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SOVÍK – SOVÍK A EMOCE

D ti od školního v ku za ínají navazovat kamarádské vztahy. K tomu je t eba nau it se sdílet št stí 
i neúsp chy s kamarády. Pokud se to d tem povede, mohou být jeden druhému opravdovou oporou.

Motivace:

Sovík sed l na v tvi stromu, kde bydlel, a rozhlížel se po okolí. Najednou zahlédl mravene ka. Co to? 
Mravene ek je n jaký jiný, v bec se neusmívá. „Copak je, mravene ku?“ zeptal se sovík. Ále z našeho mraveništ  se 
ztratil ješt  menší mravene ek, než jsem já, a nikdo neví, kde ho hledat. Povídá neš astn  mravene ek …… . Sovíkovi 
je kamaráda líto a tak mu povídá, po kej, já se rozhlédnu okolo, t eba ho z té výšky lépe uvidím. Sovík kouká, hlavou 
otá í kolem dokola a najednou ho uvid l. Malinkatý mravene ek sedí pod jahodou a plá e. Sovík poradil svému 
kamarádovi, kde malého mravene ka hledat, a ten se za ním radostn  rozb hl.

Sovík se zase vrátil na svoji v tev a spokojen  pozoruje dál své okolí. Je rád, že mohl n komu pomoci a smutek zm nit 
v radost.

Legenda:

Pastelky (více barev než jen základní sada), n žky.

K tomuto metodickému listu je pracovní list C5A.

Pot eby:

P evypráv jte d tem úvodní p íb h. Zeptejte se jich, zda by um ly jako sovík poznat, když je n kdo 
smutný nebo veselý. Popovídejte si o tom, že lov k m že „mluvit“ i beze slov. Mluví za n j jeho t lo. Výraz v obli eji 
nebo t eba pohyby rukou.

ekn te d tem, a  si te  vyzkoušejí tvá it se vesele, potom zkuste smutný výraz obli eje, vztek a zvolte další emoce 
podle toho, jak jste si je p edem odzkoušeli t eba p ed zrcadlem.

Rozdejte d tem pracovní list – Emoce.

Pracovní list – emoce

Úkoly:
1.  Domaluj úsm v veselému obli eji a vybarvi jej veselými barvami (každé dít  m že za veselou/   

 smutnou barvu považovat jinou).
2.  Druhý obli ej namaluj smutný a vybarvi jej smutnými barvami.
3.  Popovídejte si o výrazech obli ej , které jsou namalované v hlavní ásti pracovního listu (POZOR!    

N které výrazy v obli eji nejsou jednozna né – mohou vyjad ovat r zné emoce – pokuste se 
 s d tmi je odhalit).

4.  ekn te d tem, a  ozna í ty obli eje, o kterých si myslí, že už je u nich n kdo mohl vid t.

Pantomima emocí

Sedn te si s d tmi do kruhu. Každé dít  si vybere jednu karti ku s emocí (je možné použít karti ky z pracovního listu 
a další si domalovat, p ípadn  na n  napsat text a ten potom d tem p e íst), kterou pak musí beze slov p edvést 
ostatním, a ti hádají, co p edvádí. Kdo správn  uhodl, pokra uje v p edvád ní. Dbáme na to, aby se všechny d ti 
prost ídaly.

ANO – NE

Rozd lte d ti do dvojic. Nechte je, a  si vylosují ve dvojici, zda budou íkat ANO, nebo NE. ekn te jim, a  se postaví 
naproti sob  a nap ed potichu za nou st ídav  íkat vybrané slovo. Postupn  se mají st ídat rychleji a být hlasit jší. 
Na signál vedoucího všichni najednou p estanou.

Je vhodn jší d tem na za átku hry p edvést, co po nich chceme.

Tuto hru m žeme obm nit tak, že d ti mluví zhruba st edn  hlasit  a vedoucí jim íká, jakým zp sobem mají slova 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci.

Vytvá í si pov domí o emocích, pocitech. Zkouší p edvést emoce a rozpoznat pocity druhého.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Nadm rný hluk p i h e ANO – NE.

Pokud necháme d ti rozst ihat karti ky – pozor p i práci s n žkami. D ti musí p i st ihání sed t a být v klidu. V novat 
více pozornosti hyperaktivním d tem.

Pozor na:

Moje poznámky:

Dbejte na to, aby neklidné d ti dodržovaly pravidla chování a p i 
hrách nevyrušovaly hlukem atd. (v p ípad  nutnosti trestejte vlídn  

a krátkodob !).

Po ádn  si ov te, jestli dít  ví, co má za úkol v pracovním listu – bu te trp liví a znovu se ptejte, jaké barvy jsou pro 
jedince veselé a jaké smutné. 

Hry na emoce nejsou vhodné pro d ti s autismem i jiným mentálním postižením!!!

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

vyslovovat (nap . nazloben , unaven , vesele, smutn ,…)

Dále je možné si spole n  zahrát hru Autobus:

Vedoucí, instruktor nebo nejstarší dít  p edstavuje idi e autobusu (to í volantem, zastavuje, otevírá dve e). D ti 
stojí v ad  a vždy jeden nastoupí do autobusu s n jakou emocí, kterou se snaží co nejv rn ji ztvárnit (mimikou, 
gestikulací, zvuky). Tuto emoci okamžit  p edvádí celé osazenstvo autobusu v etn  idi e.

Nebo hru Emo ní štafeta: 

Ve skupinkách musejí d ti štafetov  co nejrychleji sesbírat obrázky „smajlík “ rozházených v prostoru (až do vybrání 
všech obrázk  – za každý obdrží družstvo 1 bod, pokud získají 2 shodné – 1 bod navíc).

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


