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O ovečce
Veronika Sudová
Cíl: rozvoj empatie a prosociálního cítění, uvědomování si vlastních emocí a učení
se je přijatelně vyjadřovat, rozvoj vztahů ve skupině a rozvoj emocinálního cítění,
učení se spolupráci s ostatními, učení se naslouchat druhým a vyjadřovat se,
získávání příležitostí k rozvoji fantazie, vnímání vlastního těla a svých pocitů, rozvoji
citlivosti ke svému okolí – přírodě i lidem.
Věk: 5-7 let
Pomůcky: černá čepice s ušima
Postup: Děti sedí v kroužku a učitelka vypráví pohádku O ovečce:
Povím vám pohádku o ovečce. Jeden pastýř měl stádo oveček. Všechny byly
krásně kudrnaté a bělostné jako sníh. Jen jedna byla černá. Když šly ovečky na
pastvu, ta černá byla poslední, protože ji ostatní před sebe nepustily. Když se
všechny ovečky ve stádu pásly na čerstvé trávě, černá ovečka byla stranou. A když
si ovečky povídaly „bé, bé, bé“, s černou si nikdo povídat nechtěl. Tak byla černá
ovečka smutná, protože neměla žádné kamarády, kteří by jí pomohli nebo s ní byli.
Každý večer po setmění, když vyšla na nebi první hvězdička, hnal pastýř
ovečky spát do salaše. Tam se semkly dohromady a natěsnaly se k sobě, aby jim
nebyla zima. Jen černou ovečku nikdo nehřál. Celá se zimou roztřásla a nemohla
usnout…
Děti, teď se proměním v tu černou ovečku. Postupně za vámi přijdu a každý
z vás mi může něco říci, pošeptat do ouška.
Pak si učitelka nasadí čepici s ušima, čímž se promění v ovečku. Chodí po kroužku
ke každému dítěti zvlášť a děti šeptají, zda by ovečce chtěly pomoci, nebo ne. Pokud
ano, mohou říci, jak by to udělaly.

Zkušenosti s realizací: Situace je pro děti obtížná, protože černá ovečka je zde
vykreslena jako záporná postava, děti se s ní často vůbec nechtějí bavit. Na jiné to
ale silně zapůsobí a vymýšlejí, jak by jí mohly pomoci. Sledovat můžeme reakce: ano
(dítě chce ovečce pomoci – ptáme se jak), nevím (dítě mlčí), ne (nechce pomoci).
Zdroj: seminář Mgr. Evy Svobodové „Moderní výukové metody ve vzdělávání
pedagogů MŠ (Prožitkové učení jako prostředek utváření klíčových kompetencí)“ 9.5. 2012 Jihlava
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