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Úvod 

Tato metodika je urč ena pedagogu m, kter í  se čhte jí  inspirovat, jak s pr eds kolní mi de tmi mluvit o pestrosti 

v de tske m kolektivu i ve společ nosti. Za roven  je za znamem workshopu realizovane ho Integrač ní m 

čentrem Praha ve vybrany čh mater sky čh s kola čh v první m č tvrtletí  roku 2015 v ra mči projektu 

„Integrač ní  čentrum Praha III“ (EIF 2013-10). 

Cí lem workshopu je podpor it de ti pr i pr ijí ma ní  rozmanitosti okolní ho sve ta - rozví jet u de tí  empatii a 

respekt k odlis nostem. Be hem workshopu pračujeme s ru zností  na mnoha u rovní čh – vne js í  vzhled de tí , 

podoba rodiny, pu vod, rodinne  zvyky aj.  

Materia l vyuz í va  prvku  metody Persona Dolls1, končeptu komunikače s de tmi pr edevs í m v pr eds kolní m 

ve ku. Za sezna mení  s touto metodou de kujeme vzde la vačí mu programu Varianty společ nosti C love k 

v tí sni, o.p.s., ktery  ji ve spolupra či s ne mečkou organizačí  Kinderwelten uva dí  do č eske ho prostr edí .  

Workshop je končipovany  jako jednora zova  na vs te va v MS . Domní va me se, z e respektují čí  pr ijí ma ní  

ru znosti pro hlubs í  zaz ití  potr ebuje opakovane  podne ty. Proto v pru be hu realizače vznikl pr iloz eny  

materia l s tipy pro pedagogy sestaveny  pr edevs í m s aktivit, ktere  se do č asove  omezene ho dopolední ho 

programu neves ly. Najdete v ne m doporuč ení , jak s de tmi na workshop nava zat a za sady vhodne  

komunikače o rozdí lečh mezi de tmi. 

 

 

 

                                                                    
1 Ví če o metode  Persona Dolls najdete na http://www.persona-dolls.čz nebo www.varianty.čz/, pr í p. na 
www.kinderwelten.net . Na s  workshop ji bohuz el nemohl vyuz í t v její  plne  propračovane  podobe , a to 
z du vodu jednora zovy čh programu  v mater sky čh s kola čh. Metoda ma  sva  pevna  pravidla - vyz aduje 
dlouhodobou spolupra či s opakovany mi na vs te vami v kolektivu pod vedení m vys kolene ho pedagoga. 

http://www.persona-dolls.cz/
http://www.varianty.cz/
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Základní informace 

 

Cílová skupina: MS  pr eds kola či  5-7 let  
Velikost skupiny: 8 – 12 de tí  
Délka programu: 2 x 60 min, mezití m pr esta vka 30 min   
Cíl programu: Rozví jení  empatie a respektu k ru znosti v prostr edí , kde de ti z ijí .  Aktivitou 

si de ti uve domují  a posilují  svou vlastní  identitu a souna lez itost k blí zky m 
skupina m, reflektují  sve  kulturní  za zemí  a sdí lení m s ostatní mi zaz í vají  
rozmanitost. Podpor ení  pr ijí ma ní  ru znosti s empatií  a respektem.2 

Návaznost na RVP: Dí te  a jeho psyčhika – rozvoj sebepojetí  a sebenahlí z ení  (RVP 5.2.3) 
Dí te  a ten druhy  – podpora vza jemne  respektují čí  komunikače (RVP 5.3) 
Dí te  a společ nost – vytva r ení  pove domí  o ostatní čh kultura čh a 
na rodnostečh, resp. rozvoj respektu k rozmanitosti (RVP 5.4) 
Dí te  a sve t -  vytva r ení  pove domí  o rozmanitosti kulturní ho prostr edí  (RVP 
5.5)  

Použité metody: Komunitní  kruh, skupinovy  rozhovor, pra če s panenkou, kreslení  a 
vymalova va ní , drobne  pohybove  aktivity 

Pomůcky: Zrča tka, tuz ky, pastelky, la tkova  panenka Sergej a jeho biografičky  pračovní  
list, pračovní  list pro kaz de  dí te  (da le PL), 1x poslední  strana pračovní ho 
listu ve forma tu A3 

Klíčové pojmy: Multikulturní  (interkulturní ) vy čhova, osobnostní  pr í stup, identita, 
biografie, transkulturní  pr í stup, sebepojetí , migrače, ru znost-rozmanitost-
pestrost ve společ nosti 

 

 

                                                                    
2 Cí l aktivity koresponduje s jední m z čí lu  pra če s metodou Persona Dolls – posí lení  identity de tí  a jejičh 
vztahu k blí zky m skupina m 
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Záznam průběhu workshopu 

Na u vod (8:30) jsme se s de tmi pr edstavili v komunitní m kruhu. Pr edstavili se lektor i i na s  tr etí  host – 

la tkovy  Sergej, ktere ho jsme donesli az  po usazení  de tí  jako pr ekvapení . Kra tče jsme de tem r ekli: 1) čo je 

be hem dopoledne č eka  (poví da ní , kreslení ) a z e se te s í me na jejičh na pady; 2) o Sergejovi – budeme si 

hra t, z e je z ivy  a podle toho se k ne mu budeme čhovat, tj. opatrne  a s respektem) a je na ne m jedna 

zvla s tnost – mluví  jen k na m a my pak poví me, čo r í kal; 3) budeme mluvit jeden po druhe m, na kaz de ho 

vz dy pr ijde r ada.   

Samotne  pr edstavova ní  zač al Sergej: „Jsem Sergej. Jmenuji se stejne  jako ta ta. Ta ta mi r í kal, čo to jme no 

znamena  – je to „peč ovatel“, ne kdo, kdo se dobr e stara  o druhe .“ Sergej take  dostal čedulku se jme nem. 

Pak se pr edstavovaly de ti – r í kaly, čo ve dí  o sve m jme nu - kdo koho pojmenoval, pr í p. po kom jsou de ti 

pojmenovane  nebo čo jme no znamena . Vs em jsme napsali jmenovky, ktere  si de ti pr ilepily na trika. (20 

min). 

Pak na sledovala pr esta vka na svač inu dle pravidelne ho harmonogramu. 

Ne ktere  de ti se najedly opravdu ryčhle, protoz e se na pokrač ova ní  te s ily. Kdyz  jsme se ses li vs ičhni, zač ali 

jsme s poví da ní m o tom, jake  barvy a obleč ení  Sergej ra d nosí , postupovali jsme k tomu, čo ra d de la , kdo 

je jeho oblí beny  hrdina a ky m by čhte l by t, az  vyroste. Pr itom jsme ukazovali Sergeju v pračovní  list, kde je 

vs e zakreslene . (15 min).  

Pote  s ly de ti ke stolku m kreslit do vlastní ho pračovní ho listu č a st „To jsem ja “. Be hem kreslení  s de tmi 

probí ha  intenzivní  interakče – poma ha me jim psa t jme no, pr í padne  nakreslit te z s í  na me ty. De tem 

pu jč ujeme zrča tko, aby si dobr e prohle dly svou barvu oč í , vlasu  a u č es. De ti se soustr edí , vy be ru barev 

kladou velky  vy znam, pokud nemají  svou odpoví dají čí  pastelku, tak si pu jč ují  od kamara du . My de tem 

zdu razn ujeme, z e jsme kaz dy  jedineč ny , 

ne č í m se lis í me od ostatní čh (kaz dy  ma  svou 

barvu vlasu , u č es; i barvu pleti ma  kaz dy  

„svou“), ale za roven  ma me i ne čo společ ne  

(za jmy, oblí bena  barva aj.). (30 min).  

Na sleduje sdí lení  – de ti sve  vy tvory v 

koleč ku postupne  ukazují  ostatní m. Kaz dy  

ma  prostor r í či sve , ostatní  posloučhají . De ti 

upozorní me, aby se soustr edily na prvky, 

ktere  mají  s ne ky m společ ne  (oblí bena  

brava, vysne ne  povola ní , oblí beny  hrdina, 

aktivity). Jedne  dí vče se kamara dky sma ly za 

její  vy tvor – to jsme pr í sne  vyhodnotili jako „nefe r“ čhova ní , dí vku jsme podpor ili. Pote , čo kaz dy  dostal 

prostor pro individua lní  prezentači, de ti r í kaly, čo zjistily nove ho a s ky m mají  čo společ ne . Na za ve r lektor 

shrnul a, zmí nil, čo se opakovalo a čo bylo zají mave  – ne kolik de ti, i dí vek čhte lo by t poličistkou, v te to 

skupine  de tí  byl oblí ben hrdina SpongeBob a mistr Yoda (stejne  jako Sergeju v oblí beny  hrdina) atd.  
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Pak jsme de ti vyzvali, aby si prohlí z ely u vodní  stranu pračovní ho listu a r í kaly, čo vidí . Opakujeme spra vne  

postr ehy a zdu razn ujeme ru znost – ru zne  obleč ení , ru zny  ve k, ru zna  pleť, ne kdo se pohybuje na vozí č ku… 

Shrneme, z e lis it se je norma lní . Na první  pohled se mezi sebou lis í me, ale ma me spolu mnoho společ ne ho, 

jak jsme zjistili pr i poví da ní  v kruhu. (30 min)    

Po dels í  pr esta vče (45 minut), kterou de ti stra vily venku, jsme pokrač ovali ve dvou odde leny čh 

skupinka čh – jedna pračovala s lektorem a Sergejem, druha  s lektorkou s pouz ití m Sergejova pračovní ho 

listu. Zme na velikosti pračovní  skupinky de tem dodala novy  ela n a umoz nila jes te  čhví li jejičh 

soustr ede nou pra či. Zač ali jsme poví da ní m o Sergejove  rodine  resp. pr í buzny čh, se ktery mi bydlí  doma. 

De ti se v pru be hu poví da ní  dove de ly, z e Sergejovo oblí bene  jí dlo (syrniky) je jim nezna me , a take  to, z e 

dlouho nevide l svou babič ku. De ti nava zaly vypravova ní m o tom, kdo se o ne  doma stara  – kaz dy  kra tče 

pr edstavil dospe la ky, ktere  s ní m bydlí  a sourozenče, pr í padne  dals í  č leny doma čnosti.  

V dals í m kroku se de ti dove de ly du vod odlouč ení  Sergejovy babič ky – Sergeju v ukrajinsky  pu vod a fakt, 

z e v C R z ije teprve 2 roky. Na sledne  jsme rozebí rali, jestli de ti znají  ten počit, kdy jsou odlouč ene  o ne koho 

blí zke ho milovane ho. De ti poví dají , z e se jim obč as sty ska  po maminče / tatí nkovi; dels í  dobu nevide ly 

prarodič e, pr í padne  zrovna nemočne  kamara dy ze s kolky. Abyčhom emoče vyrovnali, de ti vyzveme, aby 

popsali, jake  je pak setka ní  s č love kem, po ktere m se jim sty skalo. 

Jako poslední  jsme de tem navodili situači první ho Sergejova dne v č eske  s kolče – probí rali jsme, jak se asi 

čí til a pak jsme se zame r ili na to, jak mu ten počit odlehč it, pomoči mu, aby se čí til le pe. De ti me ly skve le  

na pady – viz pr í loha. Byl-li ve tr í de  pr í tomen čizineč, provedli jsme s de tmi v druhe m krouz ku reflexi jejičh 

jedna ní , tj. zda na vrhy, ktere  uvedly, uplatnily, kdyz  do tr í dy pr is el novy  kamara d. Naopak v krouz ku, ve 

ktere m byl pr í tomen kamara d s rodič i z čiziny, jsme se naopak pokous eli, aby sa m popsal sve  počity a to, 

čo, pr í padne  kdo mu nejví če pomohl.  

Rozlouč ení . De ti si pr eda vají  (opatrne ) Sergeje. Ne kdo ho obejme, ne kdo da  pusu, ne kdo poda  ruku…    
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Scénář workshopu 

uvedené časové údaje jsou orientační 

Doporučený 
čas 

Téma a obsah Cíl Pomůcky 

20 min Povídání se Sergejem (Komunitní kruh) – u vod, 
pr edstavení , pu vod jme na  
 

Posí lení  
identity, 
sebepojetí ; 
vza jemne  
pozna va ní  
preferenčí  v 
oslovova ní  

Panenka 

 1. Úvod – pravidla „hry“ (Sergej je látkový, ale 

chováme se k němu, jakoby byl živý; mluví jen 

ke mně a já vám budu vyprávět, co mi říká…3) 

2. Sergej se představuje – 5 let, chodí do školky, 
bydlí se sestřičkou Alinou a s mámou a tátou. 
Je pojmenovaný po svém tatínkovi a jméno 
Sergej znamená „pečovatel“. Přemýšlel o tom, 
a je pravda, že tatínek o něj opravdu hezky 
pečuje, proto má to jméno rád. Doma mu 
říkají Sergej, ale babička mu říká někdy Seržo. 
Je zvědavý, jak se jmenují ostatní děti a jestli 
třeba vědí, proč jsou tak pojmenované. 

3. Děti se představují – mluví o sobě, s kým 
bydlí, jak jsou rády oslovované, po kom jsou 
pojmenované, čo jejičh jméno znamená… 

  

 Závěr: Sergej reaguje. Lektor dětem ukáže 

Sergejův pračovní list …  

  

35 min Autoportrét (kreslení) do PL + „co ke mně patří“: 
oblíbené hračky, vybarvování oblíbených aktivit v 
PL 

Posí lení  
identity 

PL, zrča tko, 
tuz ky, 
pastelky 

10 min – 
kdyz  č a st 
de tí  č eka , az  
ostatní  
dokonč í  
kreslení  

Co rád dělám (pohybová aktivita) 
Někdy se hádám s bráchou, ségrou nebo s kamarády. 
Mám rád palačinky. Někdy se mi stýská po mámě nebo 
tátovi, když je dlouho nevidím. Rád/a sáňkuji. Někdy 
spadnu z kola. Bojím se plavat. Kaz de  dí te  doplní  svu j 
na pad. 

 

Pr í padne  kra tka  pauza (toaleta, napití ) 

  

25 min Děti si navzájem představují své obrázky a pak 
hned navazuje povídání 

  

                                                                    
3 Kurzí vou jsou uvedeny tipy pro lektory, jak de tem uve st jednotliva  te mata.  
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30-60 min 
PŘESTÁVKA   

15 min Povídání se Sergejem (Komunitní kruh) – S ky m 
bydlí . Už jsme si říkali, že Sergej bydlí se svou 
maminkou, tatínkem a ségrou Alinou. Alina je starší 
než Sergej a někdy s ní bývá S. doma sám, když jsou 
rodiče v práci a taky ho vyzvedává ze školky. Ve stejném 
domě jako Sergej bydlí jeho kamarádka Janinka. O 
Janinku se stará maminka a babička. S kým bydlíte vy? 
De ti budou rovnou poví dat jeden po druhe m.4 

Identifikače 
s nejbliz s í  
skupinou – 
rodinou.  Dals í  
vy znamní  – 
kamara di. 

Panenka 

10 min 
 

Povídání se Sergejem (Komunitní kruh) – stýskání  
Varianta 1. Sergej ma  ve sve m pračovní m listu 
nakreslenou babič ku v ra meč ku na stolku (vystavena  
fotografie). Sergej. ji má umístěnou zde, protože na ni 
hodně myslí, ale dlouho ji neviděl. Máte také někoho, 
koho máte hodně rádi, ale málo se s ním vídáte? 
Varianta 2. Včera Sergejovo přišel poštou balíček. Když 
ho S. otevřel, měl ohromnou radost. Byl v něm totiž 
svetr v jeho oblíbené červené barvě, který mu upletla a 
poslala jeho babička. Teď je to 2 roky, co ji S. viděl 
naposledy. Máte taky babičku nebo dědu? Jak často je 
vídáte?   
 

  

10 min S. va m čhče r í či, proč  babič ku dlouho nevide l. Zu stala 
na Ukrajine , v jine  zemi, kde S. dr í ve bydlel. C asto na 
ní  myslí  – jak si spolu pr ed spaní m poví dali a jak 
spolu pračovali na zahrade . Jak se č love k čí tí , kdyz  se 
nevidí  s blí zky m č love kem? Cí tili jste se ne kdy taky 
tak? Jake  to je, kdyz  se s milovany m č love kem zase 
potka te? 
 

  

15 min Povídání se Sergejem (komunitní kruh) – 
stěhování, sžívání s novým prostředím 
Poví dali jsme si o tom, z e S. dr í ve v jine  zemi. Pak se 
rodič e rozhodli, z e se čela  rodina pr este huje.  

 

De ti vyzveme, čo se zme ní , kdyz  se pr este hují  do jine  
zeme .  
(podle situače se mu z eme pta t: Bydlíte pořád na 
stejném místě nebo jste se někdy stěhovali? Když někde 
dlouho bydlíte, tak už to tam dobře znáte, znáte okolí i 
sousedy. Jaké to je, když se přestěhujete na jiné místo? 
Byl jste někdo v jiné zemi, třeba o prázdninách u moře? 
V čem je to jiné? (jazyk, nezna me  prostr edí , čhví li trva , 

Setka ní  
s rozmanitostí  
– migrače 

Panenka 
Sergej, PL, 
pastelky, 
poslední  
strana PL ve 
forma tu A3 

                                                                    
4 Aktivita koresponduje s jední m z čí lu  pra če s metodou Persona Dolls – posí lení  identity de tí  a jejičh 
vztahu k blí zky m skupina m – vy znam jme na pro posilova ní  identity 
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nez  si č love k zvykne a najde si kamara dy, musí  se 
nauč it novy  jazyk, …) 

 

Pro S. to bylo ze začátku taky těžké, cítil se, jak jste 

říkali – možná osamělý než se skamarádil…. Napadá 

vás, jak byste mohli novému kamarádovi pomoci, aby 

se cítil lépe? Co byste mu řekli a jak byste se k němu 

chovali?  

Lektor do bublin zakresluje nebo zapisuje na pady. 
 

5 min Závěr – shrnutí  
Povídali, jsem si o tom, jací jsme. Přesto, že jsme každý 
jedinečný, tak toho máme mnoho společného – (každý 
má někoho, kdo se o něj stará, každý z nás má domov, 
kde bydlí s lidmi, které má rád a kde má své oblíbené 
věci. Baví nás různé věci – někdo rád sportuje, někdo si 
rád čte a dívá se na televizi, někdo si rád hraje se 
stavebnicí, někdo rád běhá venku…taky je běžné, že se 
někdy zlobíme s ostatními, třeba se pohádáme, jsme 
naštvaní, někdy se nám stýská a jsme smutní; občas 
máme z něčeho strach, třeba z něčeho co zatím dobře 
neumíme. Někdo se stěhoval, tak ví, jaké to je hledat si 
nové kamarády na novém místě, nebo když má 
najednou daleko za babičkou.  Všichni půjdete brzy do 
školy, na jiné místo, kde budou nové paní učitelky a 
děti, které ještě neznáte. Mluvili jsme o tom, jak se dítě 
cítí, když je najednou mezi dětmi, které zatím nezná, a 
hledali jsme způsoby, jak takovou novou situaci ulehčit. 
Měli jste skvělé nápady… (vy č et) 

  

 
5 min 

   

 Rozloučení – poděkování 
De ti mohou Sergeje obejmout, podat mu ruku, 
zama vat mu nebo da t pusu. Poda vají  si ho v koleč ku. 
Kdo nečhče, jen ho pr eda  da l.  
Idea lne  se s de tmi poda ní m ruky rozlouč í  take  lektor i. 

 

POMŮCKY:  

Látková panenka Sergej + jeho vyplněný pracovní list / Lepící štítky na napsa ní  jme na / Pracovní 

listy pro kaz de  dí te , viz pr í loha / Poslední strana PL ve formátu A3 / Zrcátka na kreslení  

autoportre tu / Tužky, pastelky 
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SERGEJŮV VYPLNĚNÝ PRACOVNÍ LIST 

Lektor workshopu si pr ipraví  Sergeju v pračovní  list tak, aby de ti zaujal. De ti by me ly zí skat dojem, z e 

Sergej „je jeden z ničh“.  Proto je potr eba, aby s ní m me li de ti ne čo společ ne   - napr . oblí bene ho hrdinu 

vybereme v souladu s tí m, čo je pra ve  mezi de tmi popula rní .  Oblí bene  aktivity se budou vz dy pr ekry vat.  

Sergej je vs ak za roven  jedineč na  osobnost, kterou de tem bez zava ha ní  odkry va  – nema  proble m s tí m 

odlis ovat se (tr eba tí m, z e da va  pr ednost var ení  pr ed hraní m s auty). Doporuč ujeme proto zahrnout take  

ne ktere  origina lní  projevy.  

Idea lne  by si lektor v roli Sergejova pru vodče me l rozmyslet pr ipravit „biografii“ Sergeje, aby nebyl 

zaskoč en zví davy mi dotazy.     
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Průvodce pracovním listem 

V souladu s transkulturní m pr í stupem, z ktere ho jsme vyčha zeli, je v čentru nas eho za jmu samotne  dí te  

s jeho jedineč ny m vzhledem, za jmy, sočiokulturní m za zemí m a zkus enostmi. Pračovní  list jsme vytvor ili 

s čí lem, aby zpu sobem vhodny m pro pr eds kolní  ve k poskytl prostor pro prezentači individuality dí te te a 

pro jeho zakotvenost v sočia lní čh vztazí čh. 

Pračovní  list je končipovany  jako domalova nky s hlavní m te matem – dí te tem na první  vnitr ní  strane  (TO 

JSEM JÁ). Dí te  se nakreslí  podle sve  skuteč ne  

podoby, s vyuz ití m zrča tka vybere spra vnou barvu 

oč í  a vlasu . Dle libosti se dí te  vymaluje v oblí bene m 

obleč ení , pr í padne  do rukou dokreslí  sve  oblí bene  

hrač ky. Dals í  strana je urč ena  pro aktivity a za jmy 

de tí , ktere  k nim nerozluč ne  patr í . De ti vybí rají , čo 

ra di de lají  z nabí dky volnoč asovy čh aktivit 

(pr í padne  dokreslí  dals í  do pra zdny čh ra meč ku ). 

Zde je take  prostor pro jejičh oblí bene  hrdiny, 

pr í be hy (poha dky) a pr edstavu o budoučí  profesi. 

Tato dvojstrana odra z í  osobnost dí te te. 

Dals í  strany jsou zame r ene  na blí zke  sočia lní  skupiny dí te te: rodina a vrstevní či. K propojení  mezi 

sočia lní mi skupinami jsme vyuz ili vystr ihovačí ho pru hledu – dí ky tomuto oke nku se portre tovane  dí te  z 

první  strany ra zem očtne ve svy čh prima rní čh skupina čh, kam patr í  čelou svou osobností  a s kterou ho 

spojuje počit souna lez itosti.      

Pro dí l U NÁS DOMA jsme za me rne  zvolili 

obečny  na zev, abyčhom uz s í m pojmenova ní m 

„rodina“ nevyluč ovali dals í  blí zke  peč ují čí  osoby a 

de ti, ktere  nutne  nemusí  by t v pr í buzenske m 

vztahu. Motiv jí delní ho stolu jsme zvolili s čí lem 

postihnout společ ne  tra vene  čhví le dospe la ku  a 

de tí  v doma čí m kruhu. De ti si dokreslí  blí zke  

osoby, oblí bene  jí dlo a „vybaví “ si jí delnu/oby va k 

podle toho, jak to mají  doma. Kolem stolu se ma  vejí t potr ebne  mnoz ství  lidí . Ze zkus eností  z realizačí  

ví me, z e si de ti poradí , i kdyz  by na kaz de ho nevys el vlastní  talí r ek. Krome  lidí  kolem stolu de ti mohou 

take  doplnit č love ka, ktery  k nim patr í , ale nebydlí  s nimi, a to do zara movane ho obra zku na skr í n če 

(„fotografie“). Tento prvek je mu stkem k Sergejovu pr í be hu, ktery  pr i workshopu de tem pr edstavujeme.   

Skupina vrstevní či, resp. herní  skupina je tematizovana  na stra nče 5 pod titulem KAMARÁDÍME SE VE 

ŠKOLCE. Z prostr edí  de tske ho hr is te  jsme zvolili společ nou hru na pí sku, protoz e skupina kooperuje s 

vidinou jednotne ho čí le (postavení  hradu). Postavy de tí  jsou pr ipravene  tak, aby z ničh dokreslení m mohli 

vzniknout jak čhlapči, tak dí vky. De ti pr í padne  mohou dokreslit dals í  postavy do pozadí . 
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Stra nku MOJE MĚSTO jsme do pračovní ho listu zahrnuli jako vyja dr ení  regiona lní  identity. Vedle 

sočia lne -kulturní ho za zemí  prima rní čh skupin je i mí sto, kde z ijeme jednou z dimenzí  nas í  identity. Kdyz  

mluví me o sobe , č asto vypra ví me o mí stečh, kde jsme proz ili de tství , kde bydlí me aj. Regiona lní  aspekt je 

opodstatne ny  take  z hlediska hlavní ho te matu workshopu, tj. migrače a z hlediska loka lní  pu sobnosti 

Integrač ní ho čentra Praha. Pr eds kola či se nutne  neidentifikují  s praz skou metropolí , spí s e se svy m 

bezprostr ední m okolí m bydlis te , proto mají  moz nost dokreslit, čo je pro ne  samotne  z me sta zají mave  

nebo čo vidí  z okna sve ho bytu. 

Poslední  strana stejne  jako u vodní  pr ebalova  strana pr ina s í  aspekt migrače do de tske ho kolektivu 

formou de tem zna me  situače: poprve  ve s kolče. Dve  nove  de ti stojí  proti zve davy m oč í m de tske  skupiny. 

Jak se „nova č či“ asi čí tí ? Jak by jim de ti situači ulehč ily? Be hem workshopu jsme de ti pračovali na tomto 

u kolu hromadne , nič ovs em nebra ní , aby si naví č list vyplnili samostatne  jen svy mi vlastní mi na pady.    

Pračovní  list nakreslil ilustra tor Milan Stary . 
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Jak s dětmi navázat na workshop 

Zde najdete na pady, jak s de tmi nava zat dals í mi aktivitami na program workshopu.  Tento materia l od na s 

obdrz ely vyčhovatelky pr i workshopu spolu s doporuč eny mi za sadami komunikače o rozdí lečh a č isty m 

pračovní m listem vhodny m ke zkopí rova ní . 

Aktivita Vy stupy Pomu čky 
Dokreslení pracovního listu – „Kamarádi ve školce“, 
„Moje město“ 
 

Přímo při workshopu děti vypračovaly jen část 

„To jsem já“ a „U nás doma“. Doporučujeme, aby 

si ve školče list individuálně dokreslily a pak si 

obrázky vzájemně ukázaly. Kdo čhče, může o 

svém obrázku povídat ostatním. Z obrázků 

můžete vytvořit také výstavku. Formou 

skupinového rozhovoru děti odpovídají na 

otázky v pračovníčh listečh.  

 Tuz ky, pastelky 

   
Text (práce s čteným textem) - Kra lí č kova rada (D. 
Mra zkova , Neplač , močhomu rko)  

Pozna va ní  vztahu k sobe  
same mu (identita) 

Kniha / text v 
pr í loze 

1. Úvod k textu 
2. Lektor dětem čte text (viz příloha) 
3. Povídání o příběhu – otázky: Co Kateřina 

prožívala? Jaké měla počity? Z čeho měla 
Kateřina obavy? Proč je měla? Proč se čhtěla 
lišit od druhé holčičky? Čím byla jiná? Čím byla 
jiná než ostatní holčičky v jejím věku? Co máme 
s Kateřinou společného? Čím se lišíme 
navzájem?  

De ti mají  mnoho společ ne ho 
- ra di si hrají , ra di si poví dají , 
ra di se ptají  a pozna vají  
okolní  sve t.  Za roven  jsme 
kaz dy  jedineč ny , jiny  nez  
ostatní , z a dne  dve  de ti na 
sve te  nejsou stejne . 
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Doporučené komunikační nástroje a zásady správné komunikace o 
rozdílech 

Pračujeme v komunitní m kruhu - v kruhu vidí  kaz dy  na kaz de ho. Kaz da  ma  prostor se vyja dr it – dostane 

k tomu prostor. De ti jsou vyzvane , aby mluvily jeden po druhe m a respektovaly prostor pro ostatní , 

nepr erus ovaly a nasloučhaly. De ti jsou k projevu vz dy vyzvane , ale nenutí me je.  Za roven  ma  kaz dy  

moz nost se neu č astnit, napr . neodpoví dat na ne kterou ota zku. Pokud jsou de ti zvykle  v kruhu pr eda vat 

pr edme t (mluví  ten, kdo ma  pr edme t), pak toho vyuz ijeme. 

Vyuz ití  pravidel. V u vodu programu de tem pr ipomeneme nutne  pravidlo „mluví me jeden po druhe m“ / 

„kdyz  jeden mluví , ostatní  posloučhají “, nebo obdobne  pravidlo ze zavedene ho setu, na ktere  jsou de ti 

zvykle  (pokud ma  tr í da zavedena  sva  pravidla),   

Nehodnotí čí , nemoralizují čí  pr í stup a orientače na dí te . Cí lem je podní tit vlastní  mys lení  de tí  a jejičh 

usuzova ní . De ti jsou za sve  pr í spe vky očene ny ve zpe tne  vazbe  (napr . tí m, z e je lektor znovu zmí ní ) a to 

vz dy, s vy jimkou diskriminují čí čh vy roku  (to lektor zasa hne rozhodny m uvedení m na pravou mí ru).  

KOMUNIKACE O ROZDÍLECH 

Jasne  ukaz me to společ ne  mezi vs emi de tmi. Je du lez ite , aby zvla s tnosti/jedineč nosti de tí  a rodin nebyly 

ukazova ny jako jediny  rys a nevedly tak ope t k jejičh ozvla s tn ova ní . Zvla s tnosti mají  by t zna zorne ny tak, 

aby mohly by t vní ma ny za roven  se společ ny mi rysy mezi lidmi. Napr í klad dí te , ktere  se pohybuje na 

vozí ku, mu z e by t zna zorne no take  pr i společ ny čh aktivita čh s jiny mi de tmi, ktere  nemají  v první  r ade  nič 

společ ne ho s pohybem – napr . pr i malova ní . 

Od souna lez itosti k odlis nostem – odlis nosti jsou tematizova ny az  ve čhví li, kdy jsou dostateč ne  zaz ite  

společ ne  prvky a vlastnosti.  

Zvla s tnosti jsou pojmenova ny, ale ne zdu razn ova ny.  Opatrnost, aby nedočha zelo k posilova ní  stereotypu  

– du raz na jejičh rozme ln ova ní .  Pr edsudky nepodporujeme, ale ani na ne  zbyteč ne  neupozorn ujeme 

jejičh potí ra ní m.  Jake koli za jmy de tí  bereme a reprodukujeme tak, jak jsou s latentní m „tak je to 

v por a dku“.  

Nede la me z dí te te (jeho rodiny) reprezentanta čele  skupiny.  Jednotlivči patr í  do skupiny, ale 

nereprezentují  ji. Buďte pr esní  v označ ova ní  a popisu, nezobečn ujte. R í kejte: „V rodine  Sergeje to de lají  

tak a tak. Sergejovy rodič e jsou z Ukrajiny.“ A ne: „Tak z ijí  ukrajinske  rodiny.“  

 

 

   Připraveno s pomocí materiálů pro práci s metodou Persona Dolls© a vědomou práci s předsudky 

organizace  Kinderwelten, Institut für Situationsansatz ISTA (www.kinderwelten.net; 

http://www.situationsansatz.de/); překlad a úprava materiálů na český kontext: Člověk v tísni, o.p.s. –

vzdělávací program Varianty www.varianty.čz; www.persona-dolls.cz 

http://www.kinderwelten.net/
http://www.situationsansatz.de/
http://www.varianty.cz/
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Lektoři a lektorky 

Nas e workshopy vedla koordina torka workshopu Berenika Kuč erova  a Jan Josl, ktery  uč í  č es tinu de ti-

migranty. Genderovou vyva z enost jsme zvolili, abyčhom tí mto zpu sobem podpor ili rozmanitost a otupili 

zavedeny  stereotyp. 

Lektory programu se mohou sta t vyčhovatelky (vyčhovatele ) ze s kolky, pr í padne  dals í  profese 

s pedagogičkou praxí . Orientače v problematiče multikulturní  vy čhovy je vz dy s vy hodou. Doporuč ujeme 

lektory, kter í  jsou sami „pestr í “ – napr . vlastní  migrač ní  zkus enost, vy razna  barva pleti aj. 
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Náhled pracovního listu 
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Kontakty 

 

Integrač ní  čentrum Praha 

Z itna  1574/51, Praha 1, 11000 

Tel. 252 543 846 

www.ičpraha.čom 

      

     Komenta r e nebo ota zky k metodiče mu z ete sme r ovat na email info@ičpraha.čom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berenika Kuč erova  (autorka), Pavla Jenkova  (supervize, fotografie), Jan Josl (lektor, korektury), Milan 
Stary  (ilustrače), Toma s  Bera nek (grafika)  
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