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Výchovný program 
PROSOCIÁLNY 

 
Metodický list 

 

Téma: Spolupráca 
 

Aktivity: Tímový totem. Spoločné obrázky 

Ciele Utvárať základy a posilňovať kooperatívne správanie, utvárať schopnosť 

nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto činnosti 

Pomôcky kartónové škatule rôznej veľkosti, farby , papier, lepidlo a ďalšie 

výtvarné pomôcky 

Opis činnosti 

Úvod Oddávna je človek súčasťou určitej skupiny, ktorá ho ovplyvňuje a 

formuje jeho osobnosť. Ako súčasť skupiny žijeme už v rodine, neskôr 

sme súčasťou skupiny v škole, navštevujem rôzne krúžky, vytvárame si 

rôzne skupiny kamarátov. V rámci skupiny spolupracujeme a 

pomáhame si. 

Priebeh práce 

 

Každý človek niekedy potrebuje pomoc iného človeka. Je dobre ak má 
vôkol seba ľudí na ktorých sa môže spoľahnúť. Na dnešnom stretnutí 
budeme rozvíjať takúto spoluprácu a v rámci skupín si vytvoríme rôzne 
práce. Výsledné dielo bude dielom celej skupiny. 
Žiakov rozdelíme do skupín a pracujeme na jednotlivých aktivitách . 
Aktivita: Tímový totem 

Aktivita: Spoločné obrázky 

Viď  Príloha 1, 2 

Záver V závere každej aktivity každá skupina prezentuje svoju prácu, nasleduje 

hodnotová reflexia. Žiaci k aktivitám pristupovali aktívne. V rámci 

skupiny si po vzájomnej dohode rozdelili svoje úlohy. Najprv sa dohodli 

čo bude ich totem vystihovať a potom spoločne pracovali na výslednom 

produkte. 

Nasledujúca aktivita bola pre žiakov náročnejšia. Najťažšie bolo to, aby 

sa spoločne nerozprávali. Výsledné obrázky boli veľmi zaujímavé. 

Väčšina žiakov kreslila autá, domy a prírodu. Na uvoľnenie atmosféry 

pustíme hudbu.  

Poznámky Žiakom zdôrazníme, že nie všetci sú výtvarne nadaní, a že nie je 

dôležitá technika kreslenia, ale predovšetkým obsah kreslených 

prejavov. Žiaci sa učia spolupracovať, tolerovať, prispôsobovať sa 

iným. 



Základná škola, Školská 389, Sačurov, Rozvojový projekt – Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 
 

Príloha 1 
 

Aktivita: Tímový totem 

 

Cieľ: Podriadiť vlastné pocity, vlastné predstavy vzájomnej komunikácii, rešpektovaním 

individuality druhých dospieť k spoločnej dohode a tým podporovať zmysel pre spoluprácu. 

Pomôcky: kartónové škatule rôznej veľkosti, farby , papier lepidlo a ďalšie výtvarné 

pomôcky. 

 

Postup: Človek je oddávna súčasťou nejakej skupiny. Skupiny spájajú ľudí s rovnakými 

záujmami, cieľmi a potrebami. Každá skupina má svoje meno, ktorým sa líši od inej skupiny. 

Niektoré skupiny majú aj svoje totemy, ktoré ich charakterizujú. 

Aj my si dnes vytvoríme takýto symbol- tímový totem. 

Každý člen skupiny dostane papier, alebo priamo na škatuľu nakresli niečo čo ho 

charakterizuje, alebo čo sa mu páči, rôzne symboly, alebo tváre. Po uschnutí škatúľ, každý 

tím predstaví svoj totem. Následne prebehne diskusia o svojich totemoch. 

  

Podnety na skupinovú diskusiu: 

 Čo hovorí totem o vašom tíme? 

 Ako sa vám spolupracovalo? 

 Mali ste ťažkosti, alebo ste sa vedeli dohodnúť bez ťažkostí? 

 Čí totem ma najviac prekvapil? 

 Čo by som chcel ešte povedať? 
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Príloha 2 
 

Aktivita: Spoločné obrázky 

 

Cieľ: Rozvíjanie kooperácie, spolupráca vo dvojici na spoločnom produkte 

Pomôcky: papier, farbičky, pastelky 

 

Postup: Žiaci utvoria dvojice. Každá dvojica dostane papier, ktorý je rozdelený na tri časti. 

Žiaci maľujú vo svojej – krajnej časti, pričom stred zatiaľ zostáva voľný. A na náš pokyn 

potom musia spoločne domaľovať spoločný obrázok. Spraviť z rozdeleného obrázka, na 

ktorom je poznať, že ho maľovali dvaja rozdielni ľudia, jeden, ktorý bude akoby od jedného 

autora. Platí tu zásada, že žiaci nesmú rozprávať o tom čo kreslia a kresliť by mali súčasne. 

 

Podnety na skupinovú diskusiu:  

 Ako sa vám spolupracovalo? 

 Bolo to ľahké? 

 Mali ste ťažkosti, alebo ste sa vedeli dohodnúť bez ťažkostí? 

 Čí obrázok sa vám najviac páčil? 

 Čo by som chcel ešte povedať?                          


