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Věková skupina:
Výukový materiál je určen pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ.
Cíl:
Našim cílem je prostřednictvím příběhu přiblížit dětem a žákům téma
online bezpečnosti.
Popis a obsah:
Příběh „Kuřátko Čiky a jeho přátelé“, tak jak je napsán, je určen pro 5–
7leté děti, tedy pro konec MŠ a začátek ZŠ. S úpravou textu je použitelný i
pro jiné věkové kategorie.
Materiál se skládá za samotného příběhu s obrázky a přílohy, která
obsahuje pouze obrázky k promítání.
Doporučený postup práce s příběhem:
Před vyprávěním příběhu je vhodné navodit téma – nechat děti/žáky sdělit
jejich dosavadní zkušenosti s digitálními technologiemi a on-line
komunikací, případně, jak on-line komunikují jejich rodiče.
Poté, prostřednictvím dataprojektoru či interaktivní tabule promítat
obrázky a k jednotlivým obrázkům vyprávět (příp. číst) příběh. Postupně
během příběh vtahovat děti/žáky otázkami do děje. U posledního obrázku
dovést děti/žáky k vyslovení ponaučení: Stejně jako si děti nemají povídat
s cizími lidmi a sdělovat jim osobní informace, platí totéž i ve spojení přes
telefon, internet apod. Při on-line komunikaci navíc nemohou ověřit, jestli
to, co druhý říká (píše), je pravda.
Náměty na otázky:
Co za přístroj mohlo kuřátko najít?
Jaké zprávy mohly přicházet?
Bylo moudré napsat vše o sobě? Proč ne?

Co měl v úmyslu vlk a liška? Co k tomu použili? Proč?
Kdo byli skuteční přátelé kuřátka Čiky?
Vyprávění příběhu, diskuzi a formulaci ponaučení je možné doplnit
grafickým zpracováním důležitých momentů příběhu nebo vlastního
ponaučení. Je vhodné se k tématu bezpečnosti opakovaně vracet.
Rozvoj digitální gramotnosti:
Digitální gramotnost je rozvíjena v tematických oblastech:






Každodenní život s technologiemi
Správa digitální identity
Osobní bezpečí a bezpečnost v digitálním prostředí
Ochrana zdraví
Etika v digitálním prostředí
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Na farmě U Lesa za městem žije plno zvířátek: kravičky,
slepičky, kohoutek i kozičky, ovečky a husičky a také kuřátko
Čiky.
Čiky je velmi přátelské kuřátko, se všemi dalšími zvířátky se
kamarádí. Každé ráno kuřátko Čiky obchází celou farmu,
každého pozdraví, podívá se na dojení kraviček, krmení
prasátek, povídá si s ovečkami.

Jak tak jednou kuřátko Čiky chodí po farmě, našlo přístroj
s malou obrazovkou. Čiky zkoumá ten podivný přístroj a
najednou přijde zpráva: „Ahoj!“ a za chvíli další a další…
Čiky je zvyklé slušně odpovídat, proto všem pošle zprávu:
„Ahoj, já jsem kuřátko Čiky z farmy U Lesa za městem.“
Celý den a celou noc přichází na ten báječný přístroj další a
další zprávy. Kuřátko Čiky odpovídá a seznamuje se
s dalšími kuřátky, housátky a kachňátky. Rozhodne se, že
uspořádá hostinu a pozve na ni všechny své nové úžasné
přátele. Kuřátko Čiky je tak oslněné novými kamarády, že
zapomene pozvat všechny své staré přátele ze své farmy.
Kuřátko nachystá hostinu, připraví dort z vajíček a čerstvých
kopřiv a těší se, až přijdou první hosté.

Ale co to? Za ohradou se objevili první přátelé. Ale jak to
vypadají? Vždyť měla přijít kuřátka, housátka… a dva
kamarádi za ohradou jsou moc velcí… a mají divné
zobáčky… a jsou chlupatí, mají velké uši… a dokonce…
mají ocas…
Naštěstí se zrovna v tu chvíli na kuřátko Čiky přijde podívat
kravička a zeptat se, proč dnes Čiky ráno nepřišlo, jestli není
nemocné. Kravička rychle pochopí, že noví přátelé kuřátka
Čiky, kteří stojí za ohradou a mlsně koukají dovnitř, nejsou
ani kuřátka ani housátka, ale převlečená liška a vlk s maskou
na čenichu.

Kravička přivolá ostatní zvířátka a vlka i lišku zaženou
zpátky do lesa.
Kuřátko Čiky je všem zvířátkům moc vděčné. Uvědomuje si,
jaké mělo štěstí, že jeho skuteční kamarádi přiběhli a
zachránili jej před vlkem a liškou.

Eva Fanfulová (eva.fanfulova@nuv.cz), Zuzana Kozlová – březen 2019

Příloha: Obrazový materiál k příběhu Kuřátko Čiky a jeho přátelé (určený k promítání
při vyprávění příběhu)

Materiál vznikl v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Autor: Eva Fanfulová, grafické zpracování: Zuzana Kozlová
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních pod licencí CC-BY-NC-SA.

