Od lavíc
k dobrovoľníctvu
tipy aktivít pre 2. stupeň základných
škôl k téme dobrovoľníctva

„Ani jeden
deň bez
dobrého
skutku!“
slogan skautského hnutia

Tipy aktivít pre základné
školy o tom, ako
pracovať s témou
dobrovoľníctva
Nitrianske centrum dobrovoľníctva prináša tému dobrovoľníctva už
viac ako 5 rokov priamo na školy. V čase pandémie však priamy
kontakt nie je možný, preto tento materiál má pomôcť pedagógom 2.
stupňa základných škôl pracovať s témou dobrovoľníctva.
Aktivity sú praktické, vytvorené tak, aby časovo naplnili obsah 45
min.
Pri každej aktivite je zoznam pomôcok a krátke vysvetlenie.

Obsah
zoznámenie sa s témou
rozohrievačka - "pomáhajúce stoličky"
práca v skupinách - ideálny dobrovoľník
práca vo dvojiciach - "dobro-tajnička"
inšpiratívne video s príbehmi dobrovoľníkov
teoretické zhrnutie a záver - "čo je to dobrovoľníctvo"
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Zoznámenie sa s témou
Pomôcky
pripravené stoličky do kruhu
Čas
5 min.
Cieľ aktivity
načrtnúť tému, spoznať predstavy o dobrovoľníctve,
skúsenosti a zážitky žiakov
Priebeh aktivity
deti sa ľubovoľne usadia v kruhu na stoličkách
vyzveme ich, aby porozmýšľali, kedy počuli slovo
dobrovoľník, dobrovoľníctvo
necháme ich postupne vysvetliť, čo si pod tým
predstavujú
tých, ktorí sa správne dotkli témy, oceníme slovným
uznaním
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Pomáhajúce stoličky
rozohrievačka
Pomôcky
pripravené stoličky do kruhu
Čas
10 min.
Cieľ aktivity
rozohriatie a zábavným spôsobom poukázanie na tému
Priebeh aktivity
deti sa ľubovoľne usadia v kruhu na stoličkách
hra funguje na výmene stoličiek.
každý koho sa dotýka výrok si musí vymeniť miesto s iným
žiakom
my hovoríme výroky, ktoré sa dotýkajú dobrovoľníctva - napr.
vymenia si miesta tí, ktorí.. zdvihli zo zeme smeti, pomáhajú
nevidiacim prejsť cez cestu, pomohli rodičom v záhrade, chodia
venčiť psíkov z útulku, postavili sa a uvoľnili miesto staršiemu
človeku, ....
dávame pozor na bezpečnosť pri výmene
ak deti chcú, môžu si sami vymýšľať vlastné výroky, v takom
prípade na začiatku jednu stoličku odoberieme. Dieťa, ktoré si
nestihne sadnúť počas výmeny, zostáva v strede a samo dopĺňa
výrok "vymenia si miesta tí, ktorí...."
po skončení nasleduje debata, aké otázky sme kládli deťom
a aké otázky si deti dávali vzájomne? aký je medzi nimi rozdiel?
nadviažeme na vysvetlenie s tým, že dobrovoľníctvo je prejav aj
úcty a láskavosti voči iným (ľuďom, zvieratám, prírode)
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Ideálny dobrovoľník
skupinová práca
Pomôcky
priestor na kreslenie
flipcharty, fixky, pastelky,...
Čas
15 min.
Cieľ aktivity
spolupráca a prezentácia predstavy o dobrovoľníctve
Priebeh aktivity
deti sú rozdelené do skupín
ich úlohou je nakresliť ideálneho dobrovoľníka
zvolia si jedného hovorcu, ktorý ich dobrovoľníka
predstaví
nasleduje diskusia o dobrovoľníkoch, ich schopnostiach,
možnostiach, o ich spoločných vlastnostiach.
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Dobro-tajčnička
práca vo dvojiciach
Pomôcky:
vytlačené papiere tajničkou /príloha č. 1/, perá, ceruzky
Čas
8 min.
Cieľ aktivity
hravou formou porozmýšať nad viacerými aspektmi
dobrovoľníctva
Priebeh aktivity
deti si sadnú do dvojíc
deti majú doplniť tajničku
nasleduje diskusia
otázky na diskusiu: Urobili ste niekedy niečo z týchto aktivít?
Ako inak ste ešte pomohli? Doma? V škole, na ihrisku,
v prírode?
upriamime pozornosť na rôznorodosť aktivít, ktoré ako
dobrovoľníci môžu žiaci vykonávať
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Tajnička - ukážka

Príbehy dobrovoľníkov
inšpiratívne video (doplňujúca aktivita)
Pomôcky:
edukačné video Príbeh dobrovoľníka
Čas
20 min.
Cieľ aktivity
priblížiť prostredníctvom videa rôzne príbehy
dobrovoľníkov a inšpirovať žiakov
Priebeh aktivity
deti si sadnú do polkruhu, aby videli na plátno
pri sledovaní videa majú úlohu si všímať motiváciu
dobrovoľníkov pracovať a benefity, ktoré z
dobrovoľníckej práce majú
nasleduje diskusia
otázky na diskusiu: Je niečo čo by ste vy chceli robiť ako
dobrovoľník? Čo by vás bavilo? Viete si predstaviť nájsť
čas? Čo by na to povedali vaši rodičia? a pod.
upriamime pozornosť najmä na značné benefity, ktoré
dobrovoľníctvo prináša.

Čo je to dobrovoľníctvo?
zhrnutie a záver
Pomôcky
stoličky do kruhu
vytlačený papier s dobrovoľníckou definíciou
odznaky dobrovoľníka
Čas
5 min.
Cieľ aktivity
zrekapitulovať zásadné atribúty dobrovoľníctva
Priebeh aktivity
deti si posadajú naspäť na stoličky v kruhu
vysvetlíme im jednotlivé znaky dobrovoľníctva
"dobrovoľníctvo je slobodné rozhodnutie pracovať
bez nároku na odmenu, v prospech iných /ľudí,
zvierat, prírody/. "
na záver vyzveme detí, ktoré chcú byť dobrovoľníkmi,
aby si pripli odznak dobrovoľníka a nezabudli, že
dobrovoľníkom môžu byť doma, v škole či medzi
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inými ľuďmi

Write a brief
description.
Presentations are
communication tools that
can be used as
demonstrations, lectures,
speeches, reports, and
more. It is mostly presented
before an audience. You can
include photos of your team,
descriptions of products, or
your goals as a company.

Čo je Nitrianske centrum
dobrovoľníctva?
Sme organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj
dobrovoľníctva v meste Nitra a v kraji.
Naším poslaním je informovať širokú verejnosť o dobrovoľníctve,
zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade
okolo nás.
Získavame nových dobrovoľníkov, ktorých vzdelávame, vedieme
a umožňujeme im rásť. Ponúkame školenia, konzultácie a pomoc
pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého
jednotlivca. Taktiež sa venujeme školeniam spoločností, ktoré sa
rozhodli pre spoluprácu s dobrovoľníkmi.
Čo robíme
získavame ľudí pre dobrovoľnícku činnosť
poskytujeme školenia a tréningový program pre záujemcov
o dobrovoľnícku prácu
realizujeme kampane, prednášky, besedy, podujatia a akcie
o problematiku dobrovoľníctva
sieťujeme organizácie a dobrovoľníkov a prispievame tak k
tomu, aby sa dobrovoľník mohol uplatniť v danej organizácii
a mohol v nej vykonávať dobrovoľnícku činnosť
oceňujeme dobrovoľníkov na regionálnej úrovni za ich činnosť
a spoločenskú angažovanosť
Viac o dobrovoľníctve sa môžete dozvedieť na našej web stránke
alebo napr. v publikácií Cesty k dobrovoľníctvu (vydané
Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, 2019)

Spracovalo Nitrianske centrum dobrovoľníctva ako podklad pri
príprave na hodinu o dobrovoľníctve pre 2. stupeň základných škôl
v Nitrianskom kraji.
Materiál vznikol vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľni
a Mestu Nitra.
Kontakt:
Nitrianske centrum dobrovoľníctva
Nedbalova 17
949 01 Nitra
www.ncdnitra.sk
FB: Nitrianske centrum dobrovoľníctva

