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PŘEDMLUVA 

 
Rozvoj prosociálního chování u dětí je bezesporu důležité téma. Pomocí her se tento úkol stává zábavnějším 

jak pro děti, tak pro jejich učitele. V této příručce najdete soubor připravených aktivit (her), které je možné 

libovolně modifikovat dle Vašich potřeb.  

 

Hlavní myšlenky rozvojových her lze shrnout takto: 

 Rozvoj sociálních kompetencí u dítěte působí preventivně vůči násilnému jednání.  

 Emocionálně silnější děti jsou méně náchylné k použití násilí. 

 Čím dříve se u dětí začnou rozvíjet sociální kompetence, tím lépe, jelikož jejich rozvoj může být 

dlouhým a postupným procesem. 

 Aktivity byly vyvíjeny ve spolupráci s učiteli mateřských a základních škol tak, aby mohly být využity při 

jejich každodenní práci s dětmi.  

 

Všechny aktivity a hry prošly dvěma obdobími testování a byly upraveny podle komentářů a návrhů 

vychovatelů působících v mateřských školách a základních školách šesti různých zemí. Některé hry jsou 

určeny pro specifickou věkovou kategorii. Vždy je však důležité zvolit takovou hru, která bude vyhovovat vám a 

schopnostem dětí, s nimiž pracujete; některé aktivity nemusí být pro vaši skupinu vhodné. 

 

K dispozici je rovněž Příručka pro učitele, ve které naleznete více informací a rad, jak popsané aktivity 

používat. Úkolem této příručky je podpořit učitele a další pedagogické pracovníky při využívání aktivit 

v kolektivech mladších dětí v mateřských a základních školách. 

 

Hlavní částí Příručky je 7 výukových balíčků, které nabízejí různé varianty kombinací aktivit ke konkrétním 

pedagogickým a didaktickým účelům, např. představení nenásilného řešení konfliktu, inkluze a respektu 

k odlišnostem ve skupině, atd. Výukové balíčky tak ukazují cesty ke skládání her do tematických sezení. Měly 

by však sloužit spíše jako inspirace a neobsahují všechny hry popsané v Souboru aktivit. 

 

Kromě výukových balíčků jsou v Příručce také představeny: 

• Hodnoty a výukové principy, z nichž vycházejí aktivity Stronger Children 
• Stručné představené některých pedagogických přístupů ovlivňujících aktivity Stronger Children 
• Seznam všech aktivit Stronger Children 
• Průvodce možného zapojení aktivit Stronger Children do národních kurikul pro děti ve věku 4-10 let 

v partnerských zemích projektu 
• Seznam zdrojů a literatury s odkazy na rozšiřující výukové a informační zdroje týkající se témat inkluze, 

nenásilí, boje proti šikaně, budování společenství, mezikulturního porozumění a respektu 
k odlišnostem mezi mladšími dětmi. 

 
Příručka pro učitele je volně dostupná v online verzi v německé, české, polské, španělské, dánské a anglické 
verzi. Kromě plné verze je rovněž možné stáhnout si v angličtině zkrácenou verzi. 
 
Rádi bychom poděkovali všem učitelům a vychovatelům za podporu při vytváření těchto aktivit.  Některé aktivity 
byly vytvořeny již v prvním projektu „Stronger Children – Less Violence“ (2009-2011) a byly testovány a 
přizpůsobeny současným potřebám. Aktivity zaměřené na mezikulturní porozumění a inkluzi byly vytvořeny 
v tomto projektu „Stronger Children – Less Violence 2“ (2014-2016), který byl podpořen v rámci programu 
Erasmus+. 
 

Více informací o projektu, jeho výstupech a partnerech najdete na webových stránkách 

www.strongerchildren.eu. Aktuální informace najdete rovněž na našem Facebooku: 

www.facebook.com/strongerchildren.  

 

 

  

http://strongerchildren.eu/
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PŘEDSTAVENÍ AKTIVIT PRO DĚTI 
 

Aktivity pro děti jsou integrální součástí projektu Stronger Children - Less Violence 2. Jejich cílem je pomoci a 

inspirovat vychovatele v předškolních zařízeních a učitele v základních školách k rozvoji sociálních a 

interpersonálních schopností dětí. 

 

Aktivity nabízejí mnoho příležitostí k rozvoji sociálního učení. Podporují u dětí rozvoj schopnosti porozumět a 

dodržovat pravidla, vytvářet vztahy s vrstevníky, soucítit a spolupracovat s ostatními, hledat cesty k řešení 

problému, řešit konflikty a sdílet (např. oblíbenou hračku) s dalšími dětmi. 

 

Rozvoj těchto dovednosti je důležitým předpokladem prevence násilí mezi vrstevníky a šikany mezi dětmi a 

adolescenty. Pokud jsou tedy aktivity používány pravidelně, mohou pomoci vytvořit atmosféru spolupráce mezi 

dětmi a napomoci prevenci násilného chování. 

 

Aktivity pro děti mohou být využívány různými způsoby. Nejlepší je zařazovat jejich používání pravidelně. 

Balíčky aktivit mohou být použity jako preventivní program se zaměřením na určité téma a rozvoj konkrétních 

dovedností (např. potřeby a práva - viz Příručku učitele). Pokud nastane určitá kritická situace, mohou být 

některé aktivity zařazeny opakovaně za účelem prosazení přednastavených pravidel a procedur. Soubor aktivit 

dle vaší vlastní volby může být rovněž použit jako preventivní program (viz Příručku učitele). 

 

Pro jednodušší orientaci kniha obsahuje klasifikaci aktivit, která je rovněž součástí Příručky učitele. 

 

AKTIVITY JSOU POPISOVÁNY V TOMTO FORMÁTU: 

 

ČÍSLO A NÁZEV – číslo a název aktivity 

 

VĚKOVÁ SKUPINA – věk dětí, pro něž je aktivita nejvhodnější (může být ovšem použita i v jiné věkové 

skupině) 

 

TYP HRY – typ herního mechanismu, na němž je aktivita postavena 

 

VÝUKOVÝ BALÍČEK – uvádí, v jakém výukovém balíčku z Příručky pro učitele je hra zahrnuta 

 

EXTRA PROSTOR – hry takto označené vyžadují více prostoru 

 

KLÍČOVÁ SLOVA – shrnutí obsahu a cíle aktivity 

 

ZÁMĚR – předpokládaný dopad aktivity 

 

ČAS – předpokládaná délka aktivity (záleží na velikosti skupiny a věku) 

 

POMŮCKY – list podkladů a zdrojů nezbytných pro přípravu aktivity 

 

PRŮBĚH HRY – pravidla a instrukce ke hře 

 

JAK STIMULOVAT REFLEXI – tipy, rady a návrhy otázek, které pomohou dětem pochopit záměr aktivity a 

zhodnotit své počínání ve hře 
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SEZNAM AKTIVIT      🔴 předškolní děti  ■ žáci základních škol  + více prostoru 

 

Č. NÁZEV TYP HRY KLÍČOVÁ SLOVA 
AKTIVITY 

PRO 
DÉLKA 

VÝUKOVÝ 

BALÍČEK 
PROSTOR 

1 Želva pohyb důvěra, týmový duch, sociální kompetence 🔴 ◼ střední 1, 3 + 

2 Kolotoč spolupráce odbourání stresu, relaxace, začlenění 🔴 ◼ 
krátká-

střední 
5 + 

3 Práce komunikace týmový duch, mezikulturní porozumění 🔴 ◼ krátká 5  

4 Ztracený klaun spolupráce týmový duch, začlenění 🔴 ◼ krátká 5  

5 Horký míč pohyb týmový duch, sociální kompetence, inkluze 🔴 ◼ krátká 3, 5 + 

6 Skrytá slova interakce mezikulturní porozumění, začlenění ◼ střední 4, 5  

7 Hra na sdílení interakce 
zodpovědnost, řešení konfliktů, emoční 

inteligence 
🔴 střední 1, 2  

8 Společné kreslení kreativita pocity, osobnostní rysy 🔴 střední 5  

9 Srdce naší třídy prolomení ledů budování sebedůvěry, emoční inteligence ◼ střední 1, 3, 5  

10 Fotka je lepší než tisíc slov kreativita mezikulturní porozumění, emoční inteligence ◼ střední 1, 4, 5  

11 Tichá pošta komunikace zodpovědnost, důvěra, týmový duch ◼ 
krátká-

střední 
2, 5  

12 Vodicí pes pohyb 

mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly, 

pocity, budování sebedůvěry, důvěra, týmový 

duch 

🔴 ◼ krátká 3, 4, 5 + 

13 Kde jsem? komunikace 
mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly, 

týmový duch, řešení konfliktu, pocity 
◼ střední 

2, 4 

(5) 
 

14 Kejklíři pohyb týmový duch, odbourání stresu ◼ střední (5) + 

15 Příběhy jmen komunikace 
pocity, rozmanitost, mezikulturní porozumění, 

kulturní rozdíly 
◼ dlouhá 

4, 5 

(2) 
 

16 Kdo jsme (Bingo) komunikace 
osobnostní rysy, rozmanitost, sociální 

začlenění, kulturní rozdíly 
◼ střední 

4, 5 

(2) 
 

17 
Kreslení posilující 

sebedůvěru 
prolomení ledů 

budování sebedůvěry, týmový duch, 

rozmanitost, mezikulturní porozumění 
◼ dlouhá 

3, 4, 5 

(6) 
 

18 Chtěl by sis hrát s námi? interakce 
emoční inteligence, budování sebedůvěry, 

týmový duch 
🔴 střední 

3, 5 

(4) 
 

19 Hvězda týdne kontakt 
vzájemné uznání, budování sebedůvěry, 

emoční inteligence, kulturní rozdíly 
◼ dlouhá 

1, 3, 4, 5 

(6) 
 

20 Můj tajný přítel kontakt 
vzájemné uznání, budování sebedůvěry, 

emoční inteligence, začlenění 
◼ dlouhá 1, 3, 5  

21 Vytvořme neporušitelný řetěz spolupráce 
týmový duch, budování sebedůvěry, 

zodpovědnost 
◼ střední 3, 5 + 

22 
Jaké hodnoty jsou nám 

společné? 
komunikace 

týmový duch, budování sebedůvěry, 

zodpovědnost 

◼ 

 
střední 3, 4, 5 + 

23 Náš společný přítel prolomení ledů 
inkluze, budování sebedůvěry, týmový duch, 

rozmanitost 
🔴 ◼ krátká 

3 

(5) 
 

24 Síť kontakt 
začlenění, budování sebedůvěry, týmový duch, 

rozmanitost 
🔴 krátká 5 + 

25 Slunce přátelství komunikace 
začlenění, týmový duch, rozmanitost, 

mezikulturní porozumění, sociální kompetence 
◼ krátká 4, 5 + 

26 Narozeninové písně komunikace 
relaxace, odbourání stresu, mezikulturní 

porozumění, rozmanitost 
◼ střední 4,5  

27 Improvizační kroužek kreativita 
týmový duch, odbourání stresu, osobnostní 

rysy 
◼ dlouhá   

28 Píseň a příběh kreativita emoce, rozmanitost, kulturní rozdíly ◼ střední 4,5  

29 Emoční obraz kreativita 
emoční inteligence, emoce, pocity, budování 

sebedůvěry 
🔴 ◼ střední 4,5  

30 Ukaž své emoce pohyb emoční inteligence, emoce, pocity 🔴 ◼ krátká 2  

31 Cítit se dobře kreativita emoční inteligence, emoce, pocity 🔴 ◼ 
dlouhá/ 

střední 
2  

32 Zóny mého těla komunikace 
osobnostní rysy, potřeby a práva, budování 

sebedůvěry, emoce, pocity 
🔴 ◼ střední 2,6  
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33 
Čestný souboj pohyb 

emoce, pocity, sociální kompetence, 

porozumění násilí, čestný boj, potřeby a práva 
◼ střední 2  

34 Moc násilí - Pohled za oponu interakce emoce, pocity, porozumění násilí, čestný boj 
◼ 

 
střední  + 

35 
Zhodnocení čestného 

souboje 
komunikace 

emoční inteligence, emoce, pocity, sociální 

kompetence, zodpovědnost, porozumění násilí, 

čestný boj 

◼ střední 2  

36 Být ve tvé kůži kreativita 

emoční inteligence, emoce, pocity, řešení 

konfliktu, sociální kompetence, porozumění 

násilí 

◼ dlouhá 2 + 

37 Neobviňující přístup interakce 
porozumění násilí, potřeby a práva, řešení 

konfliktu, emoční inteligence, začlenění 
🔴 ◼ střední 1, 2, 6  

38 Autoportrét interakce 
porozumění násilí, práva a potřeby, řešení 

konfliktů, emoční inteligence, inkluze 
🔴 ◼ střední 1, 2, 6  

39 Co se tady mohlo stát? kreativita 
porozumění násilí, práva a potřeby, řešení 

konfliktů 
🔴 ◼ 

krátká – 

střední 
2, 6  

40 Hra na tučňáky spolupráce 
budování sebedůvěry, důvěra, týmový duch, 

inkluze 
🔴 ◼ krátká 3, 5, 6 + 

41 Vyjednávání o dohodě spolupráce 

týmový duch, práva a potřeby, budování 

sebedůvěry, řešení konfliktu, sociální 

kompetence, inkluze 

🔴 ◼ střední 2, 5, 6  

42 Definice násilí interakce 

porozumění násilí, práva a potřeby, řešení 

konfliktu, sociální  

a emoční inteligence, férový boj 

🔴 ◼ střední 2, 5, 6 + 

43 Udělej krok vpřed interakce 

porozumění násilí, práva a potřeby, emoční 

inteligence, budování sebedůvěry, vzájemné 

uznání 

🔴 ◼ střední 1, 2, 6 + 

44 
Dětská práva: Potřeby a 

přání 
komunikace 

pocity, práva a potřeby, zodpovědnost, řešení 

konfliktů 
◼ střední 2, 5, 6  

45 Objímací maraton kontakt 
emoce, pocity, budování sebedůvěry, týmový 

duch, relaxace 
🔴 ◼ střední 3, 5, 6 + 

46 Můj zlatý střevíc komunikace 
emoční inteligence, emoce, pocity, týmový 

duch, relaxace 
🔴 dlouhá 1, 6 + 

47 Zářím jako hvězda kreativita 
pocity, budování sebedůvěry, rozmanitost, 

sociální kompetence, osobnostní rysy 
🔴 ◼ střední 1, 3, 6 + 

48 Práva králíka komunikace 
práva a potřeby, emoční inteligence, 

zodpovědnost, sociální kompetence, začlenění 
🔴 ◼ střední 1, 5, 6 + 

49 Slepá důvěra spolupráce 
pocity, týmový duch, budování sebedůvěry, 

zodpovědnost, důvěra 
🔴 ◼ dlouhá 3 + 

50 Řízení auta pohyb 
pocity, týmový duch, budování sebedůvěry, 

zodpovědnost, důvěra 
🔴 ◼ dlouhá 2, 3 + 

51 Temný tunel spolupráce 
pocity, týmový duch, budování sebedůvěry, 

zodpovědnost, důvěra 
🔴 ◼ dlouhá 3, 5, 6 + 

52 Lidský digitální fotoaparát kontakt 
budování sebedůvěry, zodpovědnost, důvěra, 

aktivita v malé skupině 
◼ dlouhá 3 + 

53 Společný život interakce 
důvěra, aktivita v malé skupině, týmový duch, 

začlenění 
🔴 ◼ dlouhá 4, 6  

54 Složme společně skládačku spolupráce 
týmový duch, řešení konfliktů, sociální 

kompetence, inkluze 
🔴 krátká 2, 5, 6  

55 Uzel kontakt týmový duch, řešení konfliktů, inkluze, důvěra 🔴 krátká 2 + 

56 Hledání nových jmen komunikace 

rozmanitost, osobnostní rysy, kulturní rozdíly, 

interkulturní porozumění, aktivita v malé 

skupině 

🔴 střední 4, 5, 6  

57 Dítě ve studni komunikace 
rozmanitost, emoční inteligence, týmový duch, 

začlenění, osobnostní rysy 
🔴 ◼ střední 5, 6  

58 Setkání s loutkami interakce 
budování sebedůvěry, důvěra, aktivita v malé 

skupině, sociální kompetence, inkluze 
🔴 dlouhá 3, 5, 6  

59 Síť interakce týmový duch, začlenění 🔴 dlouhá 5, 6 + 

60 Putovní kniha komunikace 
mezikulturní porozumění, budování 

sebedůvěry, zodpovědnost, důvěra 
🔴 dlouhá 1, 4, 5  

61 Zakřičte stop! komunikace emoční inteligence 🔴 krátká 1  
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62 
Hra na pachatele a oběť interakce emoční inteligence 🔴 střední 

2, 3 

(6) 
 

63 Místo k rozhovoru komunikace 
emoční inteligence, mezikulturní porozumění, 

řešení konfliktů 
🔴 střední 1. 2, 4  

64 Dobré chování interakce emoce, pocity ◼ střední 
1, 5 

(6) 
 

65 Stříbrné a zlaté hvězdy interakce budování sebedůvěry, sociální kompetence 🔴 ◼ dlouhá 1, 3  

66 Souboj zad kontakt relaxace, odbourání stresu 🔴 krátká 2, 6  

67 Posluchač a řečník komunikace aktivní naslouchání, důvěra, respekt ◼ střední 1, 4 + 

68 Co mi říká hudba kreativita 
aktivní naslouchání, vzájemný respekt, 

schopnost učit se 
◼ střední 1, 3, 4, 5  

69 
Náš rytmus v hudbě  

a prostoru 
kreativita kreativní souhra, vnímání sounáležitosti 🔴 ◼ střední 1. 3. 5  

70 Píseň ze země mých rodičů komunikace 
multikulturní, ocenění světového hudebního 

dědictví 
◼ dlouhá 

1, 3, 4, 5 

(6) 
 

71 To je úžasné! kontakt důvěra, relaxace, odbourání stresu, pocity 🔴 ◼ medium (3, 5) + 

72 Zakončení s hudbou interakce důvěra, relaxace, odbourání stresu, pocity 🔴 ◼ krátká (3, 5)  

73 Kruhová masáž kontakt důvěra, relaxace, odbourání stresu, pocity ◼ krátká all  

74 Konfliktní polštář komunikace  

pocity, emoce, řešení konfliktu, sociální 

kompetence, odbourání stresu, vzájemné 

uznání 

🔴 ◼ krátká 1, 2, 5  

75 Rezervace místa interakce interakce, spolupráce, komunikace, hraní rolí 🔴 ◼ dlouhá 2 + 

76 Provaz souhlasu spolupráce  
řešení konfliktu, sociální kompetence, 

vzájemné uznání 
◼ střední 2, 4, 6  
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VĚK: 4–10 

1 ŽELVA                                                 🔴 ◼ +

VB 1, 3 
 

TYP HRY 

● pohyb, spolupráce, kontakt 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● důvěra, týmový duch, sociální kompetence 

CÍL 

● podpořit spolupráci, komunikace a respekt vůči ostatním dětem 

ČAS 

15 minut 

POMŮCKY 

menší spací polštář nebo přikrývka, kužely 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Rozestavte kužely v místnosti v rozumné vzdálenosti od sebe (ne více než dva kužely). 

2. Rozdělte děti do párů. V dalším kole můžete děti nechat, ať si své partnery vyberou. 

3. Řekněte dětem, že dnes se budou snažit napodobit pohyb želvy. Želva při svých cestách využívá mořské proudy, 

které někdy mohou být velmi zrádné. 

4. Řekněte prvnímu páru, ať se postaví na všechny čtyři (obě děti vedle sebe). Přehoďte přes obě děti jednu deku 

nebo ubrus. 

5. Pár musí projít cestu mezi kužely, aniž by mu spadl ubrus nebo deka ze zad. Pokud ubrus nebo deka spadne, děti 

se nemusejí vracet na start; znovu si ubrus nebo deku přehodí přes záda a pokračují v cestě. 

6. Další pár se připraví a klesne na všechny čtyři. Od prvního páru převezme přikrývku, nejlépe bez použití rukou 

(instruktor může pomoci, je-li to potřeba) a vyrazí vpřed. Takto se vystřídají všechny páry.  

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Jaké to bylo pohybovat se jako želva? Bylo to pokaždé stejné nebo jste byli podruhé rychlejší? 

2. Našli jste způsob, jak se co nejlépe hýbat jako želva bez toho, abyste ztratili přikrývku? 

3. Povedlo se vám dokončit úkol, když jste se snažili být co nejrychlejší? Proč ne? 

4. Můžete uvést další úkoly nebo aktivity, při kterých může spolupráce pomoci k úspěchu? 

! 
● Dbejte na bezpečnost dětí, cesta by neměla být příliš dlouhá (jeden kužel stačí). 

● Je lepší použít silnější a kratší přikrývku nebo ubrus. Pokud je příliš měkký, je pravděpodobnější, že spadne. 

● Úroveň obtížnosti může být zvýšena použitím různých materiálů jako krunýře a vložením překážek do cesty. 

● Dbejte, aby děti chválily celý želví pár, nikoli jen jedno dítě v něm. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014. 

 Adaptace: PELICAN  
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                                                                                                                                 VĚK:  4–10 

2 KOLOTOČ                                                 🔴 ◼ + 

VB 5 
TYP HRY 

● pohyb, spolupráce, kontakt 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● odbourání stresu, relaxace, začlenění 

CÍL 

● podpořit skupinovou spolupráci, flexibilitu a toleranci 

ČAS 

15 minut (při zapojení 15 a vice dětí déle) 

POMŮCKY 

medicinbal (pro mladší děti menší a měkčí míč), žíněnky, klidná relaxační hudba 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Zeptejte se dětí, zda vědí, co je kolotoč a jak funguje. Potvrďte, že je to velký stroj na poutích, který se točí dokola. 

Řekněte dětem, že teď budou společně tvořit takový kolotoč s míčem. 

2. Děti si lehnou na žíněnky jedno vedle druhého (jednodušší varianta – bez bot). První dítě v řadě dostane míč. 

3. Úkolem dětí je předávat si míč v řadě pouze nohama. Na zpáteční cestě pak pouze rukama. Míč by neměl 

spadnout na zem. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Jak jste zajistili, že míč nespadl na zem, když jste ho předávali svému sousedovi? 

2. Našli jste nejlepší způsob, jak předávat míč? Co dalšího jste využili kromě vašich nohou? 

3. Šlo vám to nejlépe, když jste si vzájemně pomáhali? 

4. Můžete uvést další úkoly nebo aktivity, při kterých může spolupráce pomoci k úspěchu? 

! 
● Je vhodné aktivitu nejdříve dětem předvést. 

● Čas od času je dobré změnit směr předávání míče. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014. 

Adaptace: PELICAN  

      

     
 

 

 

  



         www.strongerchildren.eu 

 

11 

VĚK:  4–10 

3 ZAMĚSTNÁNÍ                                                 🔴 ◼

VB 5 
TYP HRY 

● pohyb, spolupráce, komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● týmový duch, mezikulturní porozumění 

CÍL 

● podpořit skupinovou spolupráci, kreativitu a komunikaci 

ČAS 

10 minut 

POMŮCKY 

žádné 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Řekněte dětem, že dnes pro ně máte opravdu obtížný úkol. Zeptejte se, zda si na takový úkol troufají. Řekněte, že 

v tomto úkolu spolu budou komunikovat beze slov. Kdo vydrží být celou dobu zticha, dostane na konci malou 

odměnu. 

2. Rozdělte třídu do skupin po třech, v každé bude nejméně jeden chlapec a jedna dívka. 

3. Děti ve skupinách si vyberou zaměstnání a společně rozhodnou, jak toto zaměstnání vyjádří beze slov. 

4. První skupina dětí předvede své zaměstnání zbytku třídy. 

5. Ostatní děti hádají, o jaké zaměstnání jde. 

6. Každá skupina si vyzkouší body 4 a 5. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Zeptejte se dětí, proč si vybraly právě toto zaměstnání. 

2. Zeptejte se, jak se rozhodly ztvárnit konkrétní činnosti související s daným zaměstnáním a jak si rozdělily role. Bylo 

těžké vyjádřit zaměstnání beze slov? 

! 
● Dejte dětem dost času na přípravu. 

● Mladším dětem můžete pomoci při výběru zaměstnání. Může to být jakékoli téma. 

● U předškolních dětí je důležité se na hru připravit (např. Jaká zaměstnání znáte? Kdo zná tohle zaměstnání? Jak 

říkáme osobě, která dělá toto zaměstnání?, atd.).  

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014. 

 Adaptace: PELICAN 
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VĚK: 4–10 

4 ZTRACENÝ KLAUN  🔴 ◼

VB 5 
TYP HRY 

● pohyb, spolupráce 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● týmový duch, začlenění 

CÍL 

● podpořit skupinovou spolupráci, trpělivost a komunikaci 

ČAS 

5–10 minut 

POMŮCKY 

 obrázek nebo fotografie, (podklad/předloha) 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Rozstříhejte obrázek nebo fotku klauna na několik kousků (čím více dětí, tím více kousků) a rozmístěte je  

do různých koutů místnosti tak, aby je děti neviděly. 

2. Rozdělte třídu do skupin po třech. 

3. Vyprávějte dětem, že v místnosti byl trpaslík, který poschovával kousky klaunova portrétu všude kolem a oni je teď 

mají poskládat dohromady. Potom děti budou hledat všechny kousky a skládat rozstříhaný obrázek dohromady. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Jak děti zvládly aktivitu? Dělaly všechny to stejné nebo si rozdělily role (např. některé hledaly kousky obrázku, jiné 

je skládaly dohromady)? 

2. Řekněte jim, ať si zkusí před aktivitou rozdělit role a porovnejte, který model funguje lépe. Podařilo se jim úkol 

splnit rychleji, když si rozdělily role? 

! 
● Můžete dětem nařídit, jak se mají pohybovat při hledání obrázků (např. skákat po jedné noze, plazit se, atd.). 

● Pokud je to možné, vytvářejte věkově smíšené skupinky. 

● Označte správné ústřižky na rubu určitým znakem, aby děti snadněji odhalily, který ústřižek patří do puzzle.  

Místo puzzle můžete použít skládačku. 

● Zajistěte bezpečnost dětí. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014. 

 Adaptace: PELICAN  
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VĚK: 4–6 

5 HORKÝ MÍČ  🔴 ◼ +

VB 3, 5
TYP HRY 

● pohyb, spolupráce, kontakt 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● týmový duch, sociální kompetence, začlenění, zodpovědnost 

CÍL 

● podpořit skupinovou spolupráci a adaptaci 

ČAS 

5 minut 

POMŮCKY 

 míč 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Řekněte dětem, ať si představí, že drží horkou kouli, kterou musí rychle předat sousedovi vedle sebe nebo  

za sebou. Ukažte míč dětem. 

2. Děti seřaďte do řady. 

3. Dejte prvnímu dítěti míč. Dítě předává míč přes hlavu sousedovi, ten stejně dalšímu sousedovi, až se míč dostane 

k poslednímu dítěti v řadě. 

4. Na cestě zpět si děti podávají míč mezi nohama. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Reflexe není potřebná; aktivita umožňuje dětem vyzkoušet si pocit spolupráce a zodpovědnosti za úspěch týmu. 

! 
● Můžete hru udělat těžší: děti si budou podávat míč střídavě jednou přes hlavu, jednou mezi nohama. Před další 

hrou nechejte děti vyměnit si místa, ať si vyzkouší oba způsoby podávání. 

● Dbejte, aby si míč předávaly všechny děti (žádné není vynecháno). 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014. 

 Adaptace: PELICAN  
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VĚK: 7–10 

6 SKRYTÁ SLOVA   ◼

VB 4, 5
TYP HRY 

● komunikace, interakce 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● mezikulturní porozumění, začlenění 

CÍL 

● podpořit komunikaci mezi dětmi z odlišného sociokulturního prostředí 

● umožnit seznámení s cizími jazyky, kulturami a osvojení konkrétních slov v jiných jazycích 

ČAS 

25 minut 

POMŮCKY 

 psací potřeby, list papíru 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Řekněte multilinguálnímu dítěti (tj. příslušníku etnické menšiny, atd.), ať si vybaví pět slov ve své rodné řeči (např. 

kniha, jablko, matka, autobus, pes). 

2. Děti se posadí do kruhu a začnou se ptát nebo prostě si vykládat s multilinguálním dítětem. Jejich úkolem je 

odhalit významy pěti uvedených slov prostřednictvím jejich zapojení do běžné konverzace (např. běžný jazyk je 

čeština a domovský jazyk multilinguálního dítěte je angličtina; Obvykle chodím do školy s mým „father”). Děti 

pokračují v diskuzi, dokud většina z nich nedá najevo, že odhalila význam všech pěti výrazů. Jakmile skončí 

diskuze, ostatní děti sdělí multilinguálnímu dítěti své objevy. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Zeptejte se dětí, jestli se dozvěděly o svém kamarádovi něco nového, co nevěděly předtím. Bylo to pro ně 

zajímavé? Proč? 

2. Zeptejte se, jestli nová slova jsou těžká k zapamatování. Znají děti někoho, kdo mluví více jazyky? V jakých 

situacích používají tito lidé cizí jazyky? 

! 
● Pokud děti neodhalí význam slov, můžete jim dát nápovědu. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Multilingual Families project (www.multilingual-families.eu) 

Adaptace: PELICAN 

 

 

 

  

http://www.multilingual-families.eu/
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VĚK: 4–7 

7 HRA NA SDÍLENÍ  🔴                                                                          

VB 1, 2
TYP HRY 

● interakce 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● zodpovědnost, řešení konfliktu, emoční inteligence 

CÍL 

● motivovat děti ke sdílení hraček mezi sebou 

● zodpovídat za své jednání 

● zlepšit komunikační dovednosti dětí 

ČAS 

20–25 minut 

POMŮCKY 

 různé hračky (plyšová zvířata, auta…) nebo kostičky Lega 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Nabídněte dětem různé hračky. Vždy musí být více dětí než hraček. 

2. Nechte každé dítě vybrat si hračku, se kterou si chce hrát. Protože je více dětí než hraček, určitě nastane situace, 

kdy si více dětí vybere stejnou hračku. 

3. Každé dítě se posadí ke své vybrané hračce. 

4. Pokládejte otázky a rozvíjejte diskuzi, která povede děti k řešení problému - jak sdílet hračku, kterou si vybrali. 

Řešení nesmí být dosaženo na úkor některého dítěte - tj. jedno dítě prostě přestane hrát a přenechá hračku 

jinému dítěti. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Proč si děti vybraly zrovna tyto hračky? 

2. Jak si s nimi budou hrát? 

3. Může se do jejich hry zapojit více dětí? 

4. Jak budou další děti zapojeny do jejich hry? 

5. Může jedno dítě vymýšlet příběh ke hře, zatímco jiné dítě hračku ovládá? 

6. Znamená to, že si hrají obě děti nebo že si hraje pouze dítě, které drží hračku? 

! 
● Lego je pro tuto hru ideální. Kostičky mohou být sdíleny, ale děti se potřebují dohodnout, co společně postaví 

(hrad, jezero, auto…) 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Projekt Ethos (ethosprojectboise.com) 

Adaptace: PELICAN 
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VĚK: 4–7 

8 SPOLEČNÉ KRESLENÍ  🔴                                                                          

VB 5
TYP HRY 

● interakce, kreativita, umění 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● pocity, osobnostní rysy 

CÍL 

● motivovat děti, aby společně kreslily 

● být tolerantní k ostatním dětem a jejich způsobu uvažování 

● vytvořit něco společně 

ČAS 

20–35 minut 

POMŮCKY 

 tabule nebo flip chart 

 

PRŮBĚH HRY 

1. První dítě nakreslí na tabuli nebo flip chart úvodní čáru (jakýkoli tvar, přímka, křivka,…). Kreslí tak dlouho, než se 

samo rozhodne skončit. 

2. Další dítě pokračuje s kresbou v místě, kde předchozí přestalo (naváže na konec čáry prvního dítěte). Druhé dítě 

může změnit vývoj kresby směrem, který si vybere. Kreslení končí v okamžiku, kdy se oba konce čáry spojí (“kruh” 

je uzavřen). 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Kdo vidí v kresbě nějaký tvar (možná některé dítě rozeznalo člověka, zvíře, palmu…) 

2. Podle čeho jsi poznal, že kresba znázorňuje…? 

3. Jak se kresba vyvíjela? 

4. Jak ses cítil/a, když někdo jiný změnil směřování tvé kresby… vylepšil/a nebo zhoršil/a tím tvou kresbu? 

5. Napadaly tě díky kresbám dalších dětí další nápady nebo další děti pouze pokazily tvou kresbu? 

6. Dokážeš sdílet své umění? 

7. Je možné společně vytvářet umělecké dílo? 

! 
● Pokud dítě dokončilo kreslení brzy (uzavřelo kruh) a nechce nechat ostatní děti, aby se zapojily do tvorby díla, pak 

pedagog může pokládat otázky: “Proč jsi ukončil linii a zabránil tak ostatním, aby se vyjádřily? Jak se ostatní 

mohou v takové situaci cítit?” 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Projekt Ethos (ethosprojectboise.com) 

Adaptace: PELICAN 
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AGE: 7–10 

9 A HEART OF OUR CLASS  ◼

VB 1, 3, 5 
TYP HRY 

● interakce, prolomení ledů, kreativita 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● budování sebejistoty, emoční inteligence 

CÍL 

● posílit sebejistotu 

● obdržet pozitivní zpětnou vazbu 

● uznání každého dítěte jako člena třídy 

ČAS 

20–30 minut 

POMŮCKY 

 papírové srdce, fixy 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Každé dítě nakreslí na list papíru své jméno, složí jej a odevzdá. Složené papíry jsou promíchány a každý si 

vytáhne jeden se jménem spolužáka. 

2. Zkontrolujte, zda si každý vytáhl papír se jménem spolužáka, ne se svým vlastním. 

3. Ukažte třídě velké papírové srdce - srdce vaší třídy. 

4. Každé dítě má za úkol vymyslet jednu pěknou větu o spolužákovi, jehož jméno si vytáhlo. 

5. Děti napíšou věty, které vymyslely, na papírové srdce (např. Jana má dobré nápady, Tom vždy rád pomůže, atd.). 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Bylo jednoduché vymyslet o tvém spolužákovi něco hezkého?  

2. Líbí se ti, co je na srdci napsáno o tobě? 

! 
● Po dokončení může být srdce hezkou dekorací ve třídě. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Prevence-info: http://www.prevence-info.cz/sites/default/files/users/9/srdce_tridy_pdf_11946.pdf 

 Adaptace: PELICAN 
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VĚK: 7–10

10 FOTKA JE LEPŠÍ NEŽ TISÍC SLOV 

  

◼                      

VB 1, 4, 5

 
TYP HRY 

● interakce, kreativita 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● mezikulturní porozumění, emoční inteligence 

CÍL 

● podpořit u dětí vnímání kulturních rozdílů 

● identifikovat jakékoli kulturní a sociální předsudky a naplánovat aktivity k jejich řešení 

ČAS 

30 minut 

POMŮCKY 

 obrázky, fotografie, listy papíru 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Vyberte 3 obrázky z novin, internetu nebo časopisů, které ukazují mezikulturní vztahy a vytiskněte je. 

2. Rozdělte třídu do skupin. 

3. Nechejte děti napsat název nebo krátký vysvětlující popis (3-4 řádky) ke každému obrázku. 

4. Když všichni dokončili svůj úkol, přilepte popisky k obrázkům. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

Porovnejte různé interpretace a diskutujte o různých úhlech pohledu a názorech se svými žáky. 

! 
● Využijte aktivitu k vysvětlení otevřené diskuze, nechte vaše studenty, aby si uvědomili své možnosti a podpořte 

jejich vnímání mezikulturního kontaktu. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Projekt Linc (www.linc-project.eu) 

Adaptace: PELICAN 
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VĚK: 5–10 

11 TICHÁ POŠTA  ◼

VB 2, 5 
TYP HRY 

● interakce, komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● zodpovědnost, důvěra, týmový duch 

CÍL 

● ukázat, jak se obsah informace proměňuje, je-li předáván slovy nebo řečí 

● upoutat pozornost 

ČAS 

15–20 minut 

POMŮCKY 

 žádné 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Učitel vybere 5 - 6 studentů a na pár minut je odvede ven ze třídy. 

2. Učitel vytáhne článek z novin nebo časopisu, obsahující informace nebo určitý příběh, a přečte jej třídě. 

3. Učitel zavolá jednoho ze studentů, kteří čekají venku a přečte mu ten samý text. Posluchač má poté za úkol, bez 

jakýchkoli dalších informací, vysvětlit obsah článku dalšímu studentovi čekajícímu venku. 

4. Nový posluchač následně vysvětlí obsah článku dalšímu studentovi čekajícímu venku a tak dále, dokud venku už 

nikdo nezůstal.  

5. Poslední posluchač poté vysvětlí třídě, jak porozuměl článku z vyprávění, které se k němu dostalo. 

6. Na konci učitel přečte text celé skupině a ověří, zda všechny děti vnímají rozdíl mezi původním textem a 

interpretací posledního posluchače. Učitel může zvolit jakékoli téma z učebních osnov; studenti si jej díky této hře 

lépe zapamatují. Hra tedy může mýt přidanou edukativní hodnotu. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Text pro tuto aktivitu by měl být zvolen s ohledem na zájmy skupiny tak, aby zvýšil znalosti této skupiny. 

2. Při předávání informace slovy nebo řečí mohou být podstatné detaily ztraceny nebo změněny, takže k poslednímu 

posluchači doputuje pouze zlomek původní informace. 

! 
● Aktivita pro 20 a více dětí. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Compilation of games to play in the classroom.  

Adaptace: PELICAN 
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VĚK: 4–10 

12 VODICÍ PES  🔴 ◼

VB 3, 4, 5 
TYP HRY 

● pohyb, komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly, pocity, budování sebedůvěry, důvěra, týmový duch 

CÍL 

● ukázat pocity člověka nově příchozího do neznámé země 

● zaměřit pozornost dětí na pocity druhého 

ČAS 

15 minut 

POMŮCKY 

 žádné 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Učitel vytvoří uzavřený kruh ze židlí nebo stolů. 

2. Děti jsou rozděleny do párů. Jedno dítě v každém páru bude představovat “slepou” osobu a bude prováděno svým 

společníkem - “vodicím psem”. Ten má provést svého společníka celým okruhem pouze pomocí svého hlasu (není 

dovoleno, aby se navzájem dotkli). Úkolem je provést oslepeného studenta po okruhu tak, aby se nedotkl hranice 

kruhu (stolů nebo židlí). 

3. Poté si děti vymění role. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Jak jste se cítili, když vám byly zakryty oči a měli jste poslouchat instrukce svého spolužáka? 
2. Věřili jste od začátku svému navigátorovi? 
3. Měnila se vaše důvěra k navigátorovi v průběhu hry? 
4. Naučili jste se v průběhu hry lépe rozumět instrukcím navigátora? 
5. Jaké pocity ve vás vyvolal úkol navigovat slepého člověka? (Odpovědnost? Strach?) 
6. Naučili jste se v průběhu hry navigovat lépe než na začátku?  

! 
● Aktivita pro 20 a více dětí. 

● Učitel vysvětlí potřeby osob poprvé přicházejících do neznámého prostředí. Ostatní by takovému člověku měli 

pomoci zorientovat se, stejně jako by ostatní pomohli jim. 

● Hra v dětech rozvíjí povědomí o smyslovém vnímání a porozumění situacím, které zažívají cizinci přicházející do 

nové země. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Compilation of activities to play in the classroom (MORE INFORMATION) 

Adaptace: PELICAN 
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VĚK: 5–10 

13 KDE JSEM?  ◼

VB 2, 4 (5)
TYP HRY 

● komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly, týmový duch, řešení konfliktu, pocity 

CÍL 

● ukázat pocity člověka nově příchozího do neznámé země 

● zaměřit pozornost dětí na pocity druhého a schopnost je rozeznat 

● zamyslet se, jak lze spoluprací dosáhnout toho, že každý se bude cítit jako člen společenství 

ČAS 

15 minut 

POMŮCKY 

 žádné 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Jeden student-vypravěč si představí místo a aktivitu, která se tam má odehrávat. Zeptá se: “Kde jsem?” 

2. Ostatní studenti mají 20 otázek na to, aby zjistili, kde se vypravěč nachází a čemu se na daném místě věnuje. 

3. Vypravěč může odpovídat pouze “Ano” nebo “Ne”, takže ostatní studenti musejí správě formulovat každou otázku, 

jinak ztrácejí možnost odpovědi. 

4. Pokud studenti dokážou během 20 otázek zjistit místo i činnost vypravěče, stává se vypravěčem jiný student. 

Pokud studenti neuspějí, vypravěčem zůstává stejný student jako předtím. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Podle čeho jste vybírali otázky, na které jste se zeptali? 

2. Co jste si pomysleli, když jste viděli vypravěče předvádět aktivitu? 

3. Podle čeho jste vybírali aktivitu vhodnou pro zvolené místo? 

! 
● Hra podporuje deduktivní uvažování a dovednost řešení problému jak individuálně, tak ve skupině. Studenti si 

uvědomí, že všichni musíme spojit síly, abychom dokázali úspěšně spolupracovat. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Compilation of games to play in the classroom. 

Adaptace: TVV e.V. 
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VĚK: 6–10 

14 KEJKLÍŘI  ◼+

VB (5)
TYP HRY 

● pohyb 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● týmový duch, odbourání stresu 

CÍL 

● vyvolat pocit týmového ducha 

● umožnit spolupráci 

● vytvořit pozitivní vnímání každého člena skupiny 

● upevnit pocit každého člena, že je schopen přispět komunitě 

● uvolnit stres pohybem 

ČAS 

15–45 minut 

POMŮCKY 

 míče 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Rozdělte třídu do malých skupinek (3-4 děti) 

2. Každá skupinka obdrží vlastní míč 

3. Skupinka se snaží udržet míč ve vzduchu po určitou dobu; za každý dotek dítěte s míčem získává skupina jeden 

bod. Pokud míč spadne na zem, skupinka začíná od začátku. 

4. Aktivitu můžeme ztížit a zároveň zajistit zapojení všech dětí, když přidáme následující pravidla: 

a. dítě se může dotknout míče nejvíce dvakrát po sobě (pak už se musí dotknout jiné dítě) 

b. děti se v dotycích míče střídají po sobě, tj. první dítě se smí míče dotknout podruhé až poté, co se jej 

dotklo poslední dítě 

c. dětí mohou odrážet míč do vzduchu na jednom místě a pod ním se střídat v kruhu. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Účastnily se všechny děti hry stejně? Pokud ne, proč? 

2. Byly skupiny, kde se účastnily hry všechny děti, úspěšnější než jiné?  

3. Byl úspěch skupiny dán kolektivním úsilím nebo spíš jen snahou jednoho člena? 

4. Co bylo zábavnější – spolupracovat ve skupině nebo nechat jednoho člena hrát víc než ostatní? 

5. Co dalšího jste při hře zaznamenali? 

! 
● Zahrajte si hru poprvé. Potom dětem vysvětlete, že skupina bude úspěšná tehdy, když se budou všechny děti 

účastnit rovnoměrně. 

● Učitel vytvoří skupiny sám, aby zajistil mix různých dětí. Případně může dětem rozdat čísla a podle nich je roztřídit. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Původne: DJK Sportverband/DJK Sportjugend (2013) „Inklusion mit Hand und Fuß. Sportbezogene Angebote in der 

Kinder- und Jugendarbeit“, S. 33  

(https://www.dosb.de/fileadmin/Bilder_allgemein/Organisationen/DJK/DJKHandreichung_FINAL.pdf. 

Adaptace: TVV e.V. 

  

https://www.dosb.de/fileadmin/Bilder_allgemein/Organisationen/DJK/DJKHandreichung_FINAL.pdf
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VĚK: 6–10 

15 PŘÍBĚHY JMEN    ◼ 

 VB 4, 5 (2) 
TYP HRY 

● komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● pocity, odlišnost, mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly 

CÍL 

● uvědomit si různá jazykové, kulturní a rodinná prostředí 

● lépe si pamatovat jména  

ČAS 

30–45 minut 

POMŮCKY 

 karty, lepicí páska/lepidlo a propisky k vytvoření jmenovek 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Řekněte dětem, ať si promluví o svých křestních jménech s rodiči (Proč vybrali právě tohle jméno? Jaký má 

význam? Jsou s pojmenováním dítěte spojeny nějaké zvláštní obřady nebo tradice?) 

2. Každé dítě ve třídě si vytvoří jmenovku - pokud je to možné, nejlépe jako obrázek, který vyjadřuje smysl daného 

jména. Starší děti si mohou rovněž jméno napsat v jazyce, z něhož jméno pochází. 

3. Když je vše připravené, vytvořte kruh z židlí a posaďte se. Každé dítě vysvětlí své jméno: 

a. Má svoje jméno rádo? 

b. Jaký je význam toho jména? 

c. Proč rodiče zvolili právě toto jméno? 

4. Zaměřte se na jména, která se píšou různě v různých jazycích (např. Henri; Henry; Heinrich). 

5. Zaměřte se na krásu významu jmen. 

6. Nechejte děti uvažovat nad tím, jak se jednou budou jmenovat jejich děti. 

7. Pracujte rovněž s významem příjmení. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Mají lidé obecně na výběr, podle čeho se budou jmenovat? 

2. Proč se nám některá jména zdají legrační? 

3. Jak byste se cítili, kdyby se vám někdo smál kvůli vašemu jménu? 

4. Co byste řekli někomu, kdo by si dělal legraci z vašeho jména? 

5. Proč jsou některá jména zajímavější než ostatní? 

! 
● Je důležité, aby si děti nedělaly legraci z tradic nebo významů jmen – pokud taková situace nastane, zaměřte 

pozornost dětí na “legrační” jména v jejich rodném jazyce, aby dokázaly pochopit, že toto je obvyklé; také 

vysvětlete, jak se jména vyvíjejí a že některá se nám mohou dnes jevit jako legrační, ale ve své době dávala velký 

smysl. 

● Se staršími dětmi je možné probrat, jaký může být vztah jména a osobní identity (např. hrdost na rodinné jméno, 

příslušnost k rodině, atd.) 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Původně: DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. (2008) „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit" 

(http://www.baustein.dgb-bwt.de/PDF/B1-NamensGeschichten.pdf. 

Adaptace: TVV e.V.  
 

  

http://www.baustein.dgb-bwt.de/PDF/B1-NamensGeschichten.pdf
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VĚK: 7–10 

16 KDO JSME (BINGO)    ◼

VB 4, 5 (2) 
TYP HRY 

● komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● osobnostní rysy, rozmanitost, mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly 

CÍL 

● vytvořit společné porozumění ilustrací toho, že všechny děti mají něco společného 

● ukázat, že každé dítě má řadu různých osobnostních rysů 

ČAS 

30–45 minut 

POMŮCKY 

 jeden bingo-formulář pro každé dítě (viz příloha); tužky 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Děti se posadí do kruhu na židle. 

2. Každé dítě dostane formulář na bingo. 

3. Děti během hry zaškrtávají odpovídající políčka ve formuláři. 

4. Učitel čte nahlas políčka k zaškrtnutí. 

5. Každé dítě vstane, když učitel přečte políčko zaškrtnuté v jeho formuláři, případně se přemístí do určitého místa  

v učebně (např. do rohu). 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Proberte s dětmi, kolik toho mají společného.  

2. Narazily už dříve na nějakou podobnost s někým jiným, která je překvapila? 

3. Proberte s dětmi některé výsledky, např.:  

a. Jaké neobvyklé tradice, zvířata, hračky, atd. máte ve vaší rodině? 

b. Jakými jazyky se u vás doma mluví? 

c. Jaké knihy, hudbu, sporty, atd. máte rádi? 

! 
● Krabice na bingo dotazníky (viz přílohu) obsahují jak text, tak obrázky, aby mohly hrát i děti, které neumějí dobře 

číst. Poslední řádek může být odstřižen, zejména u mladších dětí, pro které je těžko srozumitelný. 

● Místo papírových formulářů je rovněž možné pouze předčítat nahlas výsledky. Postup bude následující: učitel 

přečte výsledky a ukáže do rohu místnosti (vybírejte charakteristiky, které si navzájem odporují; např. žena-muž). 

Děti si díky přesouvání po místnosti začnou uvědomovat rozdíly mezi sebou navzájem, např. žena-muž, barva 

vlasů, atd. Když se ocitnou v koutě třídy s dětmi stejné charakteristiky, z odlišnosti od ostatních se stává společný 

rys. Později je možné téma rozšířit např. na rodinné tradice (např. dítě může přinést do třídy předmět se vztahem  

k rodinné tradici).  

 

ZDROJ AKTIVITY 

Původně: Landesjugendring Berlin e.V. (2014) “Praxishandbuch Juleica-Ausbildung in Berlin. Modul 13 

Vorurteilsbewusstsein – Inklusion“, S. 8-9 

Adaptace: TVV e.V. 
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Jsi žena 
 
 
douceur © LaurPhil, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 
 

Jsi muž 
 
 
 
Kinder yard © Peter Dowley, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš bratra 
a/nebo 
sestru. 

 

Geschwister © ObjektivKRAFT, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš rád/a 
pizzu. 

 
 
Pizza © Christian Jensen, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš rád/a 
knihy a 
čtení. 

 

Bücher © Jürgen Tesch, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš rád/a 
zmrzlinu. 

 
 
Ice cream.jpg © Fred Johnsson, flickr.com, 
CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš rád/a 
čokoládu. 

 
 
Chocolate © Siona Karen, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš rád/a 
narozeniny. 

 
 
Happy Birthday tiff! © Monica D., 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Nosíš brýle. 
 
 
Brillen © Sebastian Muthwill, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš hnědé 
vlasy. 

 
 
kinder=happy © Fionn Kidney, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš blonďaté 
vlasy. 

 
 
Portrait © madi2i, flickr.com, CC BY 
2.0 (cutout) 

 

Máš modré 
oči. 

 
Blue Eyes © Clemens v. Vogel-
sang, flickr.com, CC BY 2.0 
(cutout) 

 

Máš zvíře. 
 

 
Cat & Dog © Torsten Behrens, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Rád/a 
plaveš. 

 
Vicky sirenita © leonardo 
samrani, flickr.com, CC BY 2.0 
(cutout) 

Rád/a se 
díváš na 
televizi. 

IMG_0431-Bearbeitet © Jürgen 
Jung, flickr.com, CC BY 2.0 
(cutout) 

 

Rád/a si 
hraješ. 

 

Mensch ärgere dich nicht 2 © 
Evangelisches Schuldekanat 
Schorndorf-Waiblingen, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

Máš rád/a 
plyšové 
hračky. 

 
Kuscheltiere im Globus © puyol5, 
flickr.com, CC BY 2.0 (coutout) 

 

Máš rád/a 
auta. 

 
 
Bedford © dave_7, flickr.com, 
CC BY 2.0 (cutout) 

 

Rád/a 
sportuješ. 

 
 
Nenner-Fußball © Alfred Schierholz, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Mluvíš více 
než jedním 
jazykem. 

 

auto insurance baltimore md © 
Dave Munson, flickr.com, CC BY 
2.0 (cutout) 

 

Máš rád/a 
zeleninu. 

 
 
Gemüse © Oliver Hallmann, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Nosíš 
rovnátka. 

 
zahnspange © valentin.d, 
flickr.com, CC BY 2.0 
(cutout) 

 

Rád/a 
tancuješ. 

 
 
dancing queen © Helge Thomas, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 

Máš rád/a 
hudbu. 

 
 
musik © africatrip2039, 
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout) 

 
Máš rodinu v jiné 

zemi. 
 

Znáš někoho, kdo 
mluví jiným jazykem. 

Ve tvé rodině máte 
speciální tradici. 
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VĚK: 6–10 

17 BUDOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY KRESLENÍM   ◼

VB 3, 4, 5 (6) 
TYP HRY 

● prolomení ledů 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● budování sebedůvěry, týmový duch, rozmanitost, mezikulturní porozumění 

CÍL 

● posílit sebedůvěru a vzájemnou důvěru mezi dětmi 

● upoutat pozitivní pozornost na každé dítě ve skupině 

● naučit děti dávat vzájemnou pozitivní zpětnou vazbu 

● posílit vnímání vzájemných odlišností, kulturního pozadí a schopností 

ČAS 

 Zhruba dvě lekce, v závislosti na počtu dětí ve skupině. 

POMŮCKY 

 papíry na kreslení (A4 nebo A3) - jeden papír pro každé dítě a jeden pro učitele, pastelky/barevné propisky 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Vyzvěte děti, ať nakreslí obrázek o tom, co je v poslední době nejvíc zaujalo, okouzlilo či pobavilo. Může to být 

nadcházející oslava narozenin, rodinná návštěva, volnočasová aktivita, příprava do školy, atd. 

2. Každé dítě představí svou kresbu a vysvětlí, co chtělo vyjádřit. V rámci jeho vystoupení pobídněte ostatní děti, aby 

pochválily pozitivní osobnostní rysy nebo dovednosti prezentujícího dítěte. Může to být něco, o čem již ostatní děti 

mluvily nebo něco dosud nezmíněného. 

3. Vyzvěte děti k vzájemné pozitivní zpětné vazbě - aby si navzájem pochválily obrázky a ocenily dovednosti druhých 

dětí. 

4. V rámci prezentací představte i svoji kresbu a vybranou dovednost či vlastnost. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Dozvěděli jste se něco nového o ostatních? Zkuste pobídnout děti, ať se o tom více rozpovídají. 

2. Překvapily vás kresby některých spolužáků? Co vás překvapilo? 

3. Co to znamená, dozvědět se o ostatních něco nového? 

! 
● Dávejte dětem dostatečný prostor k prezentaci, zejména těm, které potřebují rozvíjet své vyjadřovací/jazykové 

schopnosti. 

● Ujistěte se, že děti mají k tvorbě svých kreseb dostatečný klid. 

● Pusťte ke kreslení nějakou příjemnou, uklidňující hudbu, která podpoří u dětí koncentraci a přemýšlení. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Danish Centre for Educational Environments / Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM): 

Helle Meisner-Jensen: “Together against mobbing”, handbook, Denmark 2006 

 Adaptace: TVV e.V. 
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VĚK: 4–7 

18 CHTĚL BY SIS HRÁT S NÁMI?  🔴

VB 3, 5 (4) 
TYP HRY 

● Interakce 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● emoční inteligence, budování sebedůvěry, týmový duch 

CÍL 

● trénovat u dětí vzájemné uznání a zájem 

● podpořit vznik nových přátelství 

ČAS 

 20–30 minut. Aktivitu lze libovolně upravit podle celkového výukového/herního plánu 

POMŮCKY 

Různé hračky a herní pomůcky vhodné pro děti daného věku, např. hrací karty, pomůcky na kreslení, panenky, 

domky a autíčka, stavebnice, atd. Hračky a herní pomůcky by měly být vhodné pro společné hraní nebo plnění 

úkolů. 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Vysvětlete dětem, že teď si budou společně hrát v herních koutcích. 

2. Vysvětlete, že některé dítě si nevybere žádný koutek a místo toho se posadí na jednu ze speciálních židlí –  

tzv. “nudící židle” - a bude velmi jasně dávat najevo, že se nudí. 

3. Upozorněte ostatní děti na spolužáka sedícího na “nudící židli”, který je tím pádem mimo herní skupinu. Vyzvěte 

je, ať zajdou za kamarádem na “nudící židli” a zeptají se ho: “Chtěl by sis hrát s námi?” 

4. Vyzvěte ostatní děti, aby si také vyzkoušely, jaké to je sedět na “nudící židli” a ostatní opět pobídněte, ať se 

kamaráda jdou zeptat, jestli si nechce hrát s nimi. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Jaké to bylo, sedět o samotě na “nudící židli”? 

2. Jaké to bylo, pozvat spolužáka na “nudící židli”, aby si šel hrát s ostatními? 

3. Jaké to bylo, hrát si s ostatními ve skupině?  

! 
● Ujistěte se, že dětí nebojují o to, aby mohly sedět na “nudící židli”. 

● Zajistěte, aby žádné z dětí nezůstalo na “nudící židli” bez pozvánky od ostatních dětí. 

● Ujistěte se, že všechny děti v herním koutku si hrají spolu a žádné z nich není ze hry vyčleněno. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Published by: Integration Net, Danish Refugee Council: Mathias Granum & Mariane Siem: “Out to the floor. Activities to 

strengthen children’s language and social abilities, Denmark, 2012. 

Adaptace: TVV e.V. 
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VĚK: 7–10 

19 HVĚZDA VÍKENDU  ◼

VB 1, 3, 4, 5 (6) 
TYP HRY 

● kontakt 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● vzájemné uznání, budování sebedůvěry, emoční inteligence, kulturní rozdíly 

CÍL 

● vyvolat pozitivní povědomí a upoutat pozornost členů skupiny ke každému dítěti 

● posílit u dětí vzájemné povědomí a ocenění rozdílných osobnostních rysů a schopností každého dítěte 

● prolomit negativní předsudky a generalizace mezi dětmi 

ČAS 

Dlouhodobá aktivita, během níž je každý týden představeno 1 nebo 2 děti. Lze zkrátit přejmenováním na “Hvězdu 

dne”. 

POMŮCKY 

Prezentační deska/tabule z lepenky (pro každé dítě jedna), fotografie, obrázky, drobnosti a suvenýry z domova  

a každodenního života každého dítěte, které mohou věnovat ostatním, pastelky/barevné propisky 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Vysvětlete dětem, že si budou hrát na “Hvězdu víkendu” a prezentovat se ostatním prostřednictvím fotografií  

a obrázku z domova a dalších míst, kde se pohybují. Obrázky, fotografie a krátké doprovodné texty přidávají na 

lepenkovou plochu. Mohou připsat něco o sobě - prostřednictvím věcí a pomůcek vyprávějí příběh o sobě, o tom, 

co je pro ně důležité, atd. 

2. Zadejte dětem klíčová slova pro prezentaci, např.” “Když jsem doma nebo mimo školu, rád/a dělám toto nebo 

tamto”, “Možná jen moje rodina ví, že jsem hodně dobrý v tomto”, “V naší rodině rádi děláme to či ono”, “Navštívil 

jsem to či ono místo”, “V naší třídě bych mohl pomáhat spolužákům v tom či onom”, “Ve škole mám nejraději 

hodiny toho a toho, protože…” atd. 

3. Vytvořte společně s dětmi pořadník prezentací a zajistěte, že prezentace následují po sobě tak, aby se střídaly 

děti, které jsou v kolektivu velmi viditelné s dětmi, které mohou být někdy exkludovány. 

4. Zajistěte, aby “Hvězda víkendu” měla dost prostoru na vlastní prezentaci 

5. Pobídněte ostatní děti, aby si připravily pro popis “Hvězdy víkendu” vhodné slovní obraty/termíny, které dotyčného 

vystihují - např. “ohleduplný”, “férový”, atd. Ostatní děti tak připraví “Hvězdě víkendu” zpětnou vazbu – každý řekne 

svou charakteristiku a přidá vysvětlení, proč “Hvězdu” označil právě takto. 

6. Sám učitel rovněž označí “Hvězdu víkendu” jedním slovem a vysvětlí, proč toto slovo zvolil. 

7. Všechna zvolená slova, včetně toho od učitele, jsou zapsána na lepenkovou plochu (možno nechat dětem i výběr 

barvy). 

8. Pokud je to možné, vytvořte ve třídě prezentační zeď nebo jiný prostor pro vystavení prezentací 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Dozvěděly se děti něco nového o sobě navzájem? 

2. Které informace o spolužácích jsou pro vás nové? 

3. Vyzvěte děti, aby vysvětlily – pokud je to možné – proč daly svým spolužákům právě takovou zpětnou vazbu. 

! 
● Ujistěte se, že všechny děti vytvořily prezentaci. 

● Ujistěte se, že všechny děti obdržely od ostatních pozitivní feedback a na nikoho se nezapomnělo. 

● Můžete se zeptat rodičů a dalších učitelů, zda by do “Hvězdy víkendu” nechtěli přispět dalšími nápady a aktivitami. 

Rodiče mohou pomoci při hledání fotografií a dalších materiálů. Ostatní učitelů mohou přispět při vytváření 

pozitivní zpětné vazby. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Mhtconsult, Henning Schultz 
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VĚK: 8–10 

20 MŮJ TAJNÝ PŘÍTEL  ◼

VB 1, 3, 5 
TYP HRY 

● kontakt 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● vzájemné uznání, budování sebedůvěry, emoční inteligence, začlenění 

CÍL 

● trénovat u dětí schopnost udržet pozornost, vzájemnou oddanost, starostlivost a zodpovědnost vůči ostatním 

● prolomit obvyklá klišé mezi dětmi a spojit je v nových týmech 

● trénovat dětskou tvořivost a podpořit je k vyjádření vlastních nápadů a inkluzivního jednání 

ČAS 

Dlouhodobá aktivita, která může trvat u každého nového týmu zhruba týden. 

POMŮCKY 

Lepicí štítky nebo podobný materiál 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Třídní učitel nebo učitelský tým sepíše jména všech dětí ve třídě. 

2. Třídní učitel nebo učitelský tým na novém listu rozdělí třídu do dvojic. Děti nejsou do dvojic přidělovány náhodně, 

ale podle principu “centrum - periferie”. To znamená, že dítě, které je v centru pozornosti a oblíbené mezi 

spolužáky, je dáno do dvojice s “periferním” dítětem, tedy takovým, které se ve třídě příliš neprojevuje a má jen 

málo přátel či kontaktů s ostatními dětmi. 

3. Po spárování nejvýraznějších “centrálních” a “periferních” dětí jsou rozděleny do dvojic i další děti, ale je třeba 

dohlédnout, aby se ve dvojici neocitli členové stejné “partičky”, kteří spolu mluví denně (pokud je to možné). 

4. Dále učitel vysvětlí dětem, že každé bude mít brzy svého “tajného přítele”. Tento tajný přítel se o ně bude starat, 

možná jim někde zanechá malý dárek, podrží dveře, zapojí je do zábavných her, řekne jim něco hezkého, ráno se 

na ně usměje a pozdraví, atd. Důležité ovšem je, že tento tajný přítel bude jednat velmi nenápadně, aby nebyl 

hned prozrazen. 

5. Učitel tajně rozdá každému dítěti krátké pokyny, ve kterých se dozví, zda A) budou mít v nejbližším týdnu tajného 

přítele, nebo B) budou v tomto týdnu něčím tajným přítelem (a čím). 

6. První kolo hry trvá jeden týden, od pondělí do pátku (nebo v jiné dny, pokud to lépe třídě vyhovuje). 

7. Po týdenní hře děti, kterým byl tajný přítel přidělen, hádají, kdo jejich přítelem mohl být. Dále rozeberou, zda si 

začaly více všímat známek pozornosti a péče ze strany druhých. 

8. Ve druhém kole se role obrátí - děti jsou znovu spárovány, pokud možno opět tak, aby byl zachován princip 

“centrum – periferie”. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Jaké to bylo, mít tajného přítele? 

2. Jak může být příjemná zkušenost být něčím přítelem a mít přítele dále rozvíjena a udržována v třídním kolektivu? 

3. Co bylo nejdůležitější a nejlepší na tom, mít tajného přítele? 

4. Co bylo nejdůležitější a nejlepší na tom, být něčím tajným přítelem? 

! 
● Ujistěte se, že děti porozuměly tomu, jak je důležité udržet své tajné přátelství skutečně v tajnosti – tedy 

neprozradit nikomu, ani svým nejlepším přátelům, koho tajným přítelem v této chvíli jsou.  

● Zajistěte, aby si děti nestěžovaly nebo nedávaly najevo nespokojenost či vztek, když se dozví jméno osoby, jejímž 

tajným přítelem budou. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Tato aktivita vznikla adaptací známé hry pro dospělé, která bývá často uplatňována na vánočních večírcích 

 zaměstnanců, ale objevuje se rovněž v jiných verzích a variantách pro děti. Autorem této verze je mhtconsult, jinou 

 verzi však lze nalézt např. u dánské organizace Children’s Welfare in Denmark (Børns Vilkår I Danmark). 
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VĚK: 7–10 

21 VYTVOŘME NEPORUŠITELNÝ ŘETĚZ  ◼ +

VB 3, 5 
TYP HRY 

● spolupráce 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● týmový duch, budování sebedůvěry, zodpovědnost 

CÍL 

● pomoci dětem naučit se, jak spolupracovat na dosažení společného výsledku 

● ukázat, jak každé dítě může přispět ke společnému cíli a ovlivnit výsledek 

ČAS 

5 minut na každé kolo hry, celkově 15-20 minut 

POMŮCKY 

taška se jmény dětí napsanými na kouscích papíru 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Učitel drží tašku nebo košík s malými kousky papíru, na kterých jsou napsána jména dětí. Důležité je, aby děti 

neviděly na jména. 

2. Učitel vysvětlí podstatu hry na řetěz. Každé dítě vytáhne z tašky/košíku jeden papírek. Pokud vytáhne své vlastní 

jméno, vrátí lístek zpátky do tašky/košíku a táhne znovu. Je zakázáno jakkoli komentovat vytažené jméno, ani 

pozitivně ani negativně. Též je zakázáno ukazovat jméno ostatním. 

3. Poté, co si všechny děti vytáhly lístky se jmény, každé z nich najde spolužáka, jehož jméno drží a zavěsí se 

pravou rukou za jeho levou ruku, čímž vytvoří část řetězu. Aktivita je dokončena, když všechny děti stojí v kruhu 

zavěšeny do sebe navzájem a takto tvoří řetěz (maximálně dva). 

4. Děti by měly být po celou dobu hry zticha. Není dovoleno během aktivity mluvit. Měly by se navzájem najít  

a zapojit beze slov. 

5. Učitel měří na hodinkách, jak dlouho dětem trvá vytvořit řetěz. Pokud kdokoli promluví, učitel přidává třídě  

5 trestných minut. 

6. Aktivitu je možné 2-3krát opakovat, aby děti mohly vylepšit svůj výkon. Čím lépe děti spolupracují, tím rychleji 

vytvoří řetěz a dosáhnou společného cíle. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Co bylo pro vás na celé hře nejtěžší? 

2. Jaký byl správný postup k vytvoření řetězu? 

3. Jak se vám dařilo spolupracovat s ostatními? 

! 
● Ujistěte se, že děti chápou zákaz jakékoli reakce na vytažené jméno (ať už nespokojenosti nebo naopak nadšení). 

● Ujistěte se, že všechny děti skutečně pochopily, co a jak je třeba udělat při vytváření řetězu. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Children’s Welfare in Denmark (Børns Vilkår I Danmark) / www.bornsvilkar.dk 

Adaptace: Mhtconsult 
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VĚK: 8–10 

22 JAKÉ HODNOTY JSOU NÁM SPOLEČNÉ?  ◼ +

VB 3, 4, 5 
TYP HRY 

● komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● týmový duch, budování sebedůvěry, zodpovědnost 

CÍL 

● upozornit na společně sdílené hodnoty v souvislosti se začleněním, vzájemným respektem, šikanou, řešením 

konfliktů, atd. 

● posílit schopnost dětí vyjednávat a hledat společné řešení problémů ve třídě 

ČAS 

okolo 25–30 minut na kolo 

POMŮCKY 

sudý počet velkých papírových listů (A1 nebo A2) – 2 listy na kolo, tlusté fixy 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Učitel napíše na papírové listy dvě vzájemně si odporující tvrzení. Mělo by se jednat o slova zvláštní důležitosti pro 

život třídy, např. konkrétní problémy. Příklady: 

○ Naše třída je roztříštěná do několika partiček. 

○ Nikdo v naší třídě není vyloučený ze společenského života. 

○ V naší třídě si vždy navzájem pomáháme s úkoly. 

○ V naší třídě panuje ostrá soutěživost o to, kdo bude nejlepší. 

2. Dva listy se vzájemně protichůdnými tvrzeními jsou umístěny do opačných konců místnosti, co nejdále od sebe. 

3. Děti se postaví mezi obě tvrzení dle svého uvážení. Čím více dítě s jedním nebo druhým tvrzením souhlasí, tím 

blíže k němu se postaví. Děti by tak měly po chvíli stát různě rozestavené na linii mezi prvním a druhým tvrzením. 

4. Učitel se zeptá dětí, co je vedlo k tomu, že se postavily právě tam, kde jsou a pokusí se je přimět, aby svou volbu 

pozice zdůvodnily – zejména jaké hodnoty tato tvrzení obsahují, jaký dopad má tato situace na fungování třídy, 

prostředí, atd. 

5. V dalším kroku učitel vyzve děti, aby navrhly možná řešení problémů a situací, které popsaly – např. jak se 

vyrovnat s přehnaně soutěživým prostředím. 

6. Aktivita může být zopakována s novou dvojicí vzájemně protichůdných tvrzení se zvláštním důrazem na pohodu, 

pospolitost, začlenění a uznání ve třídě. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Dozvěděli jste se o sobě navzájem něco nového? 

2. Bylo těžké odlišit se od většiny a postavit se tam, kde spíše nikdo nestojí? 

3. Vybírali jste, kam se postavíte i podle toho, kam si stoupají ostatní? 

! 
● Tuto aktivitu mohou zkusit i jiné věkové skupiny, je třeba pouze volit slova a tvrzení, která korespondují  

s kognitivní, konceptuální, emoční a jazykovou úrovní skupiny. 

● Ujistěte se, že žádné dítě si nebude připadat příliš exponované, když má vyargumentovat své postavení, pokud se 

liší od názoru většiny. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Children’s Welfare in Denmark (Børns Vilkår I Danmark) / www.bornsvilkar.dk 

Adaptace: Mhtconsult 
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VĚK: 4–10 

23 NÁŠ SPOLEČNÝ PŘÍTEL  🔴 ◼

VB 3 (5) 
TYP HRY 

● komunikace, kontakt, interakce, prolomení ledů 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● inkluze, budování sebedůvěry, týmový duch, rozmanitost 

CÍL 

● poznat se vzájemně ve skupině 

● umožnit i plachým dětem hovořit o sobě 

ČAS 

15 minut (záleží na velikosti skupiny) 

POMŮCKY 

Hračka (např. plyšový medvídek nebo jiná malá a sympatická hračka) 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Děti se posadí do kruhu společně s učitelem, který začíná aktivitu.  

2. Všichni členové kruhu se shodnou na pojmenování hračky (např. Benny) 

3. Učitel řekne hračce, že se jmenuje Benny, následně jí řekne svoje jméno a přidá nějakou svoji vlastnost  

(např.: Já jsem Tom a jsem moc zvědavý.). 

4. Učitel předá hračku vedle sedícímu dítěti. To zopakuje jméno a vlastnost učitele a potom přidá svoje vlastní jméno 

a charakteristiku. 

5. Další dítě zopakuje charakteristiku posledního dítěte a přidá svoji, atd. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

Hračka zastává roli posluchače, což by mělo pomoci i obvykle plachým dětem  

hovořit o sobě samých. Děti se dívají na hračku, ale naslouchají přitom svým spolužákům a postupně se tak lépe 

poznávají. 

! 
● Aktivitu je možné mnohokrát opakovat, aby ji děti pochopily co nejlépe. 

● Aktivitu je možné změnit představením zvířete: děti uvedou zvíře, jehož počáteční písmeno je shodné s prvním 

písmenem jejich jména. Potom uvedou zvíře, které je podle jejich názoru vystihuje. Např. “Já jsem Mary, od “m” 

jako “mamut”, ale jsem spíše jako kočka.” 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Distinc Project 

 Adaptace: Mhtconsult 
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VĚK: 4–7 

24 SÍŤ  🔴 +

VB 5 
TYP HRY 

● kontakt 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● inkluze, týmový duch, rozmanitost, mezikulturní porozumění 

CÍL 

● ukázat, že máme více společného, než si myslíme 

● zdůraznit, že můžeme mít stejné zájmy, být příteli a sdílet různá témata 

ČAS 

15 minut  

POMŮCKY 

nůžky a velmi dlouhý provaz (každé dítě by mělo dostat nejméně 3 kusy o délce cca 50 cm) 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Zeptejte se jednoho dítěte, co rádo dělá. 

2. Zeptejte se ostatních dětí, které z nich dělají rády to stejné, co první dítě. Každému z těch, které mají stejnou 

zálibu, dejte provázek a druhý konec toho provázku dejte do ruky prvnímu dítěti. Všichni, kdo mají s prvním 

dítětem stejnou zálibu, s ním tak vytvoří jakousi síť. 

3. Zeptejte se dalšího dítěte, co rádo dělá; může to být přitom i dítě už spojené s prvním dítětem prostřednictvím 

první záliby. Poté opět vyzvěte ostatní děti, ať se k této zálibě přihlásí a rozdejte jim provázky k připojení s druhým 

dítětem. Pokračujte, dokud všechny děti nevyjádří, co rády dělají a nebude propojeno skrze svoji zálibu s ostatními 

dětmi. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

Zeptejte se dětí: 

1. Dokážete rozpoznat, jak jsme všichni navzájem propojení společnými zájmy, jako síť lidí, kteří mají rádi stejné 

věci? 

2. Co bylo během aktivity nejtěžší? 

3. Jste překvapeni u některých dětí jejich propojením? 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Distinc Project 

 Adaptace: Mhtconsult 
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VĚK: 7–10 

25 SLUNCE PŘÁTELSTVÍ  ◼ +

VB 4, 5 
TYP HRY 

● komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● inkluze, týmový duch, rozmanitost, mezikulturní porozumění, sociální kompetence 

CÍL 

● ukázat, že každý může mít přítele 

● uvědomit si, že všichni máme společné zájmy, věci a charakteristiky, které máme rádi a ceníme si jich 

● ukázat, že nikdo není vyčleněn ze skupiny 

ČAS 

10–15 minut 

POMŮCKY 

velké žluté papírové kruhy - jeden pro každou skupinu, úzké papírové proužky (reprezentující sluneční paprsky), 

fixy nebo tužky 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Rozdělte třídu do skupin po 4 - 5 lidech. 

2. Každé skupině dejte jeden kruh, několik paprsků (1-2 pro každého studenta) a nějaké popisovače nebo tužky. 

3. Vyzvěte děti, ať napíšou na paprsky různé vlastnosti, které by měl mít jejich přítel. Na každý paprsek jednu 

vlastnost. Ujistěte se, že děti pracují samostatně, ale komunikují v rámci své vlastní skupiny, takže v jedné skupině 

nedojde k opakování týchž vlastností. 

4. Seberte všechny paprsky a rozdejte je vždy jiné skupině, než která je vytvořila. 

5. Vyzvěte děti, ať vytvoří slunce z paprsků, které dostaly 

6. Řekněte dětem, ať přečtou text na svých paprscích a nechte je přemýšlet, jestli se některé z těch vlastností 

shodují s tím, co napsaly na své vlastní paprsky. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

 Nechejte děti reagovat na vlastnosti a charakteristiky napsané na paprscích – mají samy některé z těchto 

vlastností? 

 Samozřejmě, že se vlastnosti budou podobat! Takže každé dítě může být něčí přítel! 

! 
● Pokud máte ve třídě nějaké zvláštní dítě (např. s velmi specifickými vlastnostmi, velmi plaché nebo uzavřené), 

můžete dát do oběhu více paprsků, aby ostatní měli větší šanci se s tímto dítětem shodnout na některé vlastnosti. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

 Distinc Project 

 Adaptace: SAN  
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VĚK: 6–10 

26 NAROZENINOVÉ PÍSNĚ  ◼

VB 4, 5 
TYP HRY 

● komunikace 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● relaxace, uvolnění stresu, mezikulturní porozumění, rozmanitost 

CÍL 

● objevit kulturní rozdíly a/nebo podobnosti u narozeninových písní 

● pomoci dětem rozeznat různé jazyky 

● děti si užijí vyslovování cizích slov 

● vytvořit uvolněnou a příjemnou atmosféru k učení prostřednictvím zpěvu a hudby 

ČAS 

 20–30 minut 

POMŮCKY 

narozeninové přání, audio nahrávky narozeninových písní v různých jazycích, pokud možno včetně mateřského 

jazyka dětí v kulturně rozmanité třídě, laptop, nejlépe s externími reproduktory, geografická mapa (Evropa a/nebo 

jiné kontinenty, v závislosti na původu narozeninových písní). 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Ukažte dětem narozeninové přání, ale neříkejte jim, co to je. Místo toho je nechejte hádat, co je to za přání. 

2. Vyzvěte děti, ať si vzpomenou, jakou píseň doma zpívají, když někdo slaví narozeniny a nechejte je píseň 

dohromady zazpívat. 

3. Přehrajte v počítači narozeninovou píseň v jiném jazyce a nechejte děti hádat, co je to za jazyk. Potom je nechejte 

hádat, ze které země tato píseň pochází (musí jít o zemi, kde se hovoří daným jazykem) a vyzvěte je, ať ukážou 

na mapě, kde se ta země nachází. Opakujte s dalšími písněmi v cizích jazycích. 

4. Děti si pozorně poslechnou jednu narozeninovou píseň v cizím jazyce a zkusí si ji zazpívat s nahrávkou (učitel ji 

znovu pustí), přičemž se pokusí napodobit daný jazyk. Nechejte je si zpěv a píseň užít. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Děti si budou jistě užívat napodobování cizí řeči a zvuků; veďte je k respektu vůči cizím jazykům a zdůrazněte, že 

tyto jazyky jsou stejně důležité jako jejich mateřská řeč. Pokud si budou z nějakých zvuků dělat legraci, vysvětlete 

jim, že jejich rodná řeč může zase přijít legrační dětem z jiných zemí. Veďte je k pochopení rozdílu mezi zábavou 

při snaze mluvit cizím jazykem a posmíváním se cizí řeči. 

2. Ukažte dětem, jak podobné nebo rozdílné můžou být narozeninové písně, a přesto máme všichni podobný zvyk – 

slavit narozeniny zpěvem narozeninových písní. 

! 
● Při zpěvu cizích písní společně s nahrávkou zdůrazněte, že není důležité, jestli děti vyslovují přesně táž slova jako 

nahrávka; ať se jenom pokusí napodobit zvuk, který slyší. 

● Narozeninové písně je možné jednoduše najít na internetu. Prostě zadejte “birthday song in…(French, Greek, 

Finnish…)”. 

● Aktivitu můžeme rozšířit o pokus najít v každé písni slovo, které znamená “narozeniny”. Pokud se pro toto 

rozšíření rozhodnete, je třeba si slova dopředu zjistit a zapsat si je.  

● Dalším dobrým pomocníkem může být Google Translator. Když se dětem podaří objevit správné slovo, nechte je 

to hlasitě zakřičet ve třídě a pak zvedněte papír, na kterém máte slovo napsané. Na konci aktivity řekněte dětem, 

ať si zakryjí rukou ústa a zašeptají slovo, které se jim na celé písni nejvíc líbilo. Potom je vyzvěte, ať všechny 

zakřičí své oblíbené slovo nahlas. Řekněte jim, že touto cestou bylo jejich slovo vysláno ke stropu (doprovodit 

mimickým gestem naznačujícím “vyslání” něčeho ke stropu). Dodejte, že všechna ta krásná slova teď zůstanou  

ve stropě a kdykoli v budoucnu jimi může každý hovořit. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Inspired to “The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning” www.folkdc.eu 

Adaptace: The Mosaic Art and Sound  

http://www.folkdc.eu/
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VĚK: 6–10 

27 IMPROVIZAČNÍ KROUŽEK  ◼

VB 3, 5 
TYP HRY 

● kreativita 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● týmový duch, odbourání stresu, osobnostní rysy 

CÍL 

● osvojit si schopnost poslechu 

● rozvinout schopnost naslouchat ostatním 

● zpívání a produkce zvuku ve skupině 

● rozvoj hudební komunikace 

ČAS 

50 minut 

POMŮCKY 

Žádné pomůcky nejsou potřeba, ale je nezbytný dostatečný prostor, aby hráči mohli vytvořit dva soustředné kruhy. 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Děti zazpívají společně píseň, kterou dobře znají. Může to být Bratře Kubo nebo kterákoli jiná jednoduchá píseň. 

Děti píseň zazpívají třikrát nebo čtyřikrát, nejprve potichu, nakonec hlasitě, až si budou úplně jisté, že píseň 

ovládají. 

2. Následně jsou děti rozdělený do dvou skupin. První skupina utvoří kruh uprostřed místnosti, druhá skupina vytvoří 

kruh okolo prvního kruhu - takže vzniknou dva soustřední kruhy. 

3. Členové prvního kruhu budou zpívat Bratře Kubo velmi jemně (piano) několikrát po sobě až do konce, zatímco 

členové vnějšího kruhu se budou k písni přidávat improvizovaným vyluzováním různých rytmických zvuků  

(např. š...š...š… nebo hm...hm...hm… nebo bum...bum...bum… atd.) a snaží se doprovodit zpěv písně zpívané 

vnitřním kruhem. 

4. Oba kruhy spustí svou produkci dohromady. Každý účastník bedlivě naslouchá svému hlasu, stejně jako hlasům 

ostatních. Učitel zastaví produkci po 10 minutách. 

5. V další fázi se účastníci vnějšího a vnitřního kruhu vymění, takže vnější kruh jde dovnitř a zpívá zvolenou píseň, 

zatímco vnitřní kruh jde ven a improvizací různých zvuků bude zpěv doprovázet. Učitel je opět zastaví  

po 10 minutách zpěvu.  

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

1. Bylo jednoduché a přirozené naslouchat ostatním? 

2. Byly děti schopné poslouchat celou produkci a zároveň svůj vlastní hlas? 

3. Byly děti schopné vytvořit harmonický celek? 

4. Chtěly by v produkci pokračovat ještě o něco déle? 

5. Cítily při produkci vzájemnou jednotu, pramenící ze vzájemného soustředěného naslouchání jeden druhému? 

6. Byly při svém zpěvu nebo vytváření zvuků ovlivněny produkcí ostatních? 

7. Cítily, že jejich hlas nebo produkce ovlivňuje produkci ostatních? 

8. Je příjemné být součástí celku? 

9. Byla pro ně produkce příjemná a okouzlující? V čem a proč? 

! 
● Ujistěte se, že děti v obou kruzích na začátku zpívají a vyluzují zvuky velmi potichu, téměř neslyšně, a postupně 

přecházejí do odlišné dynamiky (piano - forte). 

● Je možné aktivitu rozšířit zapojením jednoduchých hudebních nástrojů, které dáme dětem. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

Inspired to “A.L.I.C.E.” Grundtvig project and adapted for “Stronger Children” (The Mosaic Art And Sound) 

 Adaptace: The Mosaic Art And Sound 
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VĚK: 6-10 

28 PÍSEŇ A PŘÍBĚH  ◼

VB 4, 5 
TYP HRY 

● kreativita 

KLÍČOVÁ SLOVA 

● rozmanitost, kulturní rozdíly, spolupráce, týmová práce 

CÍL 

● seznámit studenty s odlišnými kulturami prostřednictvím písní 

● uvolnit vyjádření a imaginaci ve skupině 

● podpořit dětskou kreativitu 

ČAS 

30 minut 

POMŮCKY 

Píseň v jiném jazyce, než jakým hovoří většina dětí (rodný jazyk). 

 

PRŮBĚH HRY 

1. Děti jsou rozděleny do čtyř nebo pěti skupin (minimálně 5, maximálně 10 dětí v každé skupině) a celá třída si 

dvakrát poslechne píseň z nahrávky. Učitel neprozradí, odkud píseň pochází ani o čem píseň pojednává. 

2. Učitel se dětí zeptá, jaké pocity v nich píseň vyvolává. Je píseň smutná, sladká a/nebo energická? Jakou barvu 

nebo předmět jim připomíná? Děti vyjádří své pocity v rámci skupiny. Poté začnou vymýšlet příběh nebo situaci, o 

níž může píseň pojednávat. Učitel podporuje spolupráci a svobodné vyjádření svých nápadů a představ. 

3. V každé skupině jedno dítě sepíše “příběh”, který skupina vymyslela. Děti mají na vymyšlení a sepsání příběhu  

15 minut. Poté za každou skupinu jedno dítě příběh přečte zbytku třídy. 

4. Když jsou všechny příběhy přečteny, učitel dětem vysvětlí, o čem píseň ve skutečnosti byla, z jaké země pochází 

a přečte třídě slova té písně.  

5. Děti si mohou píseň poslechnout ještě jednou a přidat motivy z ní do svého vyprávění. Poté namalují obraz 

inspirovaný svým příběhem. 

6. Děti mohou kreslit a malovat epizody nebo postavy z jejich vlastního příběhu nebo ze situace v písni. 

○ Při výběru písně se snažte co nejlépe odhadnout, jaká píseň se dětem bude líbit. 

○ Písně mohou být jednoduše staženy z internetu. 

○ Studenti mohou nakreslit a vymalovat příběhy či postavy buď ze svého vlastního příběhu, nebo  

ze skutečného textu písně. 

 

JAK VYVOLAT REFLEXI 

Zeptejte se dětí: 

1. Zajímají vás cizí jazyky? 

2. Chtěly byste rozšířit svou znalost cizích jazyků a kultur odlišných od té vaší? 

3. K čemu může být dobré učit se cizí jazyky a poznávat cizí kultury? 

4. Přemýšlely jste někdy o tom, jak děti, které se stěhují do nové země, musejí přemýšlet a odhadovat téma 

rozhovorů, písní a příběhů v jazyce, který neznají… dokud se nový jazyk nenaučí? 

! 
● Při výběru písně se snažte co nejlépe odhadnout, jaká píseň se dětem bude líbit. 

● Studenti mohou nakreslit a vymalovat příběhy či postavy buď ze svého vlastního příběhu, nebo ze skutečného 

textu písně. 

 

ZDROJ AKTIVITY 

“The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning”  

Adaptace: The Mosaic Art And Sound 
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VĚK: 4–8 

29 EMOTION PICTURES  🔴 ◼

VB 4, 5 
TYPE OF PLAY 

 Creativity  

KEY WORDS 

 Emotional intelligence, emotions and feelings, confidence building 

AIM 

● To know about the different emotions 

● To recognize emotions in others 

● To develop an understanding of different situations causing different emotions 

● To know how different emotions feel like 

TIME 

Middle, approx. 20–30 minutes 

MATERIALS 

Papers, crayons 

 

PROCEDURE  

     1.   The children are sitting in a circle and they get papers and crayons. 

2.  The teacher describes different situations and the children paint how they feel in these situations. 

3.   Explain different situations, e.g.: 

● “I have received a new toy.” 

● “Tomorrow I am going to the dentist.” 

● “My brother/sister disturbs me when I play.” 

● “I am alone in a dark room.” 

● “I am going to the cinema with my parents.” 

● “My favourite toy has broken.” 

4.  After painting the emotions the children show their emotions. 

5.  Give the children the possibility to explain the emotions with words (or with smaller children to learn the right words).    

Maybe the children need help to find and use adjectives which describe their emotions and feelings well.   

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 
1. How did you feel about performing this activitiy? 
2. Did you feel these emotions before (like sad, happy, angry etc.)? If so, do you want to describe a situation when 

you had felt like this before? 
3. Did you recognize the emotions of the others? 
4. How did you feel about seeing emotions of your friends – by seeing them being happy/sad/angry etc.? 
5. With older children: What do you do if someone has strong feelings like sadness, anger? 

!   

Ask how the children felt playing the activity. Did they feel these emotions (sad, happy, angry etc.) before? If so, do 

they want to describe the situation when they had felt like this? Did they recognize the emotions of the others? How did 

they feel seeing their friend(s) happy/sad etc.? With older children: What do they do if someone has strong feelings like 

sadness, anger? 

!   

 You can also show the children real pictures of situations or emotions to give them an impulse. Maybe imitate the 

emotions too, so that the children can learn by a model. 

 Carry on with exercise ”Show your emotions” 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr.  JLS/2008-1/DAP-204.  

Adaptation: TVV e.V. 
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VĚK: 4–10 

30 SHOW YOUR EMOTIONS  🔴 ◼

VB 2 
TYPE OF PLAY 

 Role play 

KEY WORDS 

 Emotional intelligence, emotions and feelings 

AIM 

● To show different emotions 

● To be able to recognize and distinguish emotions in others 

● To develop empathy 

TIME 

Short-term/middle, approx. 15–20 minutes 

MATERIALS 

- 

PROCEDURE 

1. Make a circle with the children. 

2. Explain to the children that you will read out different emotional situations and they have to portray them. 

3. Example situations: 

● Someone has taken away your favourite toy. 

● You stumbled and fell, you are injured. 

● It is your birthday. 

● You go on holiday with your parents. 

● Your friend is pulling your hair. 

● Your best friend is playing with someone else. 

● You are reading in a book and someone is disturbing you. 

● You are in a big supermarket and you cannot see your parents. 

● You are in your bed alone and there is a thunder storm outside. 

 

4. Children can play a little quiz about guessing emotions: one child thinks of an emotion and acts it out. The other 

children have to guess what the emotion was. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 
1. How did you feel when playing the game? 
2. Did you feel these emotions (sad, happy, angry etc.) before? If so, do you want to describe the situation when you 

had felt like this? 
3. Did you recognize the emotions of the others? 
4. How did you feel about seeing emotions of your friends – by seeing them being happy/sad/angry etc.? 
5. With older children: What do you do if someone has strong feelings like sadness, anger? 
 

!  

 Ask the children for some more situations and emotions. 

 Monitor what emotions are shown and ask/discuss with the children, especially if somebody shows an emotion 

which seems unexpected or is unclear. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: TVV e.V. 
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VĚK: 5–10 

31 FEELING GOOD  🔴 ◼

VB 2 
TYPE OF PLAY 

 Creativity 

KEY WORDS 

● Emotional intelligence, emotions and feelings 

AIM 

● To recognize correlation between positive and negative feelings 

● To provide children with an opportunity to identify and discuss with others in the group their negative emotions 

● To encourage dialogue about emotions and feelings 

● To discuss how negative emotions can be turned into positive ones 

● To recognize ways of transforming negative emotions into positive emotions 

TIME 

Long-term, approx. 35–45 minutes 

 

MATERIALS 

Paper, crayons 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit on the floor in a circle. 

2. Make sure that everyone is comfortable and has enough space to move freely. 

3. Ask the children first to think of a negative emotion. 

4. Hand out paper and crayons of different colours to the children. Ask the children to draw on half of the paper only. 

Before the children start drawing, ask them about the emotion they will draw. 

5. Examples of negative emotions: being annoyed, crying, screaming, despair, fear, revenge etc. Give them 5 

minutes to think and draw. 

6. Then, discuss the drawings with the children, also regarding how a negative feeling can be changed into a positive 

feeling (What could be done?). 

7. Then, allow another 5 minutes for children to draw the positive emotions on the other half of the paper, ie the 

opposite emotions of the emotions they have chosen previously. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

 Ask the children why did they have chosen exactly this negative emotion? 

 Was emotions are easy to transform from negative to positive?  

 What can the children do to get out of the negative emotion?  

 Is it difficult to get out of a negative emotion sometimes? What has helped them before? What do they usually do (e.g. 

get to their room, scream, get out and play…)? What can they do to help others to get out of the negative emotion?  

!  

 Emphasize that negative emotions are part of our feelings but that it is helpful to learn strategies to overcome 

them. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: TVV e.V. 
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VĚK: 4–10 

32 ZONES OF MY BODY  🔴 ◼

VB 2, 6 
TYPE OF PLAY 

 Communication 

KEY WORDS 

● Personality traits, needs and rights, confidence building, emotions and feelings 

AIM 

● To show that everybody has individual places where they do not like to be hit 

● To know your own boundaries and to identify violations of these 

● To gain self-awareness and self-confidence 

TIME 

Middle, approx. 20–30 minutes 

MATERIALS 

Chart paper and markers (at least red and black) 

 

PROCEDURE 

1. The teacher draws the outlines of a child on a big piece of paper. 

2. Ask the children to mark on the child on the paper those places, where they should not hit each other. Tell the 

children to mark those places with a colourful marker. The aim is to make these critical places visible for all 

children. Make sure that the children understand the aim of the activity very clearly. 

3. Ask the children to identify where they would not like to be hit during playtime or other kind of contact, like in 

sports. 

4. Put a red cross or a dot on the paper according to the children’s answers. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 
1. How did you feel when you were hit at those places? Why does it make you feel like that? 
2. Is it important or not important for you to make the others aware of the places where you do not like to be hit? 
3. What does it mean to respect those places? 

 

!  

 After the common reflection, let the children train to tell other children in an assertive way, where they do not like to 

be hit. Repeat it two or three times. 

 Hang up the big paper with the marks in the classroom, thus that all the children can keep in mind and remember 

their boundaries.  

 You may carry on with the activity “Fair fight”. 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für Vorschul- und 

Grundschulkinder. Jena.  

Adaptation: TVV e.V., DE. 
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VĚK: 7–10 

33 FAIR FIGHT  ◼

VB 2 
TYPE OF PLAY 

 Role play 

KEY WORDS 

● Emotions and feelings, social competence, understanding violence, fair fight, needs and rights 

AIM 

● To learn how to apply what they have learnt about themselves in the activity “Zones of my Body” through an 

engaging activity 

● To train to set boundaries 

● To emphasize the importance of setting boundaries and saying “STOP” 

● To learn accepting and respecting boundaries of others 

● To learn and accept rules for bickering with somebody in a way that nobody will get hurt 

TIME 

Middle, approx. 25–35 minutes 

MATERIALS 

Soft foam sticks (e.g. thermal insulations for pipes), swimming noodles or balloons – Take care!  

Test them in advance with your colleagues. 

 

PROCEDURE 

1. The teacher introduces soft foam sticks, swimming noodles or balloons to play the “fair fight”. 
2. The children sit in a circle. The teacher asks two children to move into the centre of this circle. 
3. If you didn’t use the activitiy “Zones of my body” (no. 32) before this activity, the children have to determine rules 

and no-hit zones for the fight so that it will be a fair fight. 
4. The teacher explains the situation: “You really want to do a fair fight for fun (they have to use the foam sticks, 

swimming noodles or balloons) and it is not allowed to hurt the partner. You know the rules, your no-hit zones and 
your feelings. Please ask your partner, where she/he doesn’t want to be hit. You should learn to keep the rules in 
mind.” 

5. If one of the children is violated or feels uncomfortable, he/she has to say “stop”. 
6. Once the rules are set, the other children observe precisely the situation and give their feedback after the fight. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 
1. What happened? 
2. Were there any violations of the rules? 
3. Was it a fair fight? 
4. Why is it necessary to establish rules beforehand? 
5. How did the “fighters” feel? 
6. How was it to keep the rules in mind? 
7. What could be improved? 
8. Are more rules necessary? 
9. Did you experience previous situations where a playful fight became an unfair fight? How difficult is it to stop 

someone?  
! 

 It is advisable to carry out the activity “Zones of my body” first. However, the two activities can be used 

independently. If you use this activity independently, you should determine rules for fair fighting with the children 

before starting the fight. 

 Before starting reflection, you can use a short relaxation activity, thus to calm the children down. 

 You may carry on with activity “Reflecting on fair fight activity” 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für Vorschul- und 

Grundschulkinder. Jena.  

Adaptation: TVV e.V., DE  
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VĚK: 7–10 

34 POWER OR VIOLENCE – A LOOK 

BEHIND THE SCENE 

 ◼ 

VB 2, 7 

 
TYPE OF PLAY 

 Interaction 

KEY WORDS 

● Emotions and feelings, understanding violence, fair fight 

AIM 

● To show children how easy it is to cross the line between an activity and violence 

● To accept and respect the feelings of another person 

TIME 

Middle, approx. 20–30 minutes 

MATERIALS 

Rope or adhesive tape 

 

PROCEDURE 

1. The teacher draws a line on the floor using rope/tape and then divides the children into pairs. The children can 

form pairs by themselves, or the teacher determines the pairs. 

2. Then each pair has to stand face to face along the line on the floor. 

3. The children put the palms of their hands together and move one or two steps forward, thus moving closer to each 

other. 

4. In this position, the children try to force their partner slowly (not too forcefully) backwards, while holding palm 

against palm. 

5. The rule is that nothing unwanted happens. Nobody should be hurt, physically and mentally. It is just allowed to 

force the partner slowly back with the hands. The teacher and the children have the right to say “stop” at any 

moment of the activity. 

6. After a couple of minutes, stop the activity and ask the children: 

a. How did you feel playing the activity? 

b. What happened? 

c. Was it a fair activity? If not, why? 

d. What is your wish for the next round? 

7. On basis of the first results, the children start the activity again. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 
After the second attempt, ask the children once more: 

1. What happened now? 
2. Was the activity violent? 
3. What did you observe? 
4. What did you feel? 
5. Did you feel that the activity was more fair this time? 
6. What could be observed additionally? 
7. How did you feel when your partner was stronger/weaker? 
8. Who had the most fun – the stronger or the weaker one?  

 

!  

 Before starting reflection, you can use a short relaxation activity, thus to calm the children down. 

 You may carry on with the activity “Reflecting on fair fight activity” 

 Extra space may be needed. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für Vorschul- und 

Grundschulkinder. Jena.  

Adaptation: TVV e.V., DE. 
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VĚK: 7–10 

35 REFLECTING ON FAIR FIGHTS  ◼ +

VB 2, 7 
TYPE OF PLAY 

 Communication 

KEY WORDS 

● Emotional intelligence, emotions and feelings, social competence, responsibility, understanding violence, fair fight 

AIM 

● To solve conflict and manage tension 

● To empower children to talk freely about their feelings 

TIME 

Middle, approx. 10–30 minutes 

MATERIALS 

Paper 

 

PROCEDURE 

1. Shortly after one of the ‘fight’-activities or after a short relaxation activity, the teacher asks the children to sit in a 

circle. 

2. Discuss with the children, how fair were the fights? 

3. Discuss with the children if “fights” can ever be fair – what makes it fair? 

4. Are there fights that are not fair? 

5. Are fights always “physical”? 

6. Is it easy to assess whether a fight is for fun, fair or not fair (e.g. children fighting in the playground)? 

7. What can children do if they witness a fight? 

8. Make a list of what to do if a fight gets out of hand with children. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. What happened during the fights? What could you observe? 

2. What did you (not) like? 

3. Are more rules necessary? What can be improved? 

4. What will you do when you get into a conflict? What did you learn? 

!  

 It is advisable to play the activities “Fair Fight” or “Power or Violence” beforehand in order to maximize the effect of 

this activity. 

 Before starting the activity, you can use a short relaxation activity, thus to calm the children down a little bit.  

 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: TVV e.V. 
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VĚK: 9–10 

36 BEING IN YOUR SHOES  ◼ +

VB 2, 7 
TYPE OF PLAY 

 Creativity 

KEY WORDS 

● Emotional intelligence, emotions and feelings, conflict management, social competence, understanding violence 

AIM 

● To emphasize the importance of listening and being sensitive to one another within a group 

● To simulate an imaginary situation of violence and constructively find a way to deal with it 

● To learn to change a point of view 

● To develop empathy 

TIME 

Long-term, approx. 45–60 minutes 

MATERIALS 

Paper, crayons 

 

PROCEDURE 

1. Divide the children into groups of 2 or 4. 

2. The children are asked to imagine a situation in which a person was being bullied and treated badly for a long 

time. It is not important if the situation really happened or if they experienced it or just observed. It can be 

anonymous or fictional, if they want. 

3. Every group selects a situation. 

4. Once the group has a clear image of the situation, the children represent it through painting. 

5. After painting, every group presents its picture and explains it. 

6. Ask the other groups to give feedback on what they think about the picture. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Discuss with the children: 

1. Was it difficult to think of a situation, or is this kind of situation a common experience? 
2. How did they feel during painting and by looking at the picture? 
3. How can it happen that somebody is treated badly? 
4. What does the person feel in this situation? 
5. How do children perceive those who are treating other children badly? 
6. Why is it sometimes difficult to help the child who is treated badly? 
7. Are there ways to solve the problem – which ones? 
8. Which other situations do they know about / did they experience? 
9. How did they get out of those situations? 
10. Who can help them, if they get into these situations? 

 

!  

 The first step towards bullying may be an argument or a fight takes place again and again for the same reasons. 

Therefore, it is very important to make children aware of the mistreated child’s feelings. 

 Extra space may be needed. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Hillenbrand, C./Hennemann, T./Heckler-Schell, A. (2009): Lubo aus dem All. Vorschulalter. Programm zur 

Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. S. 81f.  

Adaptation: TVV e.V., DE. 
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VĚK: 6–10 

37 NO BLAME APPROACH  🔴 ◼

VB 1, 2, 6 
TYPE OF PLAY 

● interaction, cooperation, communication, art, role play 

KEY WORDS 

● understanding violence, needs and rights, conflict management, emotional intelligence, inclusion 

AIM 

● to help bullied children express their feelings and distress 

● to encourage taking responsibilities for one´s actions 

TIME 

Approx. 30-45 minutes 

MATERIALS 

      pencils, colours, white papers 

PROCEDURE 

1. Interview the victim with the aim of finding out how he or she feels. 

2. Ask the child to draw a picture or write something to communicate and express his/her distress. 

3. As the next step - with the child´s full knowledge and approval – the children involved in the bullying are gathered 

(including bystanders) together perhaps with some non-involved children. 

4. This group – not including the victim – will then be made aware of the victim´s distress. They are encouraged to 

take responsibility for their actions and to come up with ideas for making the bullied child feel better. 

 

 HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. Make the bullying children as well as the other children in the group image themselves in the place of the victim. 

What would they feel, and what could they do etc.? 

2. Make the children reflect on bullying: why does it happen, who would be the victims and why? 

3. Make the children reflect on what is needed to avoid bullying. 

!  

 Be aware that the “No Blame Approach” may by mistake be viewed as a technique that condones bullying. Thus, it 

may also be described as the “Support Group Approach”. 

 This technique is used to tackle bullying in school. One of the most important things about this approach is the 

deliberate avoidance of accusations, blame and punishment.  

 Be aware that these are difficult reflections that may take a long time. 

 The group may vary in size from 2 to 10 children. 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU 

Commission as part of the Daphne Programme 

Adaptation: SAN 
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VĚK: 6–10 

38 ROBOT PORTRAIT  🔴 ◼

VB 1, 2, 6 
TYPE OF PLAY 

● interaction, cooperation, communication, art, creativity 

KEY WORDS 

● understanding violence, needs and rights, conflict management, emotional intelligence, inclusion, mutual 

awareness 

AIM 

● to allow children to see a bullying situation from all perspectives 

● to make children illustrate how they individually may experience - feel, think about and speak about – bullying 

TIME 

Approx. 30–45 minutes 

MATERIALS 

      cardboard, markers, glue, coloured paper 

 

PROCEDURE 

1. Divide the class into three groups. 

2. Each group will represent a different role in a bullying situation – the bully, the victim and the spectators. 

3. Each group paints a large silhouette on cardboard to represent each role. 

4. Small cards are then placed on different parts of the body: in the head, what that person might think / in the hands, 

what that person might do / at the mouth, what that person might say / in the heart, what that person might feel. 

5. Once finished, all three roles are presented, compared and later discussed in the class. 

  

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. Make the children reflect on the different roles and express what they associate with each role/character in the 

bullying situation: why do the characters think, do, say and feel, what was expressed during the play?  

2. Pay children’s attention to different ways of experiencing bullying: physically, mentally and with feelings. 

3. Make the children reflect on what is needed to avoid bullying. 

4. Ask the children what to do/not to do while being in specific role. 

!  

 Be aware that the children may need long time to reflect on the role play and what to think, say, do and feel in the 

different roles. All children should have sufficient time to this reflection in order to learn from the exercise and play. 

 

 SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU 

Commission as part of the Daphne Programme. 

Adaptation: SAN 
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VĚK: 6–10 

39 WHAT COULD HAVE HAPPENED HERE?  🔴 ◼

VB 2, 6 
TYPE OF PLAY 

● art, creativity 

KEY WORDS 

● understanding violence, needs and rights, conflict management 

AIM 

● to allow children to see a bullying situation from all perspectives 

● to make children illustrate how they experience, feel, think of and tell about bullying 

TIME 

Approx. 20–40 minutes 

MATERIALS 

      picture book/story, paper, coloured pencils 

 

PROCEDURE 

1. Read out the story to the children, but do not complete it, so the children will not know the end of the story. The 

story should be related to acts of violence and/or bullying.   

2. When you will stop reading, before the end of the story, tell the children to make a painting/drawing of how the 

story may end.  

3. Clarify that there is no “right” or “wrong” ending. Explain to the children that they will choose individually how they 

want the story will evolve. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. Make children reflect on similarities and differences in the endings and conclusions they developed for the story. 

Let the children report to each other on what made them choose their individual endings and which feelings the 

story raised.  

2. Make the children discuss on how many situations depends on people´s reactions and on how they choose to act, 

for instance in a violent or non-violent way. 

!  

 This exercise may be used to illustrate and reflect on various kinds of topics beyond violence and bullying. The 

distinctiveness of this approach is that children autonomously create solutions and conclusions to given situations. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU 

Commission as part of the Daphne Programme 

Adaptation: SAN 
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VĚK: 5–8 

40 THE PENGUIN GAME  🔴 ◼ +

VB 3, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

● cooperation, communication, interaction, contact, movement 

KEY WORDS 

● confidence building, trust, team feeling, inclusion 

AIM 

● to create a basic sense of unity and togetherness 

● to promote cooperation and responsibility within the group 

● to strengthen mutual awareness and care among children 

● to make a group work together and value community and interdependency. 

TIME 

Approx. 15–20 minutes 

MATERIALS 

       big sheet of paper, cartoon “sun” (optional) 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to stand on the sheet, placed on the floor. 

2. Make sure that everybody is comfortable and has enough space to move. 

3. Introduce the children to the activity be telling the following story: “You are penguins on this ice floe, and suddenly 

the ice floe begins to move towards warmer water”. 

4. Now ask the children what will happen to the ice floe when the sun shines stronger on it.  

5. When the children have given the right answer to the question, i.e. that the ice begins to melt, start to tear off 

pieces from the edge of the sheet. 

6. At the same time, explain that the goal of the activity is to ensure that nobody falls into the water, since the water is 

filled with dangerous sharks! 

7. Keep cutting off pieces of paper until three of the children would fall into the water (it is important that more than 

one penguin falls, so that there would not be only one child “lost” into the water). 

8. Repeat the activity regularly in different sessions to improve the results.   

 

 HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1.  Share the experience of the game in a direct and simple way and reflect with the children on what happened, and 

how they felt about it. Do not go into very deep reflections, but ask direct and descriptive questions such as: 

2.  What happened? 

3.  How did the children try to avoid that the classmates would fall into the water? 

4.  How did the children feel about the situation, when the ice floe broke and classmates fell into the water?  

5.  What was fun, what was not so funny? 

6.  What the group can do to keep more penguins on the ice in the next round? 

!  

 Make sure to create a proper atmosphere where the children feel comfortable about sharing their feelings. 

 Clarify to the children that the game is not about losers and winners. It is merely about cooperation, on how to 

avoid that any penguin would fall into the water.  

 Clarify that the activity is about inclusion and not about exclusion, for instance by explaining that it is not a 

competition on staying on the ice floe. It is a collective and common task to make all penguins “survive”. 

 Ensure also that it is understood that all children are equally important. 

 You may introduce a time limit (e.g. an hourglass) and count at the end how many children are still on the floe, 

than ask the children to make a challenge to keep more penguins on the ice during the next round. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission 

as part of the Daphne Programme. Sommer, Jan (2007): “Alles über gue und schlechte Gefühle”. Jena 

Adaptation: SAN 
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VĚK: 5–10 

41 NEGOTIATING A CONTRACT                                    🔴 ◼

VB 2, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

● cooperation, communication, interaction, contact, art 

KEY WORDS 

● team feeling, needs and rights, confidence building, conflict management, social competences, inclusion 

AIM 

● to establish common rules for  training, cooperation and socialization among  children / within a class or a group 

● to strengthen children´s awareness and ability to describe their needs and requirements regarding their common 

training and social activities   

● to strengthen children´s mutual responsibility and respect  

TIME 

Approx. 35–45 minutes 

MATERIALS 

      big sheet of paper, example of a contract and examples of rules, for instance in form of pictures 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit in a circle around the big sheet of paper, placed in the middle. 

2. Explain to the children that they are going to make common rules for the training, the cooperation and for the way 

they interact as a group.. Ask the children if they understand the word/concept of rule, and give simple examples   

that all the children can understand. 

3. Ask the children to make common rules for their training and cooperation. Tell them to draw or write rules on the 

big sheet.  

4. Ensure that all rules mentioned are clear to everybody in the group. 

5. As teacher/educator/trainer you may also add rules, if they will have not been mentioned by the children.  

6. Go through all the drawn/written rules on the sheet to ensure that the children really agree to the rules. 

7. As a last point, all children, as well as you, sign the rules on the sheet.  Afterwards you will put the sheet on a wall, 

where everybody can read the common contract.   

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

 After writing the contract, let the children give feedback on the process:  

 Do they see the point of making common rules – why, why not? 

 Were they involved in the process – why, why not? 

 Were they comfortable when addressing issues about the contract?  If not, why?  

 Did they feel that they had a fair opportunity to express their needs and requirements for common rules – why, why 

not? 

 How can they ensure that the common rules will be followed and respected? 

 What to do if someone doesn’t respect the common rules? 

!  

 Make sure to create a safe and relaxed atmosphere when starting the process, so to ensure that the children really 

pay attention to each other and to the task. 

 Make sure that children take into consideration each proposal of their peers and do not laugh or make fun of each 

other. All children should have a fair chance to contribute to the rules. 

 If any rule would be rejected by some students, help the children to make a fair negotiation to find a compromise. 

 Observe those silent children who seem to be afraid or nervous to be involved in the common process. Help them 

to partake in the activity.   

 Make sure that some – or at least one – of the rules are focused on violence and bullying. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission 

as part of the Daphne Programme. Sommer, Jan (2007): “Alles über gue und schlechte Gefühle”. Jena 

Adaptation:  
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VĚK: 5–10 

42 DEFINITION OF VIOLENCE  🔴 ◼ +

VB 2, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

● interaction, cooperation, communication 

KEY WORDS 

● understanding violence, needs and rights, conflict management, social and emotional intelligence, fair fight 

AIM 

● to define violence from a child´s view 

● to create awareness of the concept of violence and of mutual recognition from children´s perspective 

TIME 

Approx. 30–40 minutes 

MATERIALS 

      the group´s contract on rules of training and behaviour within the class (see Activity 41), blackboard (optional) 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit in a circle around you. 

2. Use the “class contract”, produced previously, to introduce the activity. 

3. Start talking about the contract, highlighting the behaviour that should not exist during any activity – as decided by 

the children themselves who had made the rule. 

4. Highlight some keywords in the contract that may refer to matters of violence. Let the children briefly recall why 

these issues are mentioned in the contract.  

5. Expand the subject. 

6. Ask the children to reflect on the nature of violence. You may want to write keywords from the children´s 

explanations on the blackboard.  

7. Help the students agree on a common definition of violence, based on the common brainstorm and on your 

explanations. 

8. Repeat the definition of violence and clarify that there are different types of violence as this may be physical as 

well as psychological. 

9. Conclude that all kinds of violence hurt the victims. 

 

 HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. Create a safe and relaxed atmosphere when starting the activity to ensure that the children pay attention to the 

discussion. 

2. Be aware of those silent children who seem to be afraid or nervous to engage in the common conversation. Help 

them to partake in the debate.   

 

Explain issues related to different types of violence in a direct, concrete and honest manner to raise children’s awareness of 

the topic, but also ensure that none of the children feel hurt, exposed or in any way involved publicly in personal stories of 

violence. These would need to be addressed in other contexts. Possible questions to incite debate:   

 Which feelings can be woken by violent acts? 

 Why does violence exist? Which roots may it have? 

 Why do some people, children or adults, behave violently? 

 What can you do in a group to prevent and fight violence? 

 What should be the rules to prevent violence? Do you need to add more rules to your contract? 

! 

 Be aware that some children may need more time than the others to verbalize their feelings about violence.  

 Help children to verbalize by using symbols/metaphors to express the feelings raised by violent actions. 

 Avoid information about actual experiences of violence to ensure that issues about violence can be defined and 

discussed on common, neutral basis, even if some children may have serious experiences of violence in their 

families, social environments or in school/preschool. 

 Keep discussion out of personal details.  
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SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission 

as part of the Daphne Programme. Sommer, Jan (2007): “Alles über gue und schlechte Gefühle”. Jena 

Adaptation: SAN 
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VĚK: 6–10 

43 TAKE A STEP FORWARD  🔴 ◼ +

VB 1, 2, 6 
TYPE OF PLAY 

● interaction, cooperation, communication, art, creativity 

KEY WORDS 

● understanding violence, needs and rights, emotional intelligence, confidence building, mutual awareness 

AIM 

● to give children an opportunity to discover and identify feelings about violence 

● to explore how violence affects each child´s emotions and to help them share these emotions with other children 

● to discuss and strengthen students’ awareness of how and why violence makes children feel bad, unhappy and 

miserable 

● to help children understand the meaning and concept of non-violence 

● to help children express their feelings in both a verbal and non verbal way 

TIME 

Approx. 35–45 minutes 

 

MATERIALS 

paper and crayons 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit on the floor in a circle. 

2. Make sure that everyone is comfortable and has enough space to move freely.  

3. Introduce the students to the activity be explaining that they will need to paint and then talk about their paintings to 

the class. 

4. Check that all children are provided with paper and crayons in different colours. 

5. Announce the topic of the painting: “I feel bad, when people…” 

6. Explain to the children that they will have to continue this sentence, not through words but by painting what other 

people may do to make them feel bad.  

People hurting them may include other children as well as adults, family, friends or strangers. 

7. Let the children have 10 to 15 minutes to make their paintings and tell them not to talk or in any other way disturb 

each other during their painting process. 

8. When all children have finished, ask them to show, one by one, their paintings to the class and to explain what 

they wanted to express. Help the group understand what the individual child wants to tell.  

9. Let the children ask questions about the paintings. You may also do so, but children´s questions have to come 

first. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. After all children have presented their paintings, summarize the kind of violence that the students expressed. This 

sometimes may not seem as violence, yet anything that makes a person feel bad can be considered as an act of 

violence. Make the students reflect on this point of view.  

2. Let students tell on the different kinds of violence they gather from the paintings. 

3. Let them shortly reflect on the possibilities of avoiding, preventing and/or fighting the kinds of violence seen in the 

paintings. 

Ask the children if they can always prevent or avoid other people’s bad behaviour towards them.  Also ask how 

they can help each other to avoid or prevent violent actions.    

!  

 When starting the activity, create a safe and relaxed atmosphere to ensure that children pay attention to each 

other as well as to the task. 

 Lead the discussion in a way that no student is allowed to laugh or make fun of a peer while s/he presents her/his 

painting. Each child will need to have proper attention from all the other students. 

 Avoid too deep and complicated explanations for younger children. They may just loose attention and become 

unable to process long descriptions. One or two sentences about their paintings may be enough. The level of 

discussion should be adapted to the students’ linguistic and conceptual level. 

 You may also include pictures of violent situations like children´s own paintings from books or other drawings, etc. 
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 Children get their sense of safety from the attitudes and behaviours of adults, primarily from their parents and 

close family. How adults act and talk will have a direct impact on the emotional well-being of children. To ensure 

that no child feels exposed or ashamed because of this activity and paintings, remember to always end discussing 

about violence with the reassurance that parents, caregivers, teachers and educators love their children and do 

their best to take care and protect them from being violated. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU 

Commission as part of the Daphne Programme. 

“Children and violence” - http://www.public.asu.edu/~dbodman/candv/   

“Talking to kids about fears and violence” - http://www.nmha.org/go/information/getinfo/children-s-mental-

health/talking-to-kids-about-fear-and-violence 

“How to talk to your kids about feelings” - http://www.parentingpress.com/violence/talk.html  

“Talking to kids about school violence” http://www.aboutourkids.org/articles/talking_kids_about_school_violence 

“Talking with kids about violence” - http://www.talkwithkids.org/violence.html 

„Детское насилие” - http://zdorovye.khakassia.ru/32/197.html 

Adaptation: SAN 

 

 

 

 

 

  

http://www.nmha.org/go/information/getinfo/children-s-mental-health/talking-to-kids-about-fear-and-violence
http://www.nmha.org/go/information/getinfo/children-s-mental-health/talking-to-kids-about-fear-and-violence
http://www.aboutourkids.org/articles/talking_kids_about_school_violence
http://www.talkwithkids.org/violence.html
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VĚK: 8–10 

44 CHILDREN’S RIGHTS: NEEDS AND WANTS  ◼

VB 2, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

● cooperation, communication, interaction, ice-breaker 

KEY WORDS 

● feelings, needs and rights, responsibility, conflict management 

AIM 

● to work in groups 

TIME 

      Approx. 30 minutes 

MATERIALS 

      pencils, paper, crayons 

 

PROCEDURE 

1. Introduction and whole-class activity: ask the children about the things that they need every day and give them 

some examples such as food, drink, clothing, space to work or play, communication, health, transport, etc. Write 

up their suggestions on the board. 

2. Group activity: split the group into pairs and ask the children to write down, working in pairs, their suggestions 

under two headings, ´Needs´ and ´Wants´(It may be necessary to include an additional space for anything that the 

children feel doesn´t fit under Needs and Wants) The pairs then make a group of four and compare and discuss 

results. Is one list longer than the other? Why is that? Make a list of the pupils’ ideas on the board. Are there any 

areas where the pupils disagree? 

3. Plenary: ask the children to look at the list of needs. Encourage them to focus on things they really need to live. 

What do they think everyone has a right to? What is everyone entitled to? You may have to prompt the pupils to 

consider family, shelter, safety, education, play, medicine, friendships etc. Mark those needs that the whole class 

considers essential to survive. Should these be rights for all children or just for the children in the class? Are there 

any other things that all children should be entitled to? Collect all the children´s suggestions and write them on a 

chart, to be placed in a visible place in the classroom for use or reference in future lessons.  

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. Ask the children about differences between “needs” and “wants”. 

2. Ask who can be responsible for keeping rights for children. Try to explain that needs and rights depend on all of us 

in every day life. 

3. Conclude the exercise by asking children about their feeling on the exercise. 

!  

 Make sure that you create a proper atmosphere to make children comfortable to share feelings about their 

experience. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention and will be unable to process long 

descriptions. One to two sentences are more than enough. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

www.oxfam.org.uk/education/resourcesrights/files/lesson1_needs_and_wants.pdf 

Adaptation: SAN 

 

  

http://www.oxfam.org.uk/education/resourcesrights/files/lesson1_needs_and_wants.pdf
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VĚK: 4–7 

45 HUGS MARATHON  🔴 ◼ +

VB 3, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

● movement, contact 

KEY WORDS 

● emotions, feelings, confidence building, team feeling, relaxing 

AIM 

● to work in groups 

● to feel love and attentions 

TIME 

Approx. 30 minutes 

MATERIALS 

none 

 

PROCEDURE 

1. Make two groups with equal numbers of children and place them face to face, far enough so they can move freely. 

The teacher explains that children of one group are going to walk with open arms to meet the partners opposite. 

They will do so when they hear the sound of a whistle that the teacher will use to mark the start. When each child 

will reach the opposite peer, s/he should give him/her a big hug. The students in the other group do not move and 

wait for their peers. 

2. Repeat the game by changing the roles, i.e. the group that was hugged, will now hug the other. 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Try to ask children what are the hugs better than (E.g. hugs are better than… /fighting, pushing, etc./) 

!  

 Create a proper atmosphere to let children feel comfortable to share feelings about their experience. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention and will be unable to process long 

descriptions. 

 Ask children not to run or shout to avoid chaos in the classroom. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos 

Adaptation: SAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos
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VĚK: 3–6 

46 MY GOLDEN SHOE  🔴 +

VB 1, 6 
TYPE OF PLAY 

● movement, communication, creativity, art 

KEY WORDS 

● emotional intelligence, emotions, feelings, team feeling, relaxing 

AIM 

● to work in a group 

● to value one’s growth 

TIME 

Approx. 60 minutes 

MATERIALS 

old shoes: children will need to ask their parents to give them a shoe of when they were babies to bring to school; 

white glue, newspapers, tables 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit on the floor in a circle. 

2. Each child shows his/her baby shoe and puts it in the middle of the circle. 

3. The children compare the size of the baby shoe to the size of their current shoe. 

4. Let the children reflect on their growth and learning by thinking of how they were when they were babies and who 

they are now.   

5. The present shoes are symbolic indications of growth and development, as well as signs of identity. 

6. Tell the children that they are going to paint the baby shoes and that they will keep them in their room at home to 

remind them about their growth and their babyhood. 

7. Prepare a large table in the classroom and cover it with newspapers. 

8. Each child gives a layer of white glue outside and inside the shoe and lets it dry. 

9. When the shoes are dry, paint (the teacher) them with gold or silver spray, as the children prefer. 

10. Each child brings her/his shoe home. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask children how they felt about the exercise. 

!  

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share feelings about their experiences. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention as they are unable to process long 

descriptions. One to two sentences are more than enough. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3 

Adaptation: SAN  

http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
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VĚK: 3–10 

47 I SHINE LIKE A STAR  🔴 ◼ +

VB 1, 3, 6 
TYPE OF PLAY 

● movement, communication, creativity, art 

KEY WORDS 

● feelings, confidence building, diversity, social competence, personality traits 

AIM 

● to work in a group 

● to learn to value  oneself 

TIME 

Approx. 30 minutes 

MATERIALS 

thread, cardboard, glitter, scissors, each child will bring a photo of him/herself   

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit on the floor in a circle. 

2. Ask them to think of some of their own physical and psychological characteristics that they like. For example: “I like 

my eyes, I´m a good friend, I like to help”, etc. 

3. Outline several stars on the cardboard, big enough to place on them the children’s photo and write some 

sentences in the middle of each star. One star for each student.  

4. Children cut the stars and decorate them with glitter. 

5. They stick the photo of themselves (that they had brought for the activity) on the star. 

6. They write what they like about themselves in the middle of the star. 

7. Finally, they hang the stars to decorate the classroom throughout the school year. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. Ask children how they felt when performing the activity, if thinking of what they like about themselves was easy. 

2. If thinking of it was difficult, ask them why. 

! 

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share feelings about their experiences. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention and will not be able to process long 

descriptions. One to two sentences are more than enough. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3 

Adaptation: SAN 
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VĚK: 3–10 

48 RABBIT’S RIGHTS  🔴 ◼ +

VB 1, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

● communication, creativity, ice-breaker 

KEY WORDS 

● needs and rights, emotional intelligence, responsibility, social competence, inclusion 

AIM 

● to let children reflect on solidarity and respect for others 

● to discuss children’s protection 

TIME 

Approx. 30 minutes 

MATERIALS 

paper, marker  

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit on the floor in a circle. 

2. Make sure that everyone is comfortable and has enough space to move freely. 

3. Ask the children to imagine that they have a pet rabbit to care for, and give a name to it. 

4. Ask: “What are all the things the rabbit will need?” (They may suggest things such as a hutch, straw, food, water, 

attention, love etc... 

5. Write “Rabbit” at the top of the left hand column on a chart and record the children’s responses. 

6. Ask: “Who is responsible for ensuring that the rabbit gets all the things that it needs?” (Note down the children’s 

responses). 

7. Confirm the things the rabbit needs to survive and develop, such as food, water and a hutch. 

8. Then ask question such as: “If the rabbit really needs these things to survive, then should the rabbit have a right to 

them? Who is responsible for ensuring that the rabbit’s rights to these things are met? 

9. Write “CHILDREN” at the top of the right hand column and ask the group to brainstorm: “What are the things that 

children need to develop and have for a happy, safe and healthy life?”. 

10. List the children’s responses. 

11. Ask: “Who is responsible for ensuring that children get all the things they need to be happy, safe and healthy?”, 

“What do children need to be protected, to survive, to develop and to participate?” “If children need these things, 

then should children have a right to them?” 

12. Ask the group if they have ever heard of the Convention on the Children’s Rights 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

1. Ask children what they felt about the activity, what makes the rabbit happy and safe and what makes them feel 

happy and safe. 

2. Ask the children if they feel that their needs and rights are met and if they think that there are children in the world 

that are not protected.   

! 

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share their feelings. 

 Check that every child has the possibility to express him/herself. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention and will not be able to process long 

descriptions. One to two sentences are more than enough. 

 Additionally, you can use different colours to mark the different columns. 

 Older children may be able to verbalize their thoughts and feelings more distinctly but don't let that be an excuse 

not to talk with younger children. Use the same principles both for older and younger children but feel free to talk 

more deeply about the issue with those who are older. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

http://www.unicef.org/crc/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_rights 

http://www.amnesty.ca/themes/children_overview.php 

Adaptation: SAN 

  

http://www.amnesty.ca/themes/children_overview.php
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VĚK: 6–10 

49 BLIND CONFIDENCE *  🔴 ◼ +

VB 3 
TYPE OF PLAY 

 Cooperation 
KEY WORDS 

 Feelings, team feeling, confidence building, responsibility, trust 
AIM 

 To take over responsibility for others 
TIME 

Long, approx. 30 minutes 
MATERIALS 

Scarves to blindfold the children  
 
PROCEDURE 

1. Ask children to sit on the floor in a circle. 
2. Make sure that everyone is comfortable and has enough space to move. Describe that they will need to walk and 

then talk about their feelings with the group. 
3. Blindfolding half of class. 
4. The other children guide blindfold children by the hand, by hands on the shoulders, or only by one finger or 

speech. 
5. After the exercise is completed, ask children to tell about their feelings

1
. Make sure that the group understands 

each child and allow questions to each child from the group. When appropriate, you can also ask further questions. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. How did you feel about the game, how did the “blind” child feel, and how the guiding child? 
2. How did you feel with the responsibility you got over? 
3. How did you (the child guiding, the “blind” peer) ensure that s/he felt save?  
4. What did you like about the way s/he acted? If it is hard to think about it, ask them why. 

! 

 Exercise for up to 10 children. 

 Make sure that you create a proper atmosphere to make children comfortable to share their feelings about their 
experience. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention and not be able to process long 
descriptions. One to two sentences are more than enough. 

 The activity is similar to activity No.12 GUIDE DOG of this Collection of Activities. You may want to skip one of the 
two or use them both to reinforce confidence building. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

Originally: Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für 
Vorschul- und Grundschulkinder. Jena 
Adaptation: Baobab 

 

  

                                                
1
 Use (an) exercise(s) about emotions before this one to make sure that the children know different feelings 
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VĚK: 6 – 10 

50 DRIVING A CAR  🔴 ◼ +

VB 2, 3 
TYPE OF PLAY 

 Movement 
KEY WORDS 

 feelings, team feeling, confidence building, responsibility, trust, conflict management 
AIM 

 to take care of other children 
TIME 

Long, approx. 30 minutes 
MATERIALS 

None  
 
PROCEDURE 

1. Ask the children to sit on the floor in a circle. 
2. Check that everyone is comfortable and has enough space to move freely. 
3. Ask children to play in pairs. 
4. Blindfold half of the class (these children are the “cars”). 
5. The other children are the “drivers”. 
6. Explain that each student with the role of a driver drives the child representing the car. They will do so by touching 

him/her on: the right arm – to turn right, the left arm – to turn left; both arms –to stop; the stomach – to go straight 
ahead. 

7. Ask drivers not to collide with other cars.  
8. After they experiment steering the car, ask the children to sit on the floor in a circle again to make some reflection 

on the game together. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. What were your impressions on the game? 
2. How easy was it to express themselves?  
3. Was it hard to move as a blind person? Why? 
4. Was it easy to stay within the group? If not, why? 

! 

 Ideal group size: 10 children. 

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share their feelings. 

 Be sure that every child has the possibility to express him/herself. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention and will not be able to process long 
descriptions. One to two sentences are more than enough. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204. 
Adaptation: SAN 
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VĚK: 6–10 

51 DARK TUNNEL  🔴 ◼ +

VB 3, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

 Cooperation 
KEY WORDS 

 feelings, team feeling, confidence building, responsibility, trust 
AIM 

 to move blindfold  

 to reflect on one’s feelings 

 to enhance cooperation 
TIME 

Long, approx. 30 minutes 
MATERIALS 

None  
 
PROCEDURE 

1. Ask the children to sit in a circle and explain the game (steps as follows). 
2. Children stand up in a line and have their legs opened as much as to allow a peer to pass through them. 
3. The last student in the line is on his knees and blindfold. 
4. S/he represents a train that has to go through a very dark tunnel. 
5. Children will guide the blindfold student to make him/her reach the exit at the end of the “tunnel” (passing through 

the classmates’ legs) by telling him/her to go on the left, on the right or to the centre. 
6. When s/he arrives to the end of the “tunnel”, s/he stands as the first student on the line while the last student will 

be on his/her knee blindfold and becomes the next “train”, until all students have experienced going through the 
“tunnel”. 

7. Allow students 10 minutes for reflections and to talk about themselves.  

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. How did you feel when performing the game? 
2. Was easy to move blindfold? If not, why?  
3. How did feel about going through a very dark tunnel? 
4. Did you feel comfortable and supported by the group? If not, why? 

!     

 Ideal group size: 10 children. 

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share their feelings. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204. 
Adaptation: Baobab 
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VĚK: 6–7 

52 THE HUMAN DIGITAL CAMERA  ◼ +

VB 3 
TYPE OF PLAY 

 Contact 
KEY WORDS 

 confidence building, responsibility, trust, small groups activity  
AIM 

 to reinforce cooperation, to enhance visual memory 
TIME 
          Long, approx. 30 minutes 
MATERIALS 
          The room prepared for the exercise 
 
PROCEDURE 

1. Ask the children to find a partner to perform the game in pairs (one of them becomes a photographer while the other 
becomes a digital camera) 

2. The “digital camera” children have to close their eyes. 
3. The “photographer” students have to move the “digital camera” children slowly, framing the landscape and, when 

they see something interesting, they point the “digital camera” on it and “take a picture”: the “camera” students have 
to open the eyes for 2 seconds). 

4. After 5 photos, the “photographers” go back along with the “cameras” to the starting point. The “cameras” try to 
remember in the right order the places where the pictures have been taken. 

5. After that, they change role. 
6. The last 10 minutes are dedicated to a discussion and children try to express their feelings and their perceptions of 

the game. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. How did you feel about the activity?  
2. Was it easy to work together?  
3. Was it easy to remember the photos at the end? 

! 

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share feelings about their experience. Avoid in-depth 
explanations for younger children. They will lose attention and will not be able to process long descriptions. One to 
two sentences are more than enough. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

Originally: www.istruzionevenezia.it 
Adaptation: Baobab 

  

http://www.istruzionevenezia.it/
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VĚK: 6–7 

53 LIVING TOGETHER  🔴 ◼

VB 4, 6 
TYPE OF PLAY 

 Interaction 
KEY WORDS 

 trust, small groups activity, team feeling, inclusion  
AIM 

 to promote working on groups 

 to develop communication skills 

 to create trust inside the group 
TIME 

Long, approx. 30 minutes 
MATERIALS 

Half of the sheet of paper per child, pencils 
 
PROCEDURE 

1. Divide the class into four – children groups 
2. Give every child half of sheet 
3. Ask them to form group of four children by their own 
4. Give them the first task: to write the word “TOGETHER” across the four pieces of paper , having at least two letters 

of the word on each paper 
5. Second task: Decorate the four pieces of paper individually, but so that the artwork forms a continuous mural 

across the four pieces 
6. Explained them they have to decide all together the design of the mural and them paint each one its piece of 

paper. 
7. Place the murals at the wall. 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. How did you feel in this activity? Did you find it easy to share your ideas? 
2. Was it easy / hard to make the art work match up? 
3. What do you think about the different artworks with the class? 

! 

 Be careful that there are no children without a group. Make sure that each child is integrated into the group when 
they form the groups.  

 It is important that no child is excluded within its group. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204. 
Adaptation: Baobab 
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VĚK: 5–6 

54 PUT TOGETHER A JIGSAW  🔴

VB 2, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

 Cooperation 
KEY WORDS 

 team feeling, conflict management, social competence, inclusion 
AIM 

 create togetherness, every group member is important 

 promote communication 
TIME 

Short, approx. 15 minutes 
MATERIALS 

Jigsaw 
 
PROCEDURE 

1. Meet in a circle, if there are more than 5 children split the group into smaller groups 
2. Explain to the children that they have to do a jigsaw in their small group 
3. Everyone should participate, everyone gets one part of the jigsaw 
4. Start the exercise, observe the situation 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. Was it easy to do the jigsaw? What was difficult?  
2. Why? Did you enjoy putting the pieces together?  
3. Did you feel proud of assembling the pieces? 

! 

 Depending on the stage of children’s development, students may perform the game without speaking and the 
exercise becomes much more difficult.  

 Create your own jigsaw: Cut a picture into pieces or destroy carefully a flower pot. 

 
SOURCE OF THE EXERCISE 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: Baobab 
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VĚK: 5–6 

55 THE KNOT  🔴 +

VB 2 
TYPE OF PLAY 

 contact, movement, interaction 
KEY WORDS 

 team feeling, conflict management, inclusion, trust 
AIM 

 ability to negotiate 

 ability to coordinate and communicate 

 ability to collaborate in a group 
TIME 

Short, approx. 10-15 minutes 
MATERIALS 

none 
 
PROCEDURE 

1. Ask the children to make a tight circle and close their eyes. 
2. Arms forward and now their hands have to find other hands (they keep their eyes closed) 
3. Tell them to open their eyes: a human knot is formed 
4. Ask the children to solve the knot without separating their hands. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. How do you feel? 
2. Which behaviour was the best to solve the problems?  
3. How would things change in any setting if we supported and helped each other? 

! 

 Children should be relaxed to play this game. Before they start to solve the knot, make them a brief introduction 
about how to collaborate and agree on basic movements before everybody try to solve the knot. Each child is 
invited to express his/her feelings after the game. 

 It is important that children follow the instruction. If they do not achieve to solve the knot or the chain breaks give 
them a second chance and repeat the game. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

Originally: “Humanist Movement” you can see more at http://www.iheu.org/ 
Adaptation: Baobab  
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VĚK: 4–6 

56 FINDING NEW NAMES  🔴

VB 4, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

 Communication 
KEY WORDS 

 diversity, personality traits, cultural differences, intercultural understanding, small group activity 
AIM 

 becoming aware of individuality 

 discovering each other’s uniqueness 

 finding similarities and differences in a group 
TIME 

Middle, approx. 20 minutes 
MATERIALS 

Pictures of different people (e.g. taken from any magazine) 
 
PROCEDURE 

1. Children work in small groups inventing new names for each child (or for themselves): the new names should 
match their personality qualities or their achievements. 

2. Every child gets a unique, personal name e.g. “Indian”. The teacher explains that each child will then choose a 
picture that s/he feels relevant to her/his new identity. 

3. Let children free to choose the picture that they believe fits them. 
4. Ask the children to discuss the uniqueness of their own character starting with comments on the chosen picture. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. Why did you choose this picture?  
2. What do you like about the character it represents?  
3. How do you feel about people who are different from you? Do you feel afraid / curious / happy etc? 

! 

 Young children can use pictures of cartoon characters like Mickey Mouse (related traits may be: funny, friendly and 
brave). Highlight the uniqueness of each child’s traits and the importance of diversity of character and skills in a 
group.  

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: Baobab 
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VĚK: 7–10 

57 CHILD IN THE WELL  🔴 ◼

VB 5, 6 
TYPE OF PLAY 

 Communication 
KEY WORDS 

 diversity, emotional intelligence, team feeling, inclusion, personality traits 
AIM 

 to become aware that each child belongs to a group 

 to become aware of personal traits needed in a group 

 to form a group, and the sense of belonging to the group 
TIME 

Middle, approx. 15–20 minutes 
MATERIALS 

None 
 
PROCEDURE 

1. Ask children to sit in a circle.  
2. Ask one child to fall in the middle and say: “I fell into the well”.  
3. Ask the other children to ask: “Who is supposed to rescue you?” 
4. Ask the child in the middle to say: “The person who can scream the loudest” or “The saddest person”, etc.  
5. Ask the children to demonstrate the requested rescuer characteristic.  
6. Ask the child in the well to choose the person who best complies with that characteristic. 
7. The chosen child goes into the well and continues the game. 
 
Explain that in some situations emotions are needed, even to be able to go and rescue their peers. 
Emphasis should be given on the variety of emotions that are needed to rescue the child in the well. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. How did you feel about the game?  
2. Which people were the most powerful? 

! 

 It is advisable for all children to take their turn to be in the well.  

 The game can be continued another time if not all children had their turn. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: Baobab 
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VĚK: 3–5 

58 MEETING PUPPETS  🔴

VB 3, 5, 6 
TYPE OF PLAY 

 Interaction 
KEY WORDS 

 confidence building, trust, small groups activities, social competence, inclusion 
AIM 

 team playing, team building through dialogue 
TIME 

Long, approx. 30 minutes 
MATERIALS 

Puppets 
 
PROCEDURE 

1. Divide the class into pairs, mix children and choose pairs at random. 
2. Children can use puppets or toys to create a 10-minute dialogue with each other. They speak through the puppets 

/ toys. The dialogue aims to include personal statements and ideas such as: “Hi, I am Betty and I like to dress in 
blue!”, another child  with a different toy replies and introduces him/herself: “Hi Betty, I am …” 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. Was it difficult to be the puppet?  
2. Who did the characters represent? Did you like it?  
3. Was it easy / difficult to communicate? If so, why? 

! 

 Children communicate and share easier their thoughts by means of toys. However, children may get distracted 
when playing and forget the scope of the game. Explain the main rule of the dialogue: taking turns in the 
conversation.  

 Remind children to actively express their feelings and thoughts through the puppets. 

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: Baobab 
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VĚK: 4–6 

59 THE NETWORK  🔴 +

VB 5, 6 
TYPE OF PLAY 

 Interaction 
KEY WORDS 

 team feeling, inclusion 
AIM 

 to increase group awareness and linkages within a group 

 to increase awareness of similarities 

 to increase teamwork 

 to help children connect with peers with whom they share the same interests 
TIME 

Long, approx. 30–45 minutes 
MATERIALS 

Big paper, white/blackboard, drawing materials, toys 
 
PROCEDURE 

1. Put the children’s name randomly on the board. 
2. Each child should choose one toy. 
3. If two children have chosen similar cars as toys their names will be linked with an arrow on the board. 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. Were you surprised to notice the similarities? 
2. Did it make you happy to discover them? 
3. Did you get on well with those with whom you had similarities?  

! 

 Include the entire class. 

 Ask the children to write their names on the board by themselves.  

 
SOURCE OF THE ACTIVITY 

“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204. 

Adaptation: Baobab 
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VĚK: 4–6 

60 THE TRAVELLING BOOK  🔴

VB 1, 4, 5 
TYPE OF PLAY 

 creativity, art 

KEY WORDS 

 intercultural understanding, confidence building, responsibility, trust 

AIM 

 awareness of uniqueness, while also promoting openness and self-presentation skills  

TIME 

      Approx. 20 minutes during 1 weekend per child  

MATERIALS 

       notebook with blank pages or a handmade book (optional) that may be created with the children previous to the start of 

the activity, children’s pens or pencils  

 

PROCEDURE 

1. Each weekend, a child takes the notebook (or the handmade book) to their house and paints a picture related to 

her/his house and family. 

2. Each child presents their work to the rest of the class at the beginning of the following week, 

and then the book will travel to another child’s house. 

It is a way to involve the children’s families and for children to have an opportunity to 

present  themselves and their family to their peers, and the other way around: their peers to the family.  

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. Did you like to know about family and house of your classmates? 

2. Do you feel that you know them better now? 

3. Have you noticed similarities between you and them and among them? Which similarities? 

4. Have you noticed differences  between you and them and among them? Which differences? 

5. Were differences interesting? Why? 

 

! 

 The travelling book should be a fun activity for both children and parents. 

 Inform parents about the book before the start of the activity and ask them to cooperate with  their participation in 

the book collection of pictures.  

  It is important that few children and parents get started with it. Once few of them have completed it, other parents 

will get the idea. 

 The book can be presented at the end of the year.  

 Younger children have the chance to enrich their presentation in the book in the following year (by including extra 

pages).  

 Older children have the chance to get to know their peers before they move on to school. 

 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204 
Adaptation:  
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VĚK: 5–6 

61 SHOUT STOP  🔴

VB 1 
TYPE OF PLAY 

 communication 

KEY WORDS 

 emotional intelligence 

AIM 

 to reflect on oneself 

 to express oneself under stress  

TIME 

Approx. 10 minutes 

MATERIALS 

nothing  

 

PROCEDURE 

3. Ask children to sit on the floor in a circle. 

4. Make sure that everyone is comfortable and has enough space to move freely. 

5. Train the breathing: “what happens if I breathe out and want to shout ´stop´ after that? 

6. Let´s try it. Breath in and then out and then try to scream ´stop´ as loud as possible."  

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. What do you feel when you put your hands on your stomach during breathing? 

2. Did you enjoy the activity? 

3. What was louder? 

4. What is more effective? 

5. What did you learn? 

! 

 Make sure that you create a proper atmosphere to make children comfortable to share their 

Feelings. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204 
Adaptation:  
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VĚK: 5–6 

62 OFFENDER – VICTIM EXERCISE     🔴

VB 2, 3 (6) 
TYPE OF PLAY 

 interaction, movement 

KEY WORDS 

 emotional intelligence 

AIM 

 to react against offenders 

 to use body language 

TIME 

Approx. 30 minutes 

MATERIALS 

 No material is required  

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to find a partner for the activity. 

2. They should stand face to face with approximately 3 or 4 meters distance between them. 

The trainer explains the activity’s aim and splits the pairs into ´victims´ and ´offenders´. 

3. The offenders should take on a typical offender’s posture. The victims should stand strong and upright. 

4. The trainer practices with the group of victims. S/he gives the following advices: “Dear victims, you are not victims, 

you are children who know that if they say no, they mean no! Because of that, try to say no with your body 

language when the offenders are coming. Please, to say no, use first some parts of your body, but don't use your 

hands neither your legs. You're going to use hands next, then legs, and finally verbal communication". The 

teacher/trainer explains in details the steps to follow, described below. 

5. Steps: 

 The victims try to stop the offenders only by body language. 

 The children use only their hand to stop the offender. 

 The children now use their legs. They try to do a step forward in the offending situation. 

 They use verbal communication and shout “stop”!  

6. Work on these four steps without any physical contact between the offenders and the victims. 

7. Let the children be aware of the rules before starting the activity.  

8. Chance the children’s roles.  

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. How do you stop an offender? 

2. Was your self-defending strategy successful? 

3. Which feelings did the activity arouse within you? 

! 

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share their experience. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204 
Adaptation:  
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VĚK: 5–6 

63 DIALOGUE CORNER  🔴

VB 1, 2, 4 
TYPE OF PLAY 

 communication, interaction 

KEY WORDS 

 emotional intelligence, intercultural understanding, conflict management 

AIM 

 to manage conflicts 

 to prevent violence 

TIME 

Approx. 10 minutes 

MATERIALS 

No material is required 

 

PROCEDURE 

1. After a physical or other conflict, the children go to a corner of the room and one of them is the mouth, the other is 

the ear. The ear can’t speak, only listens. The “mouth” child tells what s/he needs to tell. 

2. Then they change roles. 

3. Discuss the reasons for the conflict. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. How did you feel during the exercise? 

2. How do you feel now? 

3. Was it hard to channel your anger? 

! 

 Create a proper atmosphere to make children comfortable to share feelings about their experience. 

 Avoid in-depth explanations for younger children. They will lose attention and will not be able to process long 

descriptions. One to two sentences are more than enough. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204 
Adaptation:  
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VĚK: 4–6 

64 GOOD BEHAVIOUR  ◼

VB 1, 5 (6) 
TYPE OF PLAY 

 communication, role play 

KEY WORDS 

 emotions, feelings 

AIM 

 to discuss with children their understanding of good behaviour and bad behaviour in  classroom, by means of 

examples 

 to define good behaviour in classroom 

 to make children aware of their problems with behaviour 

TIME 

Approx. 40 minutes 

MATERIALS 

       puppets or toys 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to sit comfortable in a circle, and then ask them to think of a situation when the feelings and 

emotions within the class were good/positive/happy as opposed to those of unhappy situations. 

2. Young children especially can use puppets to present the situation. Use two characters or more if necessary. 

3. Children show and present what they think are negative emotions through puppets/toys. In few minutes, the 

students should create role play with puppets and tell the group which character exhibits positive behaviour and 

which one exhibits bad behaviour. Let them explain in their own words their understanding of good and bad. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. Who is the good character showing good behaviour in your example/story? 

2. What are desirable behaviours that lead to good/positive/happy feelings in the classroom?. 

! 

 Listening skills are important. 

 The educator takes the role of a moderator, being able to influence the discussion and state the desired good 

behaviour. 

 It is important to let children discuss on the nature of a good behaviour and avoid suggestions that may give them 

the idea that you are imposing the rules. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY  

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204 
Adaptation:  

 

  



         www.strongerchildren.eu 

 

77 

VĚK: 4–6 

65 SILVER AND GOLDEN STARS  🔴 ◼

VB 1, 3 
TYPE OF PLAY 

 interaction 

KEY WORDS 

 confidence building, social competence 

AIM 

1. increasing children’s good behaviour by systematically learning from other peers 

2. giving children the opportunity to: 

 feel involved and be motivated to behave well 

 share and help each other to behave well 

TIME 

 throughout school months 

 

MATERIALS 

silver stars, golden stars 

 

PROCEDURE 

1. Children will receive stars when they show good behaviour. 

2. Children collect stars on their book/ notebook. 

3. Role models of good behaviour receive one golden star and they become an example of good behaviour.  

4. Role models can help other children by showing them in which way they behave well. Both younger and older 

children can have this role and the teacher should encourage younger students and children with negative 

behaviour to get stars. 

5. Children with silver stars and children with golden stars will be rewarded with a verbal appreciation at the end of 

the semester. 

6. In addition, parents can be informed about their children’s good behaviour, on the number of stars their children 

would collect, and about improvement of their behaviour. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. How did it feel to have a golden star? 

2. If you did not get many golden stars, how did you feel? 

3. How does it feel to be recognised as a person with good behaviour? 

! 
 Avoid having only older children as role models 

 Use also smileys to implement the activity. 

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204 
Adaptation:  
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VĚK: 4–6 

66 FIGHT OF BACKS  🔴

VB 2, 6 
TYPE OF PLAY 

 contact, movement 

KEY WORDS 

 relaxing, stress relief 

AIM 

 to reduce tension by physical activities is another way to reduce aggression 

 to learn to be respectful in the activity 

 to strengthen their self-confidence 

TIME 

Approx. 10 minutes 

MATERIALS 

scotch tape 

 

PROCEDURE 

1. Tell two children to stand with their backs to each other on the two sides of a line that you have previously marked 

with a scotch tape on the floor. 

2. Children have to push the other child over the line. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

 Did you like the exercise? Why/why not?  

 How did you feel during and after the exercise? 

 

! 

 Two physically equal children play with each other, so that each has an equal opportunity. 

 Important aspect: Children should have the opportunity to have a second round. 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204 
Adaptation:  
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VĚK: 6–10 

67 LISTENER AND SPEAKER  ◼ +

VB 1, 4 
TYPE OF PLAY 

 communication, art of listening TO DELETE 

KEY WORDS 

 active listening, trust, respect for each other  

AIM  

 to raise awareness of listening and speaking  

 to practice attentive listening   

 to understand the importance of attentively listening to each other to get to know one another better 

TIME 

Approx. 20-30 minutes 

MATERIALS 

Spacious room to allow children to sit in pairs with a reasonable distance between the pairs. Computer or a 

different device to play music. A piece of music chosen by the teacher for the activity. 

 

PROCEDURE 

1. The teacher explains that the activity is intended to provide an experience of attentive listening. The children are 

going to listen to the words of a peer and will practice silence. They will interact only through eye contact and body 

language. The teacher explains the whole exercise by describing each of the following steps. After that, they can 

start. 

2. The teacher splits the class into smaller groups of two. In each pair, the two children sit one opposite but close to 

the other. Each pair should not be too close to another pair of children, so that each child can focus on his/her own 

pair and does not get distracted by what is occurring in another pair. 

3. The teacher asks the children to listen to a short piece of music that s/he has prepared prior to the activity. The 

teacher plays the music through a computer or other device. The class listen to the music.   

4. Once the music ends, the teacher marks the starting time, one child in each pair is the 'speaker' and tells the other 

(the ‘listener’), about what the piece of music just heard made him/her think.  The 'listener' can only express his/her 

attentiveness through eye contact or gestures and not by speaking. 

5. The 'speaker' has three minutes to speak. The teacher marks the end time. 

6. The child who has been the 'speaker' becomes the 'listener' and the procedure is the same as above. 

7. After the teacher has marked the end time, the children sit in a circle all together and share their feedback on the 

experience. 

HOW TO STIMULATE REFLECTION  

Ask the children: 

Was it easier to be a listener or a speaker?  

Think of a person you admire; is s/he a better speaker or listener?  

Was it difficult not to speak when the other was speaking?  

Do you feel that you know the other person better because you have been able to listen attentively and /or 

because you felt that you were listened carefully?  

Do you feel a sense of trust just because you were more consciously listening to each other?  

Did you feel a sense of inclusion?   

!   

 Choose a piece of quality music that you like. A short piece would be appropriate (max 6 minutes). 

 Suggested music: 
        F. Chopin,  Nocturne in B Flat Minor Op.9 no.1 
        J.S. Bach,  Prelude no.1 in C Major from the “Wohltemperierte Klavier” 
        C. Debussy  Clair de Lune, for Piano (Suite Bergamasque No. 3) 
        C. Debussy,  'Rêverie' 
        R.Schumann, Kinderszenen op.15 “Happiness”  
        E.Grieg  Lyric Pieces Op.43 “In my native country” and  “Little bird” 

               Pat Metheny, Letter from home   http://tinyurl.com/k75zch5 
 

 

http://tinyurl.com/k75zch5
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SOURCE OF THE ACTIVITY 

Inspired to a warm-up activity used in many contexts of adult learning and adapted by The Mosaic Art And Sound. 
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VĚK: 6–10 

68 WHAT THE MUSIC TELLS ME  ◼

VB 1, 3, 4, 5 
TYPE OF PLAY 

 communication 
KEY WORDS 

 active listening, communication, mutual respect, learning to learn  

AIM  

 to practice attentive listening   

 to learn from each other through feedback on music listening  

 to learn to respect any other child’s experience in a natural way  

TIME 

Approx. 30 minutes 

MATERIALS 

Spacious room to allow children to sit in a circle, computer or a different device to play music, a piece of music chosen 

by the teacher for the activity. 

 

PROCEDURE 

1. The teacher explains the exercise to the children (according to the steps that follow). 

2. Children sit in a circle. 

3. The teacher gives each child a piece of paper and a pen. 

4. The teacher asks the children to close their eyes, to listen to the music that s/he’s going to play and to remain silent.  

5. The teacher plays the music through a computer with external speakers or through a different device. 

6. When the music ends, children, still silent, write on the piece of paper what the music has suggested. This can be 

anything: a word, a sentence, a memory, the image of a landscape, a story, a feeling, a colour....    

7. When all children have finished, they read aloud, one by one, what they have written. 

8. The teacher stimulates reflections on the similarities and the differences of the children’s listening experiences and 

on how the perceptions of all children are equally important.         

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children:  

1. Were you interested in knowing how your classmates perceived the music? 

2. Did the music “told” you something different or similar to what it “told” your classmates? 

3. Have you noticed that sharing your feedback with your classmates makes you feel that you understand and know 

each other better? 

4. Each child’s comment is important. Can you notice that by listening to each other’s comment you have learnt 

something new?  

5. Did you enjoy listening to the music with your eyes closed and together with your classmates? Why? 

 

!   

 The group dynamics arisen from collective listening, with an increasing ability to pay attention to each other's 

feedback, provides a unique learning environment where individual outcomes greatly depend on the quality of the 

group connotation and unity. 

 Use quality music only. Classic music pieces are strongly suggested. The music piece should not be too long (max 

6 minutes).  

 Try to use good music systems to allow for a clear and pleasant sound in the classroom.  

 Suggested music: 
        F. Chopin,  Nocturne in B Flat Minor Op.9 no.1 
        J.S. Bach,  Prelude no.1 in C Major from the “Wohltemperierte Klavier” 
        C. Debussy  Clair de Lune, for Piano (Suite Bergamasque No. 3) 
        C. Debussy,  'Rêverie' 
        R.Schumann, Kinderszenen op.15 “Happiness”  
        E.Grieg  Lyric Pieces Op.43 “In my native country” and “Little bird” 

               Pat Metheny, Letter from home   http://tinyurl.com/k75zch5 
 

 
 

http://tinyurl.com/k75zch5
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SOURCE OF THE ACTIVITY 

Created by The Mosaic Art And Sound 
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VĚK: 3–10 

69 OUR RHYTHMS INTO SPACE AND MUSIC  🔴 ◼

VB 1, 3, 5 
TYPE OF PLAY 

 communication, creativity, TO DELETE  relaxation 

KEY WORDS 

 Fun, enjoyment through forms and rhythms making, sense of togetherness   

AIM  

 to release tensions through creativity  interplay   

 to let children enjoy a sense of togetherness within the class  

 to have fun and relax  

TIME 

Approx. 40 minutes 

MATERIALS 

An audio file or CD with a song or a piece of instrumental music that the teacher will prepare prior to the activity. 

Computer or other system to play music. 

 

PROCEDURE 

1. The teacher and the children are standing in a circle.  

2. The teacher creates an imaginary object by moulding it in the air.  

3. S/he throws the imaginary object to a child who will take it and re-mould into another shape.   

4. This child, then, throws it to another child (any participant in the circle) who will re-mould and throws to another 

classmate, and so on. When throwing the ’objects’, children will have to communicate only through eye contact, never 

by calling each other by name. The teacher is part of the circle and is included in the activity. 

5. This part of the activity continues for 10 minutes.   

6. The teacher now claps his/her hands and produces a rhythm. S/he ‘throws’ the rhythmic cell to a child who will 

repeat it.  

7. The same child will create another rhythmic cell and will ‘throw’ it to another classmate who will repeat it, and so on, 

for 10 minutes. 

8. The teacher now plays the song or a piece of instrumental music previously chosen for the exercise and all children 

together will play the rhythm of the song by clapping their hands.  

9. The teacher plays the song once more and the children (all together again) are allowed to improvise different 

rhythms on the song. The whole class will play as in a music jam session.   

 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION  

It is not necessary to stimulate reflection after this activity. The teacher will observe that the children will have released 

tensions after the exercise, that they feel happier and enjoy a sense of togetherness.   

Nevertheless, the teacher who would like to stimulate reflection has the following suggested questions for the children:  

 Which part of the activity did you enjoy the most? Why? 

 How did you feel after the activity? 

 Was it nice to see the whole class as big music group? Why? 

 Would you like to repeat this activity? 

!  

 Check that all children will have sent their objects and their rhythmic cell at least once and, since you will be in the 

circle, you will have the chance to help in a direct way.   

 Let the children have fun. The activity is intended also to create a cheerful atmosphere and to help release 

tensions.   

 If the children want to continue the activity, they may repeat the last part (the jam session) one more time. 

 Suggested music: 
        J. Brahms, Hungarian Dance no.5 in G Minor  
        A. Dvořák,  Humoresque in G Flat Major Op.101 no.7          

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Created by The Mosaic Art And Sound 
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VĚK: 6–10 

70 A SONG FROM MY FAMILY’S COUNTRY  ◼

VB 1, 3, 4, 5 (6) 
TYPE OF PLAY 

 communication  

KEY WORDS 

 multiculture, respect for others’ cultural background, music heritage   

AIM  

 to learn to respect equally the various cultures in a society   

 to give children from migrant families an opportunity to share something of their cultural background and value it 

 to know a classmate better 

TIME 

3-week preparation at home for children with different cultural background  

Approx. 30 minutes in classroom 

 

MATERIALS 

Children with a cultural background different from that of native children will prepare a song belonging to their culture 

and will provide: singing the song by themselves or creating an audio file with the song; the lyrics of the song into the 

original language and the translation into the local language. 

Computer or other sound system if needed. 

 

PROCEDURE 

1. The teacher tells those children coming from families with cultural background different from the local one to ask 

their parents to help them recall a song in the language spoken into their family. The children will have to write the 

lyrics of the song in the original language and the translation into the local language on a sheet of paper. They should 

also rehearse singing the song at home with their parents, until they feel confident to sing it to their classmates.  

(Alternatively, they can record the song on a smart phone singing it along with their family or they may find an audio 

file of that song on internet). 

2. They will bring to school the lyrics with translation and, if they have prepared a recording, they will bring that too and 

give them to the teacher for review.  

3. They have three weeks to complete the task. 

4. After the three weeks, the children are invited by the teacher to sing the song to the class (or play it through the 

computer or smart phone). 

5. The classmates will have to tell which feelings the song arouses within them (is the song sad, happy, mysterious, 

does it let them recall anything...?). 

6. The classmates have then to guess what the song is about, so that there will be a collective discussion.      

7. Then, the singer tells which classmate was the closest to the real meaning of the song.  

8. The singer reads aloud the lyrics into the original language, tells the classmates which language they are hearing, 

and reads aloud the translation of the text into the local language. 

9. S/he will tell her/his classmates the key words of the song into the original language and all children together will 

utter the words aloud.  

10. All children will draw a picture inspired to the song.       

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION  

Ask the children: 

 Could you recognize the language spoken by your classmates? 

 Was hearing the song of your classmate’s family language interesting? 

 Have you ever thought that your classmate knows more languages? Do you think this is an advantage? Why? 

Would you like to speak more languages?  

 Do you think it is important that classmates share their languages and culture at school? Why?  

! 

 If necessary, make your children be aware that it is important to respect all languages and cultures, even if 

sometimes foreign languages’ phonemes may sound amusing. Our own language may sound funny to those who 

speak a different idiom. 

 Use the activity to make children reflect on how knowing more languages and cultures make us feel more open 

and can enrich our life. Tell them about the advantage of speaking more languages. Use the activity also to make 
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children reflect on the difficulties that their peers arriving to a new country may find, since they speak another 

language and possibly they have a very different approach to many aspects of daily life.   

 

SOURCE OF THE ACTIVITY 

Created by The Mosaic Art And Sound 
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VĚK: 5 – 10 

71 THIS IS AWESOME!  🔴 ◼ +

VB (3, 5) 
TYPE OF PLAY 

 interaction, contact 

KEY WORDS 

 trust, relaxing, stress relieve, feelings 

AIM 

● to develop and feel empathy 

● to calm down and relax 

TIME 

Approx. 10 – 20 minutes 

MATERIALS 

(cotton wool, feathers) 

 

PROCEDURE 

1. Divide the group into two smaller groups. 

2. The first group lies down on the floor side by side. Everybody should feel comfortable and can lie down like he/she 

wants to. 

3. Every child of the other group squats to one child lying down. 

4. The squatting children start to touch the lying children, in a way that he/she feels comfortable, e.g.: 

a. to run with your hands through the hair 

b. to knead lightly the legs 

c. to hold his/her hand 

d. to caress his/her arm, etc. 

5. After a few minutes the children change: the squatting children switch to the next lying child and start again. 

6. Both groups change their positions with the other one and the activity starts again. 

7. Talk with the children about their feelings and thoughts after the exercise. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. What did you like and what did you not like? 

2. What did you expect? 

3. How did you proceed when touching the other one? 

4. How did you feel during the exercise? How do you feel after the exercise? 

5. What do you want (more/again)? 

 

!  

 You can play smooth music if you want. 

 You can also use cotton wool or feathers for touching. 

 Take care that the children interact respectfully with each other. 

 If a child feels uncomfortable, the other children have to respect that. Explain again that every child has the 

possibility to say “stop” all the time. 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

Original source: Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen, „Das tut gut!“ 

(http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=163&spielkategorienid=0&spielartid=1388, last access 14
th

 July 

2015) 

Adaptation: TVV e.V.; DE 
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VĚK: 3 – 10 

72 A FINISH WITH MUSIC  🔴 ◼

VB (3, 5) 
TYPE OF PLAY 

 interaction, contact 

KEY WORDS 

 trust, relaxing, stress relieve, feelings 

AIM 

 to support mutual consideration 

 to move together 

 to calm down and relax 

TIME 

Approx. 5 – 10 minutes 

MATERIALS 

smooth music 

 

PROCEDURE 

8. Ask the children to sit down on the floor in pairs back-to-back, so that they cannot look at each other. 

9. Play the smooth music now. 

10. If the children want to, they can move to the music. But they have to pay attention to their partners behind them, 

for example: they can move simultaneously. 

11. Talk with the children about their feelings and thoughts after the exercise. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. How did you feel during the exercise? How do you feel after the exercise? 

2. What did you like and what did you not like? 

3. Was it calmative for you? If yes/no, why? 

4. Was it difficult to be considerate of your partner? 

 

! 

 Take care that the children interact respectfully with each other. 

 If the children want to, they can close their eyes. 

 The children can also sit down on the floor shoulder to shoulder looking outwards. Then the whole group has to 

pay attention to the moves of each other. 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

Original source: Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen, „Musik zum Abschied" 

(http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=18&spielkategorienid=0&spielartid=1388, last access 14
th

 July 

2015) 

Adaptation: TVV e.V., DE 
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VĚK: 5 – 10 

73 CIRCLE-MASSAGES  ◼

All VB 
TYPE OF PLAY 

 Contact 

KEY WORDS 

 Trust, relaxation, stress relief, feelings 

AIM 

 To support mutual consideration 

 To develop empathy 

 To calm down and relax 

TIME 

Short-term, approx. 5 – 15 minutes 

MATERIALS 

Porcupine/prickly ball, tennis ball 

 

PROCEDURE 

1. Ask the children to stay in a row, formed as a circle, heads in the same direction. 

2. The children put the hands on the shoulders of the child standing in front of them and start to knead (carefully) the 

shoulders and the neck. 

3. After a few minutes, the children turn around and knead the children, who now are in front.  

4. Let the children tell about their feelings and thoughts after the activity. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. What did you like and what did you not like? 

2. What did you expect? 

3. How did you feel during the activity? How do you feel after the activity? 

5. Was the activity calming for you? If yes/no, why? 

4. Was it difficult to be considerate to your partner? 

 

! 

 Take care that the children interact respectfully with each other. 

 If a child feels uncomfortable, the other children have to respect that. Explain again that everybody has the right 

and possibility to say “stop” all the time. 

 The children can also sit in a circle instead of staying. 

 You can play smooth music if you want. 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

Original source: Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen, „Massage im Kreis“ 

(http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=242&spielkategorienid=0&spielartid=1388, last access 14
th

 July 

2015) 

Adaptation: TVV e.V., DE 
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VĚK: 4 – 10 

74 THE CONFLICT PILLOW  🔴 ◼

VB 1, 2, 5 
TYPE OF PLAY 

 communication, contact 

KEY WORDS 

 feelings, emotions, conflict management, social competence, stress relieve, mutual awareness 
AIM 

● mutual understanding 

● to settle a dispute 

● attentive listening 

● to learn to calm down 

TIME 

Approx. 10 – 15 minutes 

MATERIALS 

a pillow 

 

PROCEDURE 

8. Two or more children argue with each other. 

9. Sit down with the involved persons. 

10. Add the “conflict pillow” to the conversation for trying to resolve the dispute. 

11. Give the pillow to one child, so that he/she can explain his/her point of view. 

12. After that give the pillow to the next child. Only the child with the pillow speaks. The other children should listen 

carefully. 

13. Usually the children calm down their anger and frustration with the pillow (e.g. press strongly) during they are 

talking. 

14. When every child has spoken, start the reflection and try to encourage a solution or an agreement for the conflict. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

6. How did you feel when you were talking? 

7. What did you do with the pillow when you were talking? 

8. How did you feel when another child talked? 

9. How can you agree on a solution for this agreement together? 

10. What do you want (more)? 

 

!  

 The older the children, the more extensive they can develop a conflict solution. 

 Take care that the children interact respectfully with each other. 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

Original source: Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen „Streitwürfel/Streitkissen“ 

(http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=479, letzter Zugriff am 18.02.2016) 

Adaptation: TVV e.V.; DE 

 

  

http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=479
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VĚK: 7 – 10 

75 SEAT RESERVATION  🔴 ◼ +

VB 2 
TYPE OF PLAY 

 Communication 
KEY WORDS 

 conflict management, team feeling, social competence, mutual awareness 
AIM 

 to look for amicable conflict solutions 

 to experience opportunities for acting and alternatives for a conflict 

 to develop an agreement 

 to interact respectfully with each other 
TIME 

Long, approx. 30 – 40 minutes 
MATERIALS 

Enough space in the room, chairs 
 
PROCEDURE 

1. Put six chairs in the middle of the room, so that three pairs of chairs stand in a row and form a train compartment. 
2. One child will sit on one chair. Five children have valid seat reservations. One child is sitting unauthorized on the 

sixth chair. 
3. Now the seventh child comes into the train compartment with a valid seat reservation for sixth chair. 
4. Ask the children to find a solution for this problem. This should be appropriate and amicable for all involved 

persons as possible. 
5. The children can also involve other roles (e.g. train conductor). 

 
HOW TO STIMULATE REFLECTION 
Ask the children: 

1. How can you find a solution for this problem so that nobody feels hurt or embarrassed? 
2. How did you feel with your role? 
3. Was it hart, not to dispute? 
4. Which problems can also arise? 

!              

 You can use the activity with more children, too. 

 Take care that the children interact respectfully with each other and do not offend or get rough to each other. 

 If the children want to they can use some requisites (e.g. suitcase, backpack, hat for the train conductor, 
magazine…) to create a more realistic situation. 
 

SOURCE OF THE EXERCISE 
Zimmermann, W. D./Zeppenfeld, D./Krämer, T. (1985): „Aus Erfahrungen lernen. Mit Erfahrungen spielen“, 

Mühlheim a. d. Ruhr, S. 50.  

Adaptation: TVV e.V.; DE 
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VĚK: 7 – 10 

76 THE AGREEMENT STRING  ◼

VB 2, 4, 6 
TYPE OF PLAY 

 interaction 

KEY WORDS 

 conflict management, social competence, mutual awareness 

AIM 

● to look for amicable conflict solutions 

● to experience opportunities for acting and alternatives for a conflict 

● to develop an agreement 

● to interact respectfully with each other 

● to settle a dispute 

● attentive listening 

TIME 

Approx. 25 – 35 minutes 

MATERIALS 

index cards or papers, pencils, a string 

 

PROCEDURE 

1. Two or more children argue with each other. 

2. Ask the children to sit down and to explain their conflict to the group. Everybody one after the other should explain 

his/her point of view (if necessary with the conflict pillow, see activity no. 74). 

3. Now all children get pencils and index cards or papers, the disputing children too. 

4. Ask them to write down as many solution offers as possible for this conflict, also unusual ideas or how they should 

not act. 

5. When all children are done, the disputing children come in front of the group. There you should lay down a string. 

(If more than two children are disputing, you need more strings you should lay down crosswise.) Each child stays 

at one end of the string. 

6. Now the conflict solutions are read out. The disputing children should position along the string how far they agree 

with the solution: 

a. The more they stay at the end of the string, the less they agree with the solution offer. 

b. The more they stay next to the middle of the string, the more they agree with the solution. 

7. If possible an amicable solution should be achieved, so that both children stay next to each other in the middle of 

the string and agree with the conflict solution. It is important that the solution offers of the disputing children are 

involved, too. 

 

HOW TO STIMULATE REFLECTION 

Ask the children: 

1. How was it to find an appropriate conflict solution? 

2. How did you (the disputing children) feel during the solution offers? 

3. How do you (the disputing children) try to implement the solution? 

4. How do you feel after this activity? 

5. What do you want (more)? 

!  

 The activity can be used with fictitious conflict situations, too. 

 Take care that the children interact respectfully with each other. 

 The children can also explain their solutions one after the other instead of writing down. 

 The children should recommend appropriate solution offers even if they can be creative as they want. There 

should not be any violent, offending or other disproportionate behavior. If necessary you should intervene, how 

conflicts should not be solved. 

 

SOURCE OF THE EXERCISE 

Original source: Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Schule und Berufsbildung & Landesinstitut für 

Lehrerbildung und Schulentwicklung (2011): Trainingshandbuch. Lernförderliche Gruppenentwicklung, 

„Konfliktthermometer“ und „Lösungsduell“ S. 28-29, 38-39. 

Adaptation: TVV e.V.; DE 
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REPOSITORY OF EU PROJECTS 

 
The following EU projects served us as a source of inspiration when creating this book. 

 

Ethos – Ethical Education for a Sustainable and Dialogic Future  

Ethos project advocates for moral education in primary and pre-primary schools in order to give 

children a “brain and heart start”, based on critical thinking, respect of the others, tolerance, 

multiculturalism, mediation, compassion and dialogue. Ethos offers primary school and kindergarten 

teachers innovative learning opportunities and values their insight and experience. 

http://www.ethos-education.eu/index.html 

 

GATE 

The GATE system consists of a methodology developed to identify and support children with dyslexic 

difficulties at an early school age. All the GATE approaches are interrelated and suitable for work in 

class with a positive impact on the entire child’s development. 

http://www.gateproject.eu/gateproject2/ 

 

LINC: Everyone matters! Holistic, inclusive, community-building 

approaches for early and continuous interventions addressing ESL 

LINC develops early and continuous interventions and a holistic, inclusive early school leaving 

prevention approach that starts in primary school. The intervention targets the school community as a 

whole strengthening the social networks that can support children achieve excellence in learning. 

LINC supports teachers, learners, and parents to prevent ESL well before it becomes a visible risk for 

particular students. Special attention is paid to the needs of migrant learners and their families aiming 

at their effective integration. 

http://www.linc-project.eu/ 

 

Kids2Talk 

Kids2Talk for the first time developed and piloted toys and activities for young children for the support 

of a multilingual development and multilingual education at the stage of early childhood in Europe. All 

activities are easy to use and support children’s creativity. 

http://www.kids2talk.de/ 

 

http://www.ethos-education.eu/index.html
http://www.gateproject.eu/gateproject2/
http://www.linc-project.eu/
http://www.kids2talk.de/
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Multilingual Families: Supporting multilingual families – a linguistic 

treasure for Europe 

The Multilingual Families project is an important project that is targeted at preserving the languages 

and culture of the 47.3 million immigrants living in the European Union. It provides support materials 

to teachers, immigrant groups, in fact all stakeholders that work with immigrants and multilingual 

parents. The activities are designed to represent an adequate support for children from multilingual 

families by highlighting the benefits of the ability to speak multiple languages, to arouse other 

children’s interest in languages and to reinforce respect, curiosity and a desire for further knowledge 

of all participants. 

http://www.multilingual-families.eu/ 

 

DISTINC PROJECT 

The project aims to develop an in-service training program, TIE (Training in Inclusive Education), for 

primary school teachers to improve skills and knowledge on inclusive classroom practices, 

particularly for children with special educational needs (learning difficulties and/or –disability, and 

challenging behaviours). 

Website not available. 

 

ATTEMPT – Attractive Techniques to Empower Parents and Teachers 

The project is based on a previous enquiry on bullying, involving both adults (parents, teachers and 

institutions) and children. Starting from suggestions of the enquiry, the new project intends to 

experiment innovative communication practices among parents, teachers and children to help them 

to develop coping and empowering strategies to better face bullying situations. 

http://www.attempt-eu.org/ 

 

PEAB – Peer Education Against Bullying 

Project focused on the prevention of the phenomenon of bullying in the target group of childhood and 

youth (children and young people between 8 and 16 years-old). 

 

FOLK DC – The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural 

Learning  

A  European Union project designed to motivate young language learners to engage with language 

learning and multiculturalism through using children’s folk songs, and activities 

around the songs. 

http://www.multilingual-families.eu/
http://www.attempt-eu.org/
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