Osobnostní a sociální výchova
pro žáky ZŠ praktické

4. ročník

Materiál vznikl v rámci projektu ESF „Učíme se, abychom se v životě uplatnili“
s reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0002

Seznam lekcí - metodik a pracovních listů pro 4. ročník:
Cyklus „ Poznávám sebe“
1. Já a moje rodina
2. Moje smysly
3. Balónky
4. Kdo jsem
Víš o mně
Jedno i druhé
Hlasy z přírody
Poškozená věc
Místo po mé pravici
Dům, strom a pes
Záhadný sáček
Moje prázdniny
Kameny

Materiál vznikl v roce 2009 až 2010 v rámci projektu ESF „Učíme se, abychom se v životě
uplatnili“ s reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0002 realizovaném v ZŠ praktické a ZŠ speciální Chodov,
příspěvkové organizaci, okres Sokolov.

Kolektiv autorů:
Mgr. Lenka Prokopičová, Mgr. Eva Teturová, Mgr. Iva Jurnečková, Mgr. Lenka Bauerová
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Název lekce: „Já a moje rodina“ (1. lekce z cyklu „Poznávám sebe“)
Cíl:

Poznávání sebe a druhých.
(K naplnění cíle povedou i navazující lekce „Moje smysly“, „Balónky“ a „Kdo jsem“.)

Časová dotace:

2 vyučovací hodiny (doporučeno ČJ – komunikační a slohová výchova)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní listy „To jsem já“, To je moje rodina“, psací potřeby, pastelky, pastely,
obrázek rodiny

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace  cvičení dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání vlastní osoby.
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.

Metodický postup:
1) Rozhovor
a) Učitel představí fiktivní rodinu (obrázek). Popíše ji tak, jak bude chtít, aby žáci
popisovali svoji rodinu. Dále vybere jedno dítě z obrázku a také je popíše. Popis zaměří
na vzhled.
b) Vyzve žáky, aby podobně popisovali svoji rodinu a sebe.
2) Práce s pracovními listy „To jsem já“, „To je moje rodina“
a) Žáci vyplní jeden list po druhém. Individuální pomoc učitele.
b) Kresba sebe a své rodiny.
3) Reflexe
a) Výstava pracovních listů – poznávání jednotlivců podle obrázků a možnost představení
rodiny.
b) Volná diskuse.
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Jmenuji se : _________________________________________________
Je mi _____________ let.
A takhle vypadám:
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U nás doma je _____________ lidí.
Takto vypadají:
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Název lekce: „Moje smysly“ (2. lekce z cyklu „Poznávám sebe“)
Cíl:

Poznávání vlastních smyslů a pocitů.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno – Př)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Moje smyly“, „Pocity“, vyplněný pracovní list „Já a moje rodina“,
psací potřeby, obrázky s pocity

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace  dovednosti pro verbální a neverbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Řízený rozhovor
a) Učitel naváže na aktivitu „Já a moje rodina“. V rozhovoru vede žáky k tomu, že zatím
popisovali, jak vypadáme - viz vyplněný pracovní list „Já a moje rodina“.
c) Pokládá otázky: „Poznal bych z toho, že je …… smutný, veselý, co má rád?
d) Řízenými otázkami se snaží žáky dovést, tomu, že existuje také něco uvnitř člověka.
2) Práce s obrázky s pocity
Žáci si ve skupinách prohlížejí obrázky a pokoušejí se poznat zobrazené pocity a nálady.
3) Práce s pracovními listy – „Moje smyly“ a „Pocity“
Žáci vyplňují samostatně pracovní listy s individuální pomocí učitele. Do kruhů (PL
Pocity) žáci nakreslí šťastný a smutný obličej.
4) Reflexe
Shrnutí. Diskuze.
 Společné čtení a zapisování poznatků (tabule, flipchart, balicí papír).
 Hledání společného a odlišného, odůvodňování, komentář.
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Rád vidím:_________________________________________________
Rád slyším:_________________________________________________
Rád ochutnávám: ____________________________________________
Rád cítím: __________________________________________________
Rád se dotýkám: _____________________________________________
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Jsem šťastný když: ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Jsem smutný když : ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Název lekce: „Balónky“ (3. lekce z cyklu „Poznávám sebe“)
Cíl:

Rozvíjet u žáků vnímání barev a všímat si pocitů, které mají s barvou spojené.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Vv, Th)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Balónky“, psací potřeby, olejové pastely, nafukovací balónky různých
barev podle počtu dětí

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Motivační hra
a) Žáci si pinkají s balónky.
b) Na povel chytí jeden balónek.
c) Říkají, jaké pocity v nich barva balónku vyvolává.
2) Práce s pracovním listem „Balónky“
a) Žáci vybarví balónky takovými barvami, které v nich vyvolávají kladné (jedna strana
PL) nebo záporné (druhá strana PL) pocity.
b) K vybarvenému balónku mohou napsat i pocit, který v něm konkrétní barva vyvolává.
3) Reflexe
Výstava pracovních listů, shrnutí, diskuze.
 Hledání společného a odlišného, odůvodňování, komentář.
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Název lekce: „Kdo jsem“ (4. lekce z cyklu „Poznávám sebe“)
Cíl:

Poznávat sebe a ostatní.
(Aktivita završuje předchozí lekce „Moje smysly“, „Balónky“ a „Já a moje rodina“)

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno – Vl)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Kdo jsem“, psací potřeby, pastelky, karty s otázkami

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání vlastní osoby.
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.

Metodický postup:
1) Hra na poznávání „Co, kdo má rád“
a) Žáci stojí v kruhu, učitel rozdá karty s otázkami (žáci mohou dostat i více kartiček). Stejné
otázky má předem připravené na tabuli nebo flipchartu.
b) Žáci čtou své kartičky, ten, kdo může odpovědět kladně, udělá krok dopředu (vždy se zase
vrátí). Úkolem žáků je pozorovat a zapamatovat si odpovědi.
2) Práce s předem připravenými otázkami
a) Společné přečtení připravených otázek.
b) Žáci říkají, kdo jiný než oni samy odpovídal kladně. Za každou správnou odpověď si
žáci udělají na tabuli čárku (tabule, papír, apod.). Společně zhodnotí, kdo byl
nejpozornější.
3) Shrnutí předchozích lekcí z cyklu „Poznávám sebe“ – „Já a moje rodina“, „Moje smyly“,
„Balónky“ a aktivita z této lekce „Co kdo má rád“. Učitel dětem vysvětlí, že člověk je
osobnost, která má pocity, vnímá své okolí, žije v společenském prostředí rodiny a některé
činnosti dělá rád. Připomene, že se tím zabývali v předchozích aktivitách a může ukázat
některé pracovní listy.
4) Práce s pracovním listem „Kdo jsem“
Žáci pracují samostatně, individuální pomoc učitele.
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5) Reflexe
a) Učitel si vybere pracovní listy. Čte odpovědi z jednotlivých pracovních listů a žáci
hádají, čí je to pracovní list.
b) Ptá se, jestli se dozvěděli něco nového o spolužácích.
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Kartičky:

Kdo rád hraje
fotbal?

Kdo rád poslouchá
hudbu?

Kdo má rád modrou
barvu?

Kdo má rád
zmrzlinu?

Kdo se bojí tmy?

Kdo má rád léto?

Kdo má rád
matematiku?

Kdo má hodně
kamarádů?

Kdo rád čte?

Kdo má rád
pohádky?

Kdo rád hraje
počítačové hry?

Kdo rád sportuje?

Kdo má rád ovoce?

Kdo rád pomáhá
rodičům?

Kdo má rád černou
barvu?
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KDO JSEM?
Jsi chlapec nebo dívka? ………………………………………………………………………………………
Kolik je ti let? ……………………………………
Jakou barvu mají tvé vlasy? …………………………………………………………………………………
Jakou barvu mají tvé oči? …………………………………………………………………………………….
Kolik členů má tvá rodina?.......…………………
Kolik máš sourozenců? ………………..

sester …………..

bratrů ………………

Co ti udělá radost? ……………………………………………………………………………………………….
Čeho se bojíš? ………………………………………………………………………………………………………
Z čeho si smutná(ý)? …………………………………………………………………………………………….
Jakou barvu máš rád(a)? ………………………………………………………………………………………
Co rád(a) děláš?
(Můžeš si vybrat podle otázek na tabuli.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Tvoje jméno ………………………………..…………………………………………
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Název lekce: „Víš o mně“
Cíl:

Poznávat sebe a své spolužáky.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Pv, Th, Vl)

Věková skupina:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Víš o mně?“, psací potřeby, kartičky s informacemi, špejle, izolepa,
bílý papír A4, nůžky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání vlastní osoby.
Kompetence pracovní
Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy.
Pracuje podle daného pracovního postupu.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami
a) Žáci si vyrobí jednoduché značky (vystřihnou si dvě kolečka – na jedno napíší ANO,
na druhé NE, izolepou je přilepí na špejli).
b) Každý žák dostane pracovní list a sadu kartiček, z nichž si vybere devět. Kartičky
(měly by o něm něco vypovídat) si rozloží do políček pracovního listu.
c) Učitel postupně čte informace na všech kartičkách. Žáci zkouší uhodnout, kdo ji má
vybranou. Jmenovaný žák ukáže vyrobenou značkou ANO x NE zda uhádli nebo
neuhádli.
2) Samostatná práce s pracovním listem
Žáci lepí vybrané kartičky do jednotlivých čtverců podle významnosti informací.
(Do prvního čtverce nalepí pro ně nejvýznamnější a do posledního nejméně významnou.)
3) Reflexe
Žáci si společně prohlédnou pracovní listy.
Potom se před třídu postaví jeden žák a ptá se ostatních – „Co o mně víš?“
Žáci odpovídají, co si o spolužákovi v průběhu aktivit zapamatovali.
(Postupně se všichni vystřídají.)
Učitel může hodnotit, kdo si nejvíc pamatoval.
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Kartičky:

Rád (a)
poslouchám hudbu

Bruslím

Hraji fotbal

Zpívám

Tancuji

Maluji

Jezdím na kole

Mám domácí zvíře

Hraji na hudební
nástroj

Rád (a) čtu
Pracuji
s počítačem

Dívám se na
pohádky
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Chytám ryby

Sbírám houby

Pracuji
s modelínou

Hraji si s auty

Hraji si
s panenkami

Pomáhám
mamince

Rád (a) chodím
k babičce,
dědečkovi

Rád (a) chodím do
školy

Pomáhám tátovi

Nemám kamarády

Mám spoustu
kamarádů

Jezdím rád (a) na
výlety

Mám svůj
pokojíček

Mám pokojíček se
svými sourozenci

Hraji hry s
kamarády
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Název lekce: „Jedno i druhé“
Cíl:

Rozvíjet u žáků dovednost vybavování a rozvíjení asociací.

Časová dotace:

2 vyučovací hodiny (doporučeno ČJ – sloh a VV - blok)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Jedno i druhé“, pastelky, kartičky s různými kritérii

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování, dovednosti pro učení.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak,
citlivosti.
Sociální rozvoj
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí.
Dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě.
Chápe obecně používané termíny.

Metodický postup:
1) Didaktická hra: „Jedno i druhé“
a) Žáci sedí v kruhu na zemi.
b) Učitel mezi ně rozloží na zem kartičky s různými kritérii (nejprve kartičky s jedním
kritériem).
c) Každý žák si vybere jednu kartičku, přečte si ji a pokusí se vymyslet co nejvíce pojmů,
které dané kritérium splňují.
d) Možno vyhodnotit (kvantita, nápaditost atd.)
2) Práce s pracovním listem
a) Žáci si opět vybírají kartičky (s dvěma kritérii).
b) Nakreslí obrázek něčeho, co splňuje daná kritéria.
3) Reflexe
a) Žáci své obrázky rozloží.
b) Každý žák předstoupí před třídu se svým obrázkem. Ostatní hádají, co je na něm
nakresleno. Potom žák, který prezentuje, ukáže kartičku. Třída hodnotí splnění úkolu.
c) Možno vyhodnotit (originalita, pečlivost, výtvarné ztvárnění).
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Kartičky:

Červené a sladké

Horké a kulaté

Bílé a studené

Zelené a vysoké

Červené a nejedlé

Slané a křupavé

Barevné a létající

Barevné a
hranaté

Černé a dlouhé

Zelené

Kulaté

Hranaté
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Červené

Žluté

Bílé

Dlouhé

Krátké

Studené

Horké

Nejedlé

Hlučné

Kovové

Papírové

Plastové
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Název lekce: „Hlasy z přírody“
Cíl:

Rozvíjet u žáků sluchové vnímání- umět rozlišovat hlasy různých zvířat.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Př, Hv - květen nebo červen)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní list, psací potřeby, pastelky, audiokazeta se zvuky zvířat

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
EVVO - vnímavý a citlivý přístupu k přírodě.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Rozumí běžně užívaným záznamům.

Metodický postup:
1) Hra na poznávání- „Kukačko zakukej“
a) Žáci si sednou do kruhu.
b) Jeden žák jde za dveře, ostatní si mezi sebou určí, kdo bude „Kukačka“.
c) Žák, který byl za dveřmi, se vrátí do třídy a řekne: „Kukačko, zakukej!“. Všichni žáci
sedí se sklopenou hlavou a určený žák změněným hlasem zakuká. Žák, který byl za
dveřmi, hádá, kdo to je.
(Hru je možné několikrát opakovat, hrát maximálně 5 min.)
2) Poslech a práce s pracovním listem
a) Krátký rozhovor o přírodě - zvířata, rostliny, cílený na zvuky, které mohou v přírodě
slyšet.
b) Poslech audiokazety s různými zvuky.
c) Žáci mají za úkol zapsat slyšené zvuky do pracovního listu.
3) Učebna v přírodě
a) Učitel přejde se žáky do učebny v přírodě (pracovní listy a kreslící potřeby s sebou).
b) Žáci zavřou oči a poslouchají zvuky přírody, chvíli říkají, co slyší.
c) Dokončení pracovního listu – žáci kreslí obrázky toho, co slyšeli.
4) Reflexe
Společná kontrola, vyhodnocení.
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Zapiš, co slyšíš:
Nakresli, co slyšíš:

1.__________________
2.__________________
3.__________________
4.__________________
5.__________________
6.__________________
7.__________________
8.__________________
9.__________________
10._________________
11._________________
12._________________
13._________________
14._________________
15._________________
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Název lekce: „Poškozená věc“
Cíl:

Zamyslet se nad hodnotou různých věcí a nad zacházením s nimi.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno ČJ- čtení)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

kniha J. Čapka- „O pejskovi a kočičce“, volný list A4, pastelky, šátek, obrázky
hraček

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení dovedností pro řešení problémů, paměti.
Seberegulace a sebeorganizace  cvičení sebekontroly, sebeovládání.
Sociální rozvoj
Komunikace  řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků; dialog (vedení dialogu, jeho pravidla) cvičení dovednosti
pro verbální i neverbální sdělování.
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  dovednosti pro řešení problémů
a rozhodování z hlediska různých typů problémů.
Hodnoty, postoje, praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení.
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.

Metodický postup:
1) Práce s pohádkou J. ČAPKA „ O panence, která tence plakala“
a) Učitel přečte žákům pohádku.
b) Žáci převypráví pohádku.
c) „Kimova hra“- učitel ukáže žákům obrázky hraček, které byly v pohádce. Potom obrázky
zakryje a žáci jmenují, co viděli.
2) Kresba
Každý žák nakreslí svou oblíbenou hračku. (Časový limit do 7 min., nehodnotíme výtvarnou
úroveň)
3) Vymýšlení příběhu
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
b) Každá dvojce si vybere jednu nakreslenou hračku a připraví si jednoduchý příběh. Jak se
může věc rozbít a co by s ní v tom případě udělali (vyhodili, opravili).
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4) Reflexe
Volná diskuse
Otázky:
Máte rádi své hračky? Se kterými hračkami si často hrajete?
Jak se chováte k hračkám a věcem?
Vést žáky ke kladnému vztahu ke svým i cizím věcem.
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Název lekce: „Místo po mé pravici“
Cíl:

Upevnit u žáků schopnost pozitivně hodnotit druhé a hledat jejich kvality, nehledět pouze na
vnější vzhled.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Th, Tv)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

židle (počet o jednu víc, než je žáků), šátek

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sebepoznání a sebepojetí  druzí jako zdroj informací o mně; co o sobě vím a co ne; moje vztahy k druhým lidem;
zdravé a vyrovnané sebepojetí.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu.
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Hra pro rozvoj smyslového vnímání- „Jeskyňáři“
a) Učitel vybere jednoho žáka, kterému zaváže oči a postaví ho doprostřed místnosti, ostatní
vytvoří kolem něho kruh.
b) Motivace - představte si, že jste uvízli v jeskyni. Žák, který je uprostřed je jeskyňář, který
jeskyni velice dobře zná a dovedl by ostatní do bezpečí. Podmínkou je, že zachrání pouze
toho, koho pozná hmatem.
c) Jeskyňář postupuje v kruhu a hmatem zjišťuje, kdo před ním stojí (začíná od hlavy
směrem dolů). Nepoznané děti si sednou, uvízly v jeskyni.
d) Žáci se mohou několikrát prostřídat v roli „Jeskyňáře“.
2) Místo po mé pravici
a) Žáci utvoří kruh, ve kterém je jedno místo volné. (Kruh je tvořen židlemi, žíněnkami
nebo stojícími žáky apod.)
b) Ten, kdo má po své pravé straně volné místo, začíná a říká: „Místo po mé pravici je
volné, chci aby, si sem sedl/a………, protože…………….. . Pokračuje ten, po jehož
pravici se uvolní místo.
c) Během hry dbáme na to, aby odůvodnění bylo opravdu milé, pozitivní, druhému
příjemné. Je výhodné, když se učitel zapojí, má tak příležitost vtahovat do hry i
opomíjené žáky.
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3) Reflexe
a) Řízená diskuze: Učitel se ptá, podle čeho jeskyňář ostatní poznal.
b) Podle čeho si vybírali spolužáky při druhé aktivitě.
(Snaží se dovést žáky k tomu, že v první aktivitě pracovali s vnějšími znaky a v druhé si
vybírali podle vnitřní kvality.)
c) V závěru učitel položí otázku: Co je při hodnocení člověka důležitější?
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Název lekce: „Dům, strom a pes“
Cíl:

Žáci si ujasní svůj vztah k ostatním lidem- dominance, submise.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Vv, Th)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

pracovní list, pastelky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); jak se
promítá mé já v mém chování; moje vztahy k druhým lidem.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci; rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráce.
Komunikace  dovednosti pro verbální a neverbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální:
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Motivační hra podporující spolupráci- „Na šéfa“
a) Jeden z žáků odejde za dveře.
b) Zbývající žáci si mezi sebou určí „šéfa“, jehož pohyby či výraz obličeje budou všichni
napodobovat.
c) Hra začne příchodem toho, kdo byl za dveřmi. Jeho úkolem je určit, kdo je „šéfem“.
d) Žáci se prostřídají v roli „šéfa“.
2) Práce s pracovním listem
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
b) Každá dvojce dostane jeden pracovní list a jednu pastelku. Úkolem dvojic je namalovat
jednou pastelkou (současné držení) obrázek, na kterém bude dům, strom a pes.
c) Před kreslením ani v průběhu nesmí spolu komunikovat.
3) Reflexe
a) Každá dvojice představí svůj obrázek a poví ostatním, jak se jim pracovalo, kdo byl
„vedoucím práce“, kdo se spíše podřídil.
b) Individuální pomoc učitele při hodnocení.
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Název lekce: „Záhadný sáček“
Cíl:

Rozvíjet u žáků sluchové a hmatové vnímání.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Th)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

sáček s různými předměty, budík (případně další předměty, které vydávají zvuk),
šátky, papír, tužka

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci; rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráce.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Motivační hra podporující sluchové vnímání „Tikající budík“
a) Všichni žáci si zaváží oči šátkem.
b) Žáci ukazují prstem směr, odkud slyší tikání.(Při aktivitě musí být naprosté ticho
zvukové signály lze obměňovat).
2) Záhadný sáček
a) Žáci sedí v kruhu se zavázanýma očima.
c) Učitel posílá po kruhu předměty pro hmatové poznávání. (Posílá jeden předmět nebo
více najednou, rozhodne, kolik předmětů pošle).
d) Žáci si každý předmět osahají a předají sousedovi, tak aby nespadl na zem.
e) Učitel všechny předměty schová do „Záhadného sáčku“, potom si žáci sejmou šátky a
na proužky papíru zapíší, které předměty drželi v ruce.
f) Společné hodnocení – učitel se žáků ptá, které předměty poznali a zapsali, žáci si
odškrtávají správné odpovědi. Poznané předměty učitel vyjme ze sáčku a ukáže.
Zůstanou-li v sáčku nepoznané předměty, snaží se je žáci poznat společně za pomoci
učitele. (Učitel může sdělit barvu, využití, materiál apod.)
Doporučení: Při vyhodnocování je vhodné, aby žáci, kteří předmět nepoznali, si ho
opětovně osahali.
Hru lze zopakovat s tím, že některé předměty zůstanou a jiné se vymění.
3) Reflexe
a) Děti volně diskutují o tom, jak se jim pracovalo bez použití zraku. Která hra byla pro ně
obtížnější- využití sluchu nebo hmatu?
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b) Jaké ostatní smysly má člověk?
Rozhovor směřovat k významu smyslů pro člověka.
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Název lekce: „Moje prázdniny“
Cíl:

Vést žáky k smysluplnému trávení volného času o prázdninách.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno ČJ – sloh)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

kartičky s obrázky, pracovní list, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Seberegulace a sebeorganizace  organizace vlastního času.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu.

Metodický postup:
1) Motivační rozhovor- kartičky s obrázky
a) Učitel vede s žáky motivační rozhovor o prázdninách - jak se těší na prázdniny, co
budou dělat, kde budou apod.
b) Každý žák dostane sadu kartiček s obrázky, které znázorňují různé možnosti trávení
volného času o prázdninách.
c) Vyberou si čtyři kartičky.
2) Práce s pracovním listem
a) Každý žák nalepí své čtyři kartičky do čtverců v pracovním listě.
b) Pod každý obrázek napíší, co si pod ním představují, a jaké další činnosti ještě k obrázku
patří.
3) Reflexe
Žáci popíší, jak by chtěli trávit své prázdniny.
Společná diskuse.
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Kartičky:
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Název lekce: „Kameny“
Cíl:

Rozvoj pohybových dovedností, pozornosti, soustředění a spolupráce.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Tv)

Věková kategorie:

4. ročník

Pomůcky:

čtvrtky A 4 (kameny)

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení pozornosti a soustředění.
Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci; rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže.
Komunikace  dovednosti pro verbální a neverbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce.

Metodický postup:
1) Motivační hra „Ostrov“
a) Učitel vytvoří na podlaze z „kamenů“ (čtvrtek A 4) ostrov. Počet „kamenů“ musí být
větší než počet žáků. Kameny neleží těsně u sebe, žáci se budou po nich pohybovat.
b) Žáci přecházejí po kamenech, na signál mají povinnost se přemístit na jiný kámen.
Jeden žák nesmí zároveň stát na dvou kamenech. Pokud žák vstoupí alespoň jednou
nohou do vody, tak vypadává.
c) Učitel postupně kameny odebírá, hru může kdykoliv zastavit a pochválit všechny
žáky, kteří zůstali.
2) „Kameny“
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic. Každá dvojice dostane čtyři „kameny“.
b) Žáci mají za úkol dostat se pomocí překládání a pokládáním kamenů přes
„řeku“(vytýčené území).
c) Zvítězí dvojice, která se dostane bez stoupnutí do vody na druhý břeh.
V dalších kolech se odebírá jeden kámen.
3) Reflexe
Řízený rozhovor
Otázka: Proč některá skupina vyhrála a jiná ne?
Učitel se snaží dovést žáky k tomu, že je dobrá spolupráce a volba strategie.
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