Nejsme sami
Učitel se s dětmi posadí do kruhu, nejlépe do tureckého sedu. Vyzve děti, aby
zavřely oči a chvíli jen tiše dýchaly. Řekne jim, že za chvíli uslyší cinknutí. Jejich
úkolem bude poslouchat zvuk cinknutí tak dobře, až neuslyší nic, jen ticho,
které bylo před cinknutím.
Poznámka: Cinknutí na triangl dětem předvedeme předem, aby lépe úkol
pochopily. Kdo už neslyší nic, zvedne ruku. Toto cvičení pomůže dětem zaměřit
pozornost, aby byly připravené k vyprávění příběhu, který následuje.
Učitel dětem přečte příběh “Theo poprvé na táboře”.
(Případně si může vymyslet vlastní příběh.)
Theo na táboře
Theo seděl na posteli. V pokoji byla tma. Opodál sice svítila lampa, ale ta
nestačila, aby vynahradila světlo, které vycházelo z Theovy lampičky, která
stojí na nočním stolku vedle postele u Thea doma. Navíc Theo doma spává
v pokoji s malým Bertem a když něco moc potřebuje, může zavolat na mámu
nebo tátu. Vždycky někdo přijde.
Tady je ale úplně sám. První noc na táboře. Tedy úplně sám není, v pokoji
s ním bydlí ještě tři kluci, ale ti už dávno spí, takže si Theo připadá víc než úplně sám.
Je mu smutno, točí se ze strany na stranu. Tma ho ruší od spaní. Chtěl
by trochu víc vidět. Chtěl by se někoho zeptat, co je to černé stavení za oknem,
a také kolik je hodin a vůbec. Chtěl by nebýt sám. Proč vlastně na tábor jel?
A když už tu je, proč nemůže být jako ostatní kluci a klidně spát? Theo už toho
má dost, do očí se mu nahrnou slzy a nejdou zastavit.
V tu chvíli se otevřou dveře. Do místnosti nahlédne Ema. Už by odešla,
tu ale zaslechla Theovo popotahování.
“Ty ještě nespíš?” “Ne”, tiše odpoví Theo. “Ty brečíš?” Ptá se zase Ema.
“Ne”, odpoví opět Theo. “Tak už spi, ráno se brzy vstává”, řekne Ema a vychází
z pokoje. Pak se ale zastaví, otočí se a vklouzne opět do pokoje. Projde
k Theově posteli a sedne si na ni. Podívá se na Thea. Ten se snaží ukrýt slzy, ale
jak uvidí Emin obličej, slzy se začnou řinout ven a jsou k nezastavení. Ema ho
vezme za ruku a jemně ji stiskne.
“ Tvůj první tábor?” Theo popotáhne a přikývne. Ema se usměje. „Tak to
jsi hrdina. Já jsem jela na první tábor starší než ty. První noc museli volat domů
rodičům, jak jsem brečela.”
Theovi se najednou trochu ulevilo. Sevřel Eminu ruku, jako by se chtěl
ujistit, že tam opravdu je a ještě chvíli bude.
“Neboj, nepůjdu hned pryč. Chvíli s tebou tady počkám.“ Řekla Ema, jako
by četla Theovy myšlenky. Pohodlně se opřela o čelo postele. „Co třeba … než
usneš? Nebo než usnu já? A nebo - kdo usne první, vyhrává čokoládu. Tak
připravit, pozor, teď…” a Ema zaklonila hlavu, jako by právě usnula.
Theo se na ni podíval. “Mohla bys mi před tím, prosím, ještě něco vyprávět?
Abych zapomněl, že nemůžu spát …” Ema se zasmála „ Hmmmm jestlipak ty
mě nechceš přelstít, abych nevyhrála tu čokoládu?!” Theo se rozesmál. “To je
dobry nápad”, říkal si a jak si tak představoval velkou čokoládu za cílovou
páskou, zavřel oči a …… spal až do rána.
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Učitel vyzve děti, aby se zamyslely nad tím, jak se cítil Theo a jak se cítila Ema.
Co by se změnilo, kdyby Ema Thea neoslovila?
Jak by se zachovaly děti kdyby byly na místě Emy a Thea?
Podle počtu dětí rozdělí učitel třídu do skupin nebo do dvojic. Může ale zůstat i
jedna skupina, dle dynamiky třídy. Děti pak v menších skupinách prezentují své
myšlenky. Učitel postupně zopakuje předešlé otázky a snaží se oslovit
všechny děti ve skupině. Pravidlo zůstává - když jeden mluví, ostatní
naslouchají. Skupina se pokusí pojmenovat vlastnosti dětí v příběhu, popsat
situaci, dát příklady laskavého vystupování.
Co to znamená, že je někdo hodný?
Dělá nám dobře, když něco dobrého uděláme?
Jak se tváříme? Proč?
Děti si opět s učitelem sednou do kruhu a sdílí své objevy.
Přemýšlely všechny skupiny stejně? Kolik příkladu laskavosti mohou
společně pojmenovat?
Učitel shrne závěry všech skupin. Zeptá se dětí, zda je rozdíl mezi tím, když
člověk něco udělá, protože musí nebo je o to požádán, a když něco udělá
sám od sebe. Jak se daných situacích cítí? Požádá děti o vlastní příběhy
ze života.
Kdy a kde jste se setkaly s podobnou situací?
Co jste cítily? Proč si někdo myslí, že laskavost je slabost?
Děti samostatně výtvarně zpracují, jak vnímají laskavost. Případně se mohou
inspirovat čteným příběhem.
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Poznámka: Tuto fázi je možné přesunout i do dalšího dne, případně využít
divadla, pantomimy, hraných scének, které jednotlivé skupiny připraví podle
vlastního příběhu.
Učitel asistuje, ale snaží se co nejméně zasahovat.
Pokud tato část přímo navazuje na předešlé fáze, doporučujeme přejít
k aktivní - pohybové části dne, aby se děti protáhly a odreagovaly.
Po pohybové aktivitě učitel děti požádá, aby si vybraly oblíbenou plyšovou
hračku. Děti se posadí na zem. Učitel připomene příběh o Theovi, který nemohl
usnout. Děti jsou vyzvány, aby si lehly na záda, položily hračku na bříško,
zavřely oči a pomalu se nadechovaly, až vzduch vyplní celé břicho a pak pomalu
vydechovaly tak, aby se hračka zvedala a klesala, jakoby ji kolébaly. Děti tiše
dýchají a představují si, jak svým opatrným hlubokým nádechem a výdechem
uspávají malého kamaráda. Soustředí se na dech a dotek medvídka na břiše.
Učitel může občas komentovat situaci slovy: „ Možná si někdo připadáte
trochu jako Ema, když laskavě podala Theovi svou ruku, jaké to je takto
pomáhat?” Možná někdo cítíte radost, zodpovědnost, hrdost...” Učitel vyzve
děti, aby se zamyslely, co a kde v těle cítí - radost, klid, spokojenost, teplo,
dobrý pocit.
Poznámka: Cvičení by mělo trvat cca 4 minuty.
Pokud bude třída klidná, může i déle.
Učitel pomalu požádá děti, aby svého kamaráda opatrně položily stranou,
protáhly se a pomalu otevřely oči a sedly si.
Zeptá se pak dětí, jak se jim uspávalo, jak se cítí.

Děti si na konci dne odnesou svůj výtvor/ obrázek domů, aby jim připomínal
téma a pocity s ním spojené. Učitel se může s odstupem času dětí zeptat, zda
se jim podařilo být více laskaví, zda si všimly, kdo všechno je laskavý
a hodný k nim, jak se líbil jejich výtvor doma a jestli si o něm povídaly…
Tip:
V rámci této lekce může učitel představit dětem novou celotřídní aktivitu.
Učitel připraví krabici, kterou naplní vystřihanýma rukama z barevných papírů.
Na určité místo ve třídě nalepí první ruku. Každý dobrý skutek/ laskavost
jednotlivých dětí učitel odměňuje rukou z papíru, kterou dítě nalepí vedle
předchozích ruk. Postupně tak vzniká řetěz barevných rukou. Děti tedy tvoří
jeden tým. Je na učiteli, jak často bude s dětmi měřit délku řetězu (počet
rukou), i jakou odměnu a kdy si zvolí. Případně mohou společně popsat ruce
příklady laskavosti… Zároveň může učitel upozornit, že čím rychleji řetěz roste,
tím příjemněji ve školce je. Proč? Cítí to i děti?
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