a další navazují). 
Nabízí širokou škálu témat, například 
rodina, zdravá výživa, ale i stopy zvířat, 
uzly, kolek#vní hry, výroba masek, in-
ternet, fotografie, malování na sklo… 
Nezastupitelné místo mají i činnos# 
zaměřené na zdravý pohyb, který je 
v tomto věku potřebný a přirozený.
 Putování se psem dává dětem možnost 
vyzkoušet si různé činnos#, poznat ro-
man#ku výprav do přírody. 
Podporuje touhu uchovávat si vzpo-
mínky třeba v podobě nejrůznějších 
dětských pokladů. Dě# si zábavnou 
formou dokážou spojit školní poznat-
ky s konkrétní činnos', mají možnost 
si své znalos# a dovednos# vyzkoušet 
v praxi. Tvůrci programu nezapomněli 
ani na zdravou soutěživost, jež je pro 
tuto věkovou kategorii typická. Ovšem 
s 'm, že zde neexistuje přehnaný dů-
raz na výkon a úspěch. Silným mo#vem 
ak#vit je naopak kamarádství, symboli-
zované psem, který dě# věrně provází 
na jejich cestách za poznáním.

Nabídkový program je tema#cky roz-
dělen na oblas# Člověk a společnost, 
Příroda, Sport, Technika, Umění. 
Každá oblast je ještě podrobněji členě-
na podle školních tříd. 
Jednotlivé ak#vity jsou přehledně 
uspořádány a popsány pochopitelnou 
a zajímavou formou na tzv. metodic-
kých listech.
Ty pomohou především (ale nejen) 
začínajícím vedoucím, kteří tu najdou 
i srozumitelně popsané přístupy k dě-
tem se specifickými potřebami. Takže, 
jak už bylo naznačeno, i dě# s ADHD, 
zdravotním hendikepem, příslušnos' 
k menšině nebo jiným znevýhodněním 
se díky tomu mohou zcela přirozeně 

zapojit do běžné činnos# oddílu. Využi-
' programu dokládá otevřenost našich 
oddílů co největšímu počtu dě' a též 
naši připravenost podělit se s ostatní-
mi o ověřené zkušenos#.
V širší souvislos# má i dopad na spo-
lečnost, která na základě našeho po-
znání není dostatečně otevřená lidem, 
kterým různé překážky znemožňují pl-
nohodnotnou účast na společenském 
životě. 
Naše programy pomáhají tyto slabiny 
překlenout a přinášejí obohacení zpří-
stupněné všem zájemcům.
Všechny metodické materiály včetně 
pracovních listů, najdete na stránkách 
www.kliceni.cz. Přesvědčte se, že to 
funguje.

Kromě po-
psaného pro-
gramu pro 
dě# mladšího 
školního věku 
je v nabídce 
i program pro 
nejmenší dě#, 
starší školní 
věk i 15+. Navíc 
– prostřednic-
tvím poradny 
na webu (ale 
je možno vyu-

žít i e-mail pionyr@pionyr.cz) – lze své 
otázky konzultovat s odborníkem. To 
vše můžete vyzkoušet.

Anna Nováková, Pionýr


