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Název lekce: „Sváteční malíř“
Cíl:

Rozvíjet u žáků kreativitu, smysl pro barvu, vidět věci jinýma očima.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Vv)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Sváteční malíř“, pastelky, kartičky s různými pojmy, křída, balicí papír

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, citlivosti.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování .
Klíčové kompetence:
Kompetence pracovní
Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních.

Metodický postup:
1) Didaktická hra
a) Učitel rozloží na stůl kartičky s různými pojmy (škola, rodina, byt, obchod, jaro, les,
výlet, podzim, město…).
b) Žáci jsou rozděleni do dvojic (trojic).
c) Každá skupina si vybere jednu kartičku, přečtou si pojem a pokusí se společně nakreslit
na balicí papír něco, co znázorňuje téma.
d) Skupiny budou navzájem hádat, co je nakresleno (co si žáci vybrali).
e) Vítězí skupina, která uhádne nejvíce témat.
2) Tvůrčí činnost- práce s pracovním listem
a) Každý žák dostane pracovní list, kam nakreslí různé čáry do vyznačeného pole.
b) Tvary, které jim z čar vzniknou, vymalují různými barvami.
3) Reflexe
a) Prohlédnou si díla a pokusí se vyjádřit, co v obrázku vidí.
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Kartičky s pojmy:

ŠKOLA

LES

LÉTO

JARO

VÝLET

RODINA

ZIMA

BYT

OBCHOD
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Vyplň tvar čmáranicí a vybarvi.
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Název lekce: „Splašené bubny“
Cíl:

Rozvíjet u žáků sluchové a rytmické vnímání.

Časová dotace:

20 min. – úvodní část hodiny (doporučeno Hv)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

bubínek s paličkou, kartičky s názvy známých písniček.

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sociální rozvoj
Komunikace  řeč zvuků, dovednosti pro verbální a neverbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Respektuje pravidla práce v týmu.
Posiluje sociální chování a sebeovládání.

Metodický postup:
1) Didaktická hra- „Hraní s písničkami“
a) Učitel rozloží na stůl kartičky s písničkami.
b) Každý žák si vybere jednu kartičku.
c) Pokusí se písničku zrytmizovat.
2) Aktivita „Splašené bubny“
a) Učitel vybere jednoho žáka, který bude představovat hlavního bubeníka.
b) Všichni ostatní začnou na povel bubeníka (bouchnutí do bubínku) bubnovat rukama
v klidném tempu na podlahu, postupně budou zrychlovat.
c) Bubeník úderem do bubínku zastaví vše v okamžiku, kdy cítí vyvrcholení.
d) Tuto roli si vyzkouší každý žák.
3) Reflexe
Volná diskuse
 Podle čeho jste poznali, že je okamžik vyvrcholení?
 Je možné stupňovat bubnování do nekonečna?
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Název lekce: „Sochy a sousoší“
Cíl:

Rozvoj soudržnosti ve skupině, cvičení postřehu, pohybové koordinace a znázornění
lidských citů svým tělem.

Časová dotace:

1 hodina (doporučeno Tv)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

bubínek

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, moje tělo.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak,
citlivosti.
Sociální rozvoj
Komunikace  řeč těla.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Motivační aktivita - Pohybové „Štronzo“
Žáci chodí do rytmu v kruhu. Učitel udává rytmus bubínkem. Na povel „Štronzo“ se
zastaví – „zkamení“. Žák, který reaguje, jako poslední ze hry vypadává. Rytmus bubínku
žáky opět vrátí do pohybu.
Jiná varianta: Učitel místo slova „Štronzo“ řekne povel (např. upažit, stoj spatný, leh na
záda, leh na břicho, klek, leh na pravý bok, sed rozkročný aj.), úkolem žáků je, co
nejrychleji splnit povel. Vítězem – „Králem štronza“ se stává žák, který zůstane
poslední.
(Aktivitu lze několikrát opakovat.)
2) Aktivita – „Sochy a sousoší“
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
(Je možné rozdělení i do větších skupin, ale upravit další pokyny).
b) Dvojice budou vytvářet „Sousoší“. Učitel zadává různé pokyny: Vytvořte sousoší, které
má na zemi tři nohy a dvě ruce; dvě nohy, jedno koleno a tři ruce; dvě kolena a jedny
hýždě; aj. Po každé následuje vizuální kontrola splnění úkolu.
c) Učitel vybere jednoho žáka, ten se pokusí vytvořit „Sochu“, která něco vyjadřuje (např.
radost smutek, starost, zlobu, vztek, štěstí, údiv, lásku, překvapení), ostatní žáci se snaží
k němu postavit, tak aby vytvořili sousoší.
3) Reflexe
Volná diskuse:
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Jak se vám pracovalo ve skupinách?
Co bylo pro vás těžší, aktivita b) nebo c)?
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Název lekce: „Obličeje“
Cíl:

Rozlišit podle výrazu tváře, co si člověk myslí nebo, co cítí.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Th)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

pracovní list, psací potřeby, pastelky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  pozornost.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; jak se promítá mé já v
mém chování.
Poznávací schopnosti  chyby při poznávání lidí.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami s různými obrázky
a) Žáci si sednou do kruhu.
b) Učitel položí na zem kartičky s obrázky různých obličejů- obrázkem dolů
c) Každý žák si vybere jednu kartičku, prohlédne si obrázek a pojmenuje náladu, kterou
obrázek znázorňuje.
d) Ostatní žáci komentují, zda si myslí to samé, nebo zda jsou jiného názoru.
2) Práce s pracovním listem
a) Žáci pod obličeje napíší věc nebo činnost, která u nich vyvolá pocit, na obrázku
(individuální pomoc učitele).
b) Každý žák vybarví obličeje barvou, která podle nich vyjadřuje daný pocit.
3) Reflexe
Žáci si navzájem přečtou, co doplnili, hledají shody a rozdíly.
Diskuze
 Je možné podle výrazu obličeje poznat, co si člověk myslí a jak se tváří?
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Název lekce: „Narozeniny“
Cíl:

Poznávat své spolužáky, upevnit znalost data svého narození.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno ČJ – komunikační a slohová výchova)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

pastelky, pracovní list, nadepsané obálky jmény žáků, balicí papír, psací potřeby
kartičky s daty narození

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální a neverbální.
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) Aktivita „Kdy ses narodil?“
a) Žáci sedí v kruhu. Učitel vyjmenovává měsíce roku a žáci vstávají v měsíci svého
narození.
b) Žáci se rozdělí podle data narození do čtyř ročních období.
c) Učitel rozloží kartičky s daty jejich narození žáků. Žáci si vyberou svoji.
d) Žáci se snaží bez verbální komunikace seřadit do řady podle data narození – od
nejstaršího k nejmladšímu (mohou použít kartičky s datem narození).
2) Myšlenková mapa „Slavíme narozeniny“
a) Žáci jsou rozděleni do skupin, zapisují na balicí papír formou myšlenkové mapy,
pojmy které mají spojené s oslavou narozenin.
b) Společné čtení.
3) Pracovní list „Dárek k narozeninám“
a) Úkolem žáků je do pracovních listů namalovat dárek pro svého spolužáka.
b) Žáci si vytáhnou obálku se jménem svého spolužáka. Do pracovního listu namalují
dárek pro vylosovaného spolužáka. Učitel vede žáky k zachování tajemství a
neprozrazení chystaného dárku.
4) Reflexe
Řízený rozhovor
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Líbil se vám dárek, který jste dostali?
Ze kterého dárku byste měli největší radost?
Jak slavíte doma narozeniny?
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Milý(á) ___________________ přeji ti vše nejlepší k narozeninám,
Tvoje kamarádka (tvůj kamarád) ________________________
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Název lekce: „Letadla v mlze“
Cíl:

Rozvíjet u žáků sluchové vnímání.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Tv)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

šátky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci; rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráce, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence.
Komunikace  řeč těla, řeč zvuků a slov.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Motivační hra: „Bubínek“
a) Žáci leží na břiše na zemi, mají zavřené oči. Uprostřed stojí bubínek. Učitel dotykem
určí žáka, který ťukne do bubínku. Žák neslyšně vstane, ťukne do bubínku a lehne si
zpět na původní místo.
b) Učitel ukončí hru, žáci si sednou a hádají, kdo ťukal.
(Učitel může v průběhu hry rušit žáky přecházením po tělocvičně.)
2) „Letadla v mlze“
a) Učitel rozdělí žáky do dvou skupin. (podle počtu žáků)
b) Každá skupina si určí svého navigátora, ostatní žáci budou mít zavázané oči a budou
představovat letadla. Skupina si také musí určit zvuk, na který budou letadla reagovat.
c) Všechna letadla si stoupnou na jednu stranu tělocvičny. Učitel rozmístí „navigátory“ po
tělocvičně a určený signál začnou navigátoři vydávat domluvené zvuky. Úkolem letadel
je dostat se ke svému „navigátorovi“. Vítězí skupina, která se sejde celá.
d) Hra se několikrát opakuje.
3) Reflexe
Volná diskuse
 Jak jste se cítili, když jste se museli řídit pouze sluchem?
 Může člověk, který přišel o zrak používat i jiné smysly? Jaké?
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Název lekce: „Kdo je to?“
Cíl:

Rozvoj smyslového vnímání a poznávání spolužáků.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Př)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

šátky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
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 „Kdo to byl?“
a) Žáci sedí v kruhu na zemi. Vybraný žák - naslouchač má zavázané oči.
b) Učitel ukáže na jednoho žáka. Jeho úkolem je zvukově se vyjádřit (např. zvířecí hlasy),
může měnit hlas.
c) Naslouchač hádá, čí hlas slyšel.
Varianta – naslouchač hádá více hlasů za sebou.
2) Hra na poznávání „Kdo to je?“
a) Žáci sedí v kruhu na židlích. Vybraný žák má zavázané oči.
b) Učitel vybere jednoho žáka, který si sedne proti „nevidomému“. Úkolem
„nevidomého“ je hmatem – rukama poznat, kdo před ním sedí. Začíná od hlavy.
Varianty – poznávání podle rukou – „nevidomý“ smí sahat pouze na ruce.
- matení převlečení mikiny, navléknutí prstenu, nasazení kapuce.
3) Hra na poznávání „Na koho myslím?“
a) Žáci sedí opět v kruhu na židlích. Úkolem vybraného žáka je jednoduše popsat
přítomného spolužáka (výběr popisovaných osob lze rozšířit např. o další žáky školy).
Učitel začíná prvním popisem: Žák, na kterého myslím má oči ...vlasy…umí…
4) Reflexe
Řízený rozhovor.
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Název lekce: „Černokněžník“
Cíl:

Rozvoj pozornosti a soustředění.

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (doporučeno v TV- tělocvična i venku)
Věková kategorie:
Pomůcky:

5. ročník

žádné

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení pozornosti a soustředění.
Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže.
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 příběh
V jednom království se usadil zlý a mocný čaroděj. Čaroděj chtěl vládnout celému
království a všechny, kteří se mu postavili, bez milosti začaroval, mrknul na ně dvakrát a oni
zkameněli. V království se objevil statečný a udatný rytíř, který se odmítl podřizovat
černokněžníkovi a chtěl pro ostatní lidi vydobýt svobodu. Černokněžníka nikdo neznal,
protože vypadal stejně jako ostatní lidé v království, odhalit se dal pouze podle dvojitého
mrkání. Rytíř musel chodit mezi lidmi a všechny dobře pozorovat, aby černokněžníka
zneškodnil.
2) Hra „Černokněžník“
a) Žáci utvoří kruh, sklopí hlavu a zavřou oči, učitel bude chodit po kruhu. Koho klepne
jednou na rameno, bude černokněžník, koho dvakrát bude rytíř.
b) Žáci se narovnají, otevřou oči a hra začne. Černokněžník se pokusí začarovat dvojím
mrknutím co nejvíce lidí. Kdo je začarovaný, sklopí hlavu. Rytíř nenápadně pozoruje
(nechce být prozrazen), bude-li vědět, kdo je černokněžník, ukáže na něj a tím ho
zneškodní.
c) Hra se několikrát opakuje a hodnotí se úspěšnost rytířů.
d) Obměna hry: žáci se pohybují ve vymezeném prostoru.
3) Reflexe
Volná diskuse:
 Jaká role je jednodušší?
 Na co musí dávat pozor černokněžník?
 Víte co jsme si touto hrou procvičili, co jste museli všichni dělat?
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Název lekce: „Cesta poslepu“
Cíl:

Rozvoj smyslového vnímání- žák si procvičí hmat a jiné smysly.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Pv -září, květen, červen)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

Pro dva žáky jeden šátek na zavázání očí. Školní zahrada, zahradní učebna. Pro
každou dvojici dvě obálky, které budou obsahovat jeden bílý a jeden barevný
rozstříhaný domeček.

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

Metodický postup:
1) Didaktická hra- „Stavba domu“
c) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
d) Každá dvojce dostane jeden šátek a dvě obálky s rozstříhanými domečky (jeden bílý,
jeden barevný).
e) Nejdříve si domečky pokusí složit s použitím zraku.
f) Potom si jeden z dvojice zaváže oči. Domluví si mezi sebou signál pro určení bílé části
domu a barevné části domu. Příklad: Bílá- tlesknutí, barevná- dupne, dvojice se snažíme
umístit ve třídě dále od sebe, aby se navzájem nerušily.
g) Žák, který má zavázané oči, bude pomocí signálů třídit části domů. Když je vytřídí,
musí sestavit domy. Žák, který vidí, ho naviguje slepého, bez použití slov, může ho vést
za ruku.
h) Vítězí dvojice, která postaví domy nejdřív a zároveň dodržovala všechna pravidla hry.
2) Hra „Cesta poslepu“
e) Žáci pracují ve stejných dvojicích. Opět má jeden z dvojice zavázané oči, druhý ho po
vymezené cestě. Varianty:
Vodící žák vede nevidícího - tak, že ho drží oběma rukama zezadu za ramena.
- tak, že jde pozadu předním a drží ho za ruce.
- tak, že jde za ním a dává mu slovní pokyny.
Žáci si vyzkouší obě role.
3) Reflexe
Diskuze
Žáci si sdělují svoje pocity, kdy a v které pozici se cítili lépe.
Důležitost ochrany zraku.
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Aktivita „Cesta poslepu“ – domeček
Vytisknout domeček na bílou a barevnou čtvrtku vystřihnout a rozstřihat na 5 dílů.
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Název lekce: „Co dělám“
Cíl:

Zamyslet se nad tím, jakým způsobem žáci tráví svůj volný čas.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Př)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Co dělám“, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, co o sobě vím a co ne, druzí jako zdroj informací o mně.
Psychohygiena  dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech.
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.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.

Metodický postup:
1) Hra na poznávání- „Výměna podle společného znaku“
a) Žáci si sednou do kruhu, učitel dává různé povely: „Místo si vymění ten, který se rád
v létě koupe, chodí na houby, myje nádobí, má domácího mazlíčka, má sourozence,
chodí na ryby, hraje fotbal apod.“
b) Pokud se žáci ztotožňují s tím, co učitel řekl, vymění si mezi sebou místo.
2) Samostatná práce- práce s pracovním listem
Žáci písemně odpovídají na otázky. (Individuální pomoc učitele.)
3) Reflexe
a) Žáci budou postupně číst své odpovědi. Nejdříve na otázku č. 1, potom na otázku č. 2
apod. - porovnávání odpovědí.
b) Volná diskuse: Co jste si zapamatovali o svých spolužácích?
Měl někdo nějakou aktivitu neobvyklou?
Překvapil vás někdo nějakou aktivitou?
Jak je vhodné trávit svůj volný čas?
Jaké aktivity do volného času nepatří?
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Co děláš nejčastěji?
……………………………………………………………………………………..........................

Co děláš nejraději?
………………………………………………………………………...............................................

Co musíš dělat?
………………………………………………………………………………….................................

Co chceš dělat?
………………………………………………………………………………………………………

Co nechceš dělat?
………………………………………………………………………………………………………

Co nesmíš dělat?
………………………………………………………………………………………………………

Co děláš, když máš volno?
……………………………………………………………………………………………………...

Co děláš o víkendu?
………………………………………………………………………………………………………

Co děláš s kamarády?
…………………………………………………………………………………………………………
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Název lekce: „Pokojíček“
Cíl:

Rozvoj kreativity při vytváření prostředí, ve kterém žijí.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina, (doporučeno ČJ – sloh, Př)

Věková kategorie:

5. ročník

Pomůcky:

obrázky, pracovní list „Pokojíček 1., 2.“, pastelky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Psychohygiena  dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve třídě.
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) Úvod
Učitel vede s žáky motivační rozhovor o dětském pokojíčku (např. kdo z žáků pokojíček má,
kdo by si ho přál a proč, jakou má funkci, jak je zařízený).
2) Práce s kartičkami – zařízení pokojíčku
a) Motivační příběh:
Vaše rodina se bude stěhovat do nového většího bytu. Rodiče se rozhodli, že budete mít
svůj dětský pokojík. Požádali vás, abyste si promysleli, co v něm budete chtít mít.
b) Každý žák dostane sadu kartiček s obrázky různých předmětů. Vyberou si 7 předmětů,
které by neměly chybět v jejich pokojíčku.
c) Navzájem si výběr ukážou a zdůvodní.
3) Práce s pracovním listem
a) Žáci zapíší do pracovního listu, co by si přáli mít ve svém pokojíčku.
b) Vybarví si pokojíček, tak aby se jim v něm dobře žilo.
4) Reflexe
a) Společná diskuse.
b) Žáci vystaví a zhodnotí své „Pokojíčky“.
Učitel vede k hodnocení za kreativitu a barevné provedení.
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medvěd

houpací kůň

model letadla

kalkulačka

míč

joystik

židle

notebook

postel

knihy

rádio

playstation

televize

koš na košíkovou

psací stůl

fotbálek

hodiny

pes

telefon

houpací židle

rybičky

kolo

panenka

lampa
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Napiš, co vše by v tvém pokojíčku mělo být:

Vybarvi si svůj pokojíček
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Napiš, co vše by v tvém pokojíčku mělo být:

Vybarvi si svůj pokojíček
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Název lekce: „Zvířátka“
Cíl:

Poznávání svých spolužáků- charakterové vlastnosti, temperament.

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (doporučeno v ČJ- literární výchova)
Věková kategorie:
Pomůcky:

5. ročník

text pohádky „Nespokojená zvířátka “, kartičky se zvířátky, psací potřeby, pracovní list „Zvířátka“

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  druzí jako zdroj informací o mně, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty).
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem.
Komunikace  cvičení dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Metodický postup:

1) Práce s textem
a) Žáci si společně přečtou pohádku „Nespokojená zvířátka“.
b) Jednoduchá reprodukce pohádky, práce s textem- vyhledání hlavních postav.
c) Rozdělení žáků do rolí (kohoutek, kocour, včela, pes, skřivánek, vypravěč, hospodyně)
- čtení pohádky po rolích.
2) Práce s kartičkami se zvířátky
a) Každý žák si vybere jednu kartičku se zvířetem a pokusí popsat jeho charakteristické
rysy- jak se projevuje, s jakými vlastnostmi si zvíře spojují.
b) Kartičky vrátí nazpátek a vylosují si novou. Přiřadí ke zvířeti svého spolužáka.
3) Práce s pracovním listem
Žáci vyplní pracovní list, k vlastnostem vyberou vhodné zvíře. Do tabulky k obrázkům
zvířat zapíší jména spolužáků, kteří mají podobné vlastnosti jako zvířata na obrázku.
4) Reflexe
a) Učitel má napsaná zvířátka na tabuli, žáci čtou, koho k nim přiřadili, učitel píše jména
(jen zkratky).
b) Zhodnocení
 Kdo je jakým zvířetem a proč?
 Podle čeho se žáci rozhodovali?
Text PDF příloha Text Zvířátka
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Kartičky se zvířaty:

Medvěd

Liška

Had

Prase

Husa

Kočka

Pes

Lenochod

Slon

Lev

Myš

Mravenec
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Páv

Papoušek

Sova
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Velký jako …………………………………………………
Pracovitý jako ………………………………………………
Silný jako……………………………………………………
Chytrý jako………………………………………………….
Hloupý jako …………………………………………………
Pyšný jako …………………………………………………..
Špinavý jako…………………………………………………
Moudrý jako …………………………………………………
Věrný jako …………………………………………………..

slon

mravenec

myš

liška

páv

kočka

želva
prase

lev

medvěd
sova

pes
husa

Dopiš k obrázkům jména spolužáků:
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Název lekce: „Co se změnilo?“
Cíl:

Cvičit postřeh, paměť a hmatového vnímání.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Př, Th)

Věková skupina:

5. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Co se změnilo?“, psací potřeby, 15 předmětů, šátek

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy.
Komunikace  dovednosti pro verbální sdělování.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikační
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Kompetence sociální a personální
Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy.

Metodický postup:
1) Didaktická hra - „Co se změnilo?“
Hráči se rozdělí do dvojic a vzájemně se dobře prohlédnou, pak se otočí zády k sobě a
jednu věc na sobě změní (oblečení, obuv, doplňky, účes…). Po otočení k sobě hledají,
co se změnilo.
Hru můžeme několikrát zopakovat.
2) Didaktická hra „Co mám v ruce?“
a) Žáci se postaví do úzkého kruhu, ruce dají za záda a zavřou oči.
b) Učitel obejde žáky a každému do rukou vloží předmět. Žák si jej za zády osahá, pokusí
se předmět poznat po hmatu.
c) Učitel opět předměty odebere, položí na stůl a zakryje šátkem. Žáci jeden po druhém
popisují svůj předmět (tvar, materiál, použití). Ostatní se dohadují, o jaký předmět jde.
Pro kontrolu učitel žákům uhodnutý předmět ukáže.
3) Kimova hra
a) Učitel rozloží na stůl 10 předmětů. Úkolem žáků je zapamatovat si v časovém limitu co
nejvíce předmětů.
b) Učitel předměty zakryje šátkem a žáci je postupně vyjmenují.
c) Hra se zopakuje (část předmětů je vyměněna), každý žák si zapamatované předměty
zapíše do pracovního listu.
4) Práce s pracovním listem „Co se změnilo?“
Žáci v časovém limitu hledají a zatrhávají rozdíly mezi prvním a druhým obrázkem.
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5) Zhodnocení – diskuze
Žáci přečtou, co napsali do pracovního listu, společná kontrola.
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Zapiš předměty, které jsi si zapamatoval/la

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Najdi a zatrhni rozdíly (7 rozdílů) v obrázcích
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