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ŽIVOT V AFRICE Africká pohádka

seznámení s životem v 

Africe 3 - 10 let max. 30

30 - 45 

min. žádné (projektor)

míč, domino, obrázky, příp. postavy z 

pohádky, paruka, maska

Africká vesnice (hra)

seznámení s životem v 

Africe (zemědělství, nemoci, 

další problémy, pomoc 

zvenčí) od 12 let max. 30

45 min. a 

více žádné (projektor)

úvod: aktivita Globální vesnice - 

nakopírované pracovní listy + věci na 

hru Africká vesnice: herní plány, 

kostka, kartičky plodin, potravin, 

náhod, cedule s hody kostkou, (ppt 

Okolí obrázku

seznámení s životem v 

Africe 10 - 18 let neomezen

20 min. a 

více pastelky, barvy

papír velkého formátu, fotogragie na 

nalepení doprostřed

Aisha ve škole (scénky)

seznámení s problematikou 

vzdělávání v Africe pomocí 

scénky od 10 let max. 30 45 min. žádné

kartičky k postavám, příp. fotky ze 

škol (pc)

Fair Trade

seznámení s principem 

spravedlivého obchodu 10 let a více max. 30 30 min.

žádné - jen 

možnost nákupu 

věcí z obchůdku

nakopírované pracovní listy 

"Spravedlivý podíl na zisku", výrobky 

Fair trade - obchůdek

Omeganští pozorovatelé

zamyšlení nad pohledem na 

Afriku 12 - 18 let max. 30 45 min. žádné

karta s úvodními informacemi, sady 

obrázků

Puzzle doplňková aktivita pro děti 4 - 8 let neomezen 20 min. žádné puzzle

Omalovánky - zvířata doplňková aktivita pro děti 4 - 8 let neomezen 20 min. pastelky, barvy listy s omalovánkami
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KULTURA 

AFRIKY Odívání v Africe

seznámení se způsobem 

odívání v subsaharské 

Africe neomezen max. 30

20 min. a 

více žádné (projektor)

africké oděvy, šátky, tašky, náramky 

apod.

Nástroje a hudba v Africe 

seznámení s hud. kulturou 

subsaharské Afriky neomezen max. 30

20 min. a 

více žádné (projektor)

ppt, buben, dřívka, nástroje, cd s 

ukázkami, míč, text písně Jambo 

Africké rytmy

seznámení s hud. kulturou 

subsaharské Afriky neomezen max. 30

20 min. a 

více cd přehrávač

buben / bubny, dřívka, nástroje, cd s 

ukázkami, míč

Malování masek seznámení s kulturou Afriky neomezen neomezen

20 min. a 

více pastelky, barvy

listy s maskami, fotografie masek z 

Afriky, příp. ppt o kmenech

Omalovánky - masky doplňková aktivita pro děti 4 - 8 let neomezen

20 min. a 

více pastelky, barvy listy s omalovánkami

Výroba hraček

seznámení s životem v 

Africe 6 - 12 let neomezen 45 min.

odpadky: plastové 

láhve, ruličky z toal. 

Papíru, víčka, 

provázek, lepidlo, žádné

SVĚT KOLEM 

NÁS Kolečka a křížky

výchova ke spolupráci lidí na 

celém světě  10 let a více max. 30

20 - 30 

min. žádné

kartičky s kolečky a křížky, pravidla 

pro každou skupinu

Člověk ze sáčku

výchova k chápání 

multikulturních odlišností, 

výchova k jednotě 6 - 18 let max. 30 45 min.  žádné

sáčky se surovinami k výrobě, velký 

(balící) papír

Dva mezci

výchova ke spolupráci lidí na 

celém světě 6 - 18 let max. 30 20 min. žádné

kartičky s obrázky, list s výsledným 

pořadím


