Základní charakteristiky hry/techniky
a možnosti jejího využití v primární prevenci
Název: Andělská křídla
Cíl: Technika vhodná v rámci představování nebo navození pozitivní atmosféry nebo
v případě, že chceme děti zaměřit na normu třídy „pomáhání si“.
Časová náročnost: půl hodiny.
Od kolika let je aplikace vhodná: od 7 let.
Instrukce k realizaci: Namalujte do andělských křídel, která jsou na papíře, nebo vepište
rukou jméno každého, komu pomáháte. Andělská křídla jsou na papíře namalována, protože
každý z nás je někomu andělem. To znamená, že někomu občas pomáhá, snaží se ho ochránit
před nedobrými kroky či jiným nebezpečím. Toto zlidovělé úsloví pochází z křesťanství, kde
andělé zajišťují ochranu lidí… je možné dětem vysvětlit co je to v křesťanském pojetí anděl,
ale také toto vysvětleno být nemusí. Záleží na pojetí pedagoga.
Varianta pro děti s nízkou schopností psát: Totéž, pouze pokud neumí vůbec psát, mohou
do křídel malovat jednoduché schematické vyjádření, které následně v rozboru popíší.
Následná práce se skupinou: S dětmi rozebereme, jak se jim do křídel vpisovalo či malo valo. Dále se zaměříme na to, nakolik je v naší třídě pomáhání běžnou situací, zda si pomáháme dost, nebo málo. Pokud jsou děti nastaveny na větší zaujetí, je možné doplnit hrou Tajuplný kamarád. Bývá nanejvýš dobré nechat je jedno po druhém popsat svá andělská křídla.
Možnou prací je též, že po skončení diskuze necháme děti jinou barvou pastelky či tužky
napsat do křídel to, v čem by mohly někomu z blízkých pomoci v dohledné době. Pak je
žádoucí s časovým odstupem se k aktivitě vrátit a s dětmi probrat, kdo opravdu někomu na
základě svého odhodlání pomohl, kdo nikoliv.
Případná rizika spojená s aplikací: Rizika nejsou, snad jen nepochopení instrukce.
Poznámky realizátora:

Vlastní prožitek hry/techniky:

Jak překonat handicapy prostředí
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Andělská křídla
Anděl je bytost, která pomáhá druhým, ochraňuje je. Každý máme
ve své osobnosti kousek anděla a ve vztahu k někomu andělem jsme.
Namalujte symbolická andělská křídla a vepište do nich, komu a jak jste andělem.

Vyučování jako podnětné zážitkové pole
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