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Každou skupinu tvo í osobnosti, které se od sebe navzájem odlišují, nap . tím, jaké mají v dané 
skupin  postavení. Uprost ed skupiny jsou ti nejaktivn jší jedinci, kte í ji v podstat  ídí a rozhodují o tom, co bude 
skupina d lat. Kolem nich jsou jedinci, kte í se podílejí na každé innosti skupiny a neprotestují. Na okraji skupiny 
jsou pak ti, kte í se v tšinou nezapojují do inností a sta í jim jen d ní ve skupin  pozorovat. M žete prodiskutovat 
s ostatními, jak je to ve vaší skupin . 

Motivace:

Karti ky rolí (viz p íloha C1A).Pot eby:

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

Ú astníky rozd líme do skupinek (vhodné je maximáln  po 8 lidech). Každý si vylosuje karti ku s 
n jakou rolí, kterou nikomu jinému neukazuje (vedoucí hry m že také karti ky rozdat dle svého uvážení). Následn  
skupince zadáme téma k diskusi, které by m lo být všem ú astník m blízké. Ú astník m m žeme dát také možnost, 
aby se na tématu domluvili mezi sebou sami. Na diskusi k tématu jim necháme zhruba 15 minut. Je d ležité ú astníky 
upozornit, aby se snažili co nejvíce vžít do dané role.

Po skon ení se snaží ú astníci odhadnout a de  novat, kdo m l jakou roli. Také se mohou zam it na to, jak se lišila 
jejich role od jejich b žného chování. Dále lze diskutovat o tom, jak se v p i azených rolích cítili, jak na n  p sobili 
ostatní, jaké role jsou pro skupinu d ležité a pro , jakou roli mají ve skupin  v b žném život , co se nau ili, co 
pochopili atp.

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

Provedení:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – velké písmo, 
aktivitu d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší stupe  postižení – lze 

provést po sd lení role. 

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby dít  bylo poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího. 
Vysv tlovat krok za krokem. Mluvit z eteln , nahlas, pomalu. Pro t žší stupe  – nevhodné.

Pohybov  postižení – bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát d tem dostate ný prostor na komunikaci.

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

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu na zpracování zadání. 

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

Moje poznámky:

ROLE VE SKUPIN

V ková kategorie

15+

Prostor

místnost

Po et ú astník

5 a více

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

35 minut

as p ípravy

5 minut

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci. 

Konkrétní cíl: Rozvoj komunikace, um t diskutovat na dané téma, vcít ní se do rolí.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Správné pochopení rolí – dob e vysv tlit pravidla, na p íkladu ov it, zda byla pravidla pochopena.Pozor na:

Moje poznámky:


