Živá čísla
Pomůcky

Příloha 1 – Čísla na lepítka
Lepítka s čísly (součet by měl být 100) – dle Přílohy 1 (Čísla)
Flipchart, fixy
Cíle
- Posílení vzájemné spolupráce a empatie vůči žákovi s OMJ
- Rozvoj schopností neverbální komunikace
- Podpora vzájemného poznávání
Aktivitu lze upravit pro žáky prvního stupně tak, že budeme pracovat s nižším součtem
čísel (např. žáci vytvoří trojice tak, aby součet čísel, které mají žáci dát dohromady ve
trojici, byl 20).
Průběh aktivity – 20 min
1. Každé dítě dostane jedno lepítko s jedním číslem, děti budou tvořit trojice tak, aby
součet čísel, které mají děti dohromady ve trojici, byl 100. Nesmí u toho mluvit.
2. Učitel napíše na ukázku na tabuli příklad tří čísel, jejichž součet činí 100.
Reflexe – 15 min
Učitel se dětí ptá:
▪
▪
▪
▪

Co se dělo?
Jak jste se cítili?
Co pomáhalo v porozumění/ domluvit se?
Co ještě může pomoci? (gesta, obrázky, symboly, mobil, zjednodušený jazyk,
použít papír, názorné ukázky, trpělivost, čas, jednoduché věty)

Postřehy je vhodné zapisovat na flipchart (tím vzniká nabídka tipů, které pomáhají
v porozumění).
Nakonec je možné vyzkoušet si zjednodušit sdělení pro dítě s OMJ. Například dítěti s OMJ
předat informaci, že dnes odpoledne na hřišti hrajeme fotbal. Děti dostanou zadání, že
mají zjednodušit následující větu: „Vadime, dnes odpoledne někdy kolem třetí budeme na
hřišti za školou hrát fotbal. Pojď si s námi zahrát.“ Příklad zjednodušení: „Vadime, dnes 5.
6., 15,00 hod. fotbal. Sportovní 10, Mnichovice“.
Tipy pro reflexi s dítětem s OMJ
Otázky v reflexi žákovi s OMJ můžeme dopředu přeložit pomocí google překladače a
napsat mu je na papír, aby si je mohl přečíst. Pokud otázky vznikají spontánně, lze využít
google překladač přímo v hodině nebo požádat o pomoc spolužáka, který daný jazyk též
ovládá.
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Aby mohl žák na otázky reagovat, může k tomu mít následující podporu:
● Možné odpovědi jsou znázorněny obrázky (symboly, emočními kartami), z
nichž žák vybírá.
● Pro žáky s komunikativní úrovní mohou být možné odpovědi předem
napsány jednoslovně nebo jednoduchou větou, žák z nich opět vybírá.
● Komunikace pomocí google překladače.
● Komunikace prostřednictvím jiného spolužáka, který ovládá stejný jazyk.
● Žák odpověď nakreslí.
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