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PŘÍBĚH O OCHRÁNCI 

Tato aktivita je určena pro společnou práci dětí a dospělých. Dospělý dítě aktivitou provází 

Aktivita slouží k rozvíjení emoční kompetence u dětí, podporuje schopnosti dítěte: 

1. všimnout si, že se ním něco děje 
2. uvědomit si, že prožívá nějakou emoci 
3. určit, jakou prožívá emoci 
4. zvládnout jeho emoci, tak že se bude cítit klidné/ v bezpečí 

Instrukce k aktivitě 

Nejprve si celou aktivitu projděte a pročtěte.  V aktivitě postupujte tempem dítěte, nemusíte rozvíjet 
příběh až do konce. Buďte hraví, zvídaví, přijímající a empatičtí. Cokoliv dítě nakreslí či řekne je v 
pořádku, nijak ho neopravujte, nenabízejte “hotové” a “správné” odpovědi. 

Obecné zásady práce kresbou dítěte: 

 Nechte dítě volně kreslit, cokoliv nakreslí je v pořádku. 
 Po nakreslení si nechte obrázek dítětem popsat 
 Doptávejte se, např.: 

o Co jsi to nakreslil? 
o Pověz mi o tom víc? 
o Jak to tam funguje? 
o Kdo je kdo? 
o Co se tam teď zrovna děje? 

 Zajímejte se o jednotlivé části kresby 
o Ptejte se obecně, věci přímo nepojmenovávejte, jen tak se dozvíte, co dítě 

opravdu nakreslilo, buďte zvědaví, nechte si vše vysvětlit, i když se domníváte, 
že víte, co dítě nakreslilo. 

o Např. 
 Co to má tady? 
 Co je takhle část? 
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PŘÍBĚH O OCHRÁNCI 

Povězte dítěti následující: 

Vytvoříme spolu příběh/pohádku, co říkáš?  Já budu vyprávět a ty budeš kreslit/nebo mi to nějak 
zahraješ.  

Bude to příběh o ochránci. Víš, kdo to je ochránce? To je takový hrdina, někdo nebo něco, co pozná, 
když si v nebezpečí a hned tě ochrání. A představ si, že jednoho takového ochránce nosíš pořád sebou. 
Máš ho v hlavě, v mozku. Je hodně, hodně hluboko v mozku a tam sleduje, jestli je bezpečno. A hned 
jak zjistí, že se něco děje, že by si mohl/a být v nebezpečí, okamžitě to dá vědět tvému tělu. Okamžitě 
mu řekne, buď: Bojuj, tělo bojuj! nebo Utíkej, tělo utíkej! Nebo zamrzni - dělej mrtvého, ani se nehni 
tělo! A když nic nefunguje, tak omdli tělo, omdli! 

 

Rozvíjení příběhu č. 1 (můžete přeskočit a pokračovat rovnou č. 2) 

Pojď si to vyzkoušet. (uveďte reálnou situaci, ve které se dítě setkává se svým strachem. Např. Představ 
si, že tě posílám do pokojíčku pro hračku, ale je tam zhasnuto, je tam tma, máš strach tam jít a v tu 
chvílí tvůj ochránce říká tvému tělu: 1) Utíkej, utíkej! Podpořte dítě, ať utíká jako o život. 2) Zamrzni! 
Instruujte dítě, ať stojí jako socha. 3) Bojuj! Podpořte dítě, ať do tmy křičí, boxuje, šermuje mečem. 4) 
Omdli! Veďte dítě k bezpečnému pádu na zem a nechybnosti: “Spadni na zem a ani se nehni.”  

Po aktivitě si s dítětem může povídat: Jaké to bylo? Co se ti nejvíc líbilo? Povídejte si s dítětem. 

                       

 

Rozvíjení příběhu č. 2 

Teď si představ svého ochránce, který tvému tělu z té hlavy, z tvého mozku říká, jestli je bezpečno 
nebo nebezpečno. Jak ochránce vypadá? Zkus ho nakreslit.   

 Necháme dítě kreslit. Cokoliv nakreslí je v pořádku. 
 Následně podporujeme dítě, aby nám o ochránci něco řeklo: 

o Pověz mi o tom něco? 
o Co jsi to nakreslil? 
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o Představ mi svého ochrance. 
o Jak se jmenuje? 

                    

 

Rozvíjení příběhu č. 3 

Teď si představ, že tvůj ochránce (lépe je použít jméno, které dítě vybralo) zjistil, že je kolem tebe 
nebezpečí. Jak to zjistil? Podle čeho to pozná? Zkus nakreslit, jak to vypadá, když ochránce zjistí 
nebezpečí? 

Doplňující otázky: 
 Jak to dá vědět tělu, že je nebezpečí? 
 Jak dá tělu vědět, aby se uklidnilo? 

Rozvíjení příběhu č. 4 

Představ si, že je tvůj ochránce na místě, kde se cítí dobře, přímo skvěle, je tam rád, může tam 
odpočívat. Jak to místo bude vypadat. Nakresli ho. 

Rozvíjení příběhu č. 5 

A teď si představ, že si tvůj ochránce může svoje místo jakkoliv vylepšit, může si tam cokoliv a kohokoliv 
přidat, aby mu tam bylo ještě lépe. Co ještě by si tam přičaroval? Dokresli to do obrázku. 
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Závěrečné shrnutí 

Teď už víš o svém ochránci. Víš, jak pozná, když ti hrozí nebezpečí, víš, jak to dá vědět tvému tělu a 
také jak mu dá vědět, že nebezpečí je pryč. Pamatuj, že tvůj ochránce tě bude vždycky chránit, i když 
třeba někdy není tolik potřeba. Teď už ochránce znáš, a když se třeba někdy budeš bát, tak můžeš s 
ochráncem mluvit, můžeš mu pomoct se nebát: Třeba mu řekni. Vidím, že se bojíš a chceš, aby tělo 
utíkalo, ale není se čeho bát, není to strašidlo, je to jenom tma. Dívej, rozsvítím, nic tu není. 

 

                                

Doporučení 

Poznat ochránce, o kterém jste se dozvěděli od dítěte, můžete využívat v praxi. Pokud se dítě něčeho 
bojí. Můžete mluvit s jeho ochráncem, společně s dítětem vymyslet, co by ochránci pomohlo, aby se 
cítil v bezpečí.   

Když se např. dítě hodně zlobí a sprostě nadává, protože musí něco dělat anebo jste mu něco 
nedovolili. Můžete říct: Aha, Péťo, vidím, že se strašně zlobíš. To tvůj ochránce zjistil, že není bezpečno 
a řekl tvému tělu, aby útočilo, a ty teď na mě křičíš. Péťův ochránce, halooo, tady jeho máma, hlásím, 
že je tady bezpečno. Péťovo tělo nemusí bojovat. Ajajaj vypadá to, že mě ochránce neslyší a pořád se 
bojí. Co to jenom ten Péťa říkal, že tomu ochránci pomáhá???? 

 

 

 


