
 

Název aktivity                    KOUZELNÁ SLOVÍČKA 

 

Téma                                  Dobrý den, Prosím, Děkuji 

 

Čas                                     30 minut                                  Věk     1. třída ( 6-7 let ) 

 

Pomůcky                            krátký text, maňásci kočička a pejsek 

 

 

1. Senzibilizace                  Pohodlné usazení na koberci v kruhu 

                                           Četba krátkého textu Vojta Slušný 

  

                                           Vojta Slušný šel na návštěvu ke svému kamarádovi. Vběhl do  

                                           domu, kde kamarád bydlel. Na schodech potkal starou paní, 

                                           která nesla těžkou tašku. Vojta na ni zavolal: „ Kde bydlí Vašek 

                                           Novák ?“ Když mu paní odpověděla, pokračoval v běhu po  

                                           schodech do 3. patra. Zazvonil, ale nikdo mu neotevřel. Proto                       

                                           hřebíkem, který měl v kapse, vyryl pod zvonek na zeď: „ Byl jsem 

                                           tady.“ Pak si sedl na zábradlí a sjel po něm dolů.     

 

2.Hodnotová reflexe          Rozhovor o tom, co děti slyšely: 

 

                                           - Co si asi stará paní o Vojtovi myslela? 

                                           - Jak by se měl Vojta Slušný spíše jmenovat? 

                                           - Co se ti na Vojtovi nelíbilo?   

                                           - Jak by ses zachoval ty? 

                                           - Jaké znáš pozdravy? 

                                           - Jaký je tvůj nejoblíbenější pozdrav? 

                                           - Víš jak tě zdraví pejsek, kterého máš doma? (využití maňáska) 

                                           - Víš jak tě zdraví kočička? (využití maňáska) 

                                           - Představme si, že jsme rybičky a pojďme se pozdravit 

 

3. Nácvik                            Kdo nám převypráví příběh tak, aby Vojta Slušný slušným byl. 

                                           (možné zahrát jako scénku) 

 

4. Transfer                          Která kouzelná slovíčka jsme poznali? 

 

                                           První kouzelné slovíčko které potěší je „DOBRÝ DEN“ 

                                           Zdravení není za peníze a proto jím nešetříme. Kamarádům 

                                           říkáme „ahoj“ a dospělým osobám „dobrý den“. 

 

                                           Druhým kouzelným slovíčkem je slovíčko „PROSÍM“. 

                                           Slovíčko prosím otvírá brány když o něco žádáme, když 

                                           něco potřebujeme. 

 

                                           Třetí kouzelné slovíčko je slovíčko, které známe už z doby,  

                                           kdy jsme se naučili mluvit a je to slovíčko „DĚKUJI“. I my 

                                           jej tady používáme. Vyjadřujeme jím naše uznání tomu, kdo pro  

                                           nás něco udělal. 



 

Otázky k reflexi               Umíme i my se správně chovat a používat taková slovíčka? 

                                          Používáme je často, nebo na ně zapomínáme? 

 

Doporučení,                      Nenásilné připomínání při každodenní činnosti v ŠD  

Případně návaznost           

 

 

Použitá literatura               Žádná             
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