
Stretnutie s Detektívom FÉLIXOM  

 Po stopách ľudských a detských práv sa vydal v roku 2011 aj kocúr FÉLIX.

Pamätáte si ho? Nie? Nevadí! Určite ho teraz spoznáte.

Dôležitý kocúr v kabáte, s čiapkou na hlave  a s lupou v ruke.  Vydal sa
hľadať miesta, kde nepočuli ešte o tom, čo sú to práva, že každý človek,

každé dieťa má svoje práva. Vo Fínsku nastúpil na menšiu loď Tavalla a plavil
sa okolo celého sveta. Navštívil veľa miest, stretol sa s veľa prípadmi, keď
deťom boli upierané ich práva a každému koho stretol  o právach
porozprával a spolu s Fénixákmi vyriešil  nie jednu neľahkú úlohu.

 

       

 

Detektív FÉLIX si pre Vás pripravil jeden zo svojich prípadov.

Tento prípad bol jeho posledný. FÉLIX bol už dlho na cestách. Po dvoch
dňoch cesty autobusmi, vlakmi a lietadlom bol konečne Félix doma. Do
postele vo svojom malom, ale útulnom byte padol a spal hlbokým spánkom
skoro 2 dni. Práca detektíva na cestách je predsa len vyčerpávajúca. Po
spánku sa vybral navštíviť svoju mamu, ktorá pracovala ako učiteľka v
materskej škole. Mama od samej radosti, že ho vidí po takej dlhej dobe, ho
poriadne vystískala a vyobjímala. Bola práve s deťmi na dvore a začala sa
Félixa vypytovať, ako bolo na cestách, keď tu zrazu vbehla do dvora nejaká
žena. Pribehla ku svojmu synovi hrajúcemu sa s ďalšími deťmi na
pieskovisku, chytila ho za ruku a vykríkla: „Ja som Ti vybrala iných
kamarátov!“ – a odtiahla ho k inej skupinke detí. Chlapček sa rozplakal a
Félix tak začal riešiť ďalší prípad....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechcem byť sám ani hodinu,

Ja mám právo na svoju _ _ _ _ _ _

O svete však nemám zdanie,

Ja mám právo na _ _ _ _ _ _ _ _ _

Odhodím nenávistnú masku,

Ja mám právo aj na _ _ _ _ _ .

Ovocie mi dobre padne, Ja mám právo aj na _ _ _ _ _ _ _ .

Ja mám právo na svoj majetok.

Ja mám právo na krásny ŽIVOT.

 

 

tretia etapa

Prípad Detektíva Félixa

Tu je Félixová otázka a úlohy:

Aké právo bolo chlapcovi odopreté?

Odpoveď:  ...........................................................................................................................

Napíšte, alebo nakreslite, ako príbeh pokračoval.
Na svojich cestách Detektív FÉLIX objavil aj túto básničku o ľudských právach. Žiaľ

chýbajú v nej niektoré slová. Pomôžte nám ich doplniť.:



 

           

 

 

Aj dnes je veľa ľudí, ktorí nepoznajú detské a ľudské práva a môže sa stať, že práve
preto ich porušujú. Vašou úlohou bude urobiť vo svojom okolí (v škole, na ulici....)
kampaň o ľudských/detských právach. A odovzdať tak svojim kamarátom,

rodičom, susedom „Správu na ulici“
Kampaň môžete urobiť formou informačného stánku, súťaží, hier, vystúpenia,

tvorivých dielní  výstavy vašich kresieb.... Cieľom kampane je upozorniť ostatných
na ľudské a detské práva, že to nie je len dokument s poučkami, ale že ľudské
a detské práva sú našou súčasťou a sú všade okolo nás.  Tak ako to robil aj FÉLIX. 

Pri kampani môžete použiť to, čo sa Vám podarilo vytvoriť počas tejto hry (mapy,

správy). Najmenší môžu nakresliť obrázky a usporiadať výstavu svojich kresieb
o detských právach.

 

 

     

 

 

Prišiel k Vám nečakaný hosť- malý zajko. Je potrebné sa o neho postarať! Ale, čo

taký zajko potrebuje aby bol v bezpečí,  šťastný, spokojný a zdravý? Mali by ste mu

dať meno?  Kto je zodpovedný za to, aby zajačik dostal všetko, čo potrebuje? Malý

zajačik je živý tvor a potrebuje niektoré veci k prežitiu a k rozvoju. Napríklad jedlo,

vodu a obydlie. Postarajte sa o malého zajka. Vytvorte mu všetko, čo potrebuje

a porozprávajte sa o zajačích, ale aj detských právach.

Môžete spolu hľadať odpovede na nasledujúce otázky:

      

 

 

 

Kampaň – SPRÁVA na ulici

Zajačie práva 

Ak zajačik naozaj potrebuje k prežitiu toto všetko, znamená to, že má na to
právo?

      Kto je zodpovedný za dodržiavanie zajačích práv?

      Čo všetko potrebujete  vy  k tomu, aby ste boli vždy usmiatí, šťastní, zdraví,
spokojní?  Napríklad domov, jedlo, hračky...

      Kto je zodpovedný za to, aby deti dostali všetko potrebné k svojmu šťastiu,

bezpečiu a zdraviu?

Všetko, čo si myslíte napíšte, alebo nakreslite.

Čo potrebuje zajačik?

Čo potrebujú deti?

1. veková kategória



 

           

 

 

 

 

Počas vášho cestovania nastala vážna situácia. POPLAAACH. Stratili sa práva!

Zachovali sa  len útržky z nich (polovice z týchto práv). Dostavte sa na územie
STRÁŽCOV, kde sa dozviete, kde sa práva stratili, čo sa s nimi stalo a aká bude
Vaša úloha. Od strážcov dostanete kúsky práv, ktoré sa podarilo zachrániť.  Stratilo
sa spolu  10 práv. Vašou úlohou bude nájsť chýbajúce polovice práv a zabrániť ich
ukradnutiu. Hľadať môžete u KARTÁROV, alebo Vám kartári dajú indíciu, kde
hľadať. Na to aby ste ich našli a dali dokopy máte 25 minút. Po územní sa
pohybujú LOVCI práv na ktorých si musíte dať pozor, aby vás nechytili a neukradli
vám právo. Lovci lovia práva v loveckej sezóne. Začatie a skončenie loveckej
sezóny bude oznámené zvukom bubnov (buchotom). Ak sa vám v časovom limite
podarí práva zachrániť a priniesť ich k Strážcom  zvíťazíte nad Lovcami. Každé
zachránené právo doneste do bezpečia k Strážcovi a rýchlo hľadať ďalšie. Vaše
pátranie začína po zaznení zvukového signálu a končí po zachránení všetkých
práv, alebo po uplynutí času.

 

 

     

 

 

 

 

 

Poplach

2. a 3. veková kategória



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO NÁM POSLAŤ: 

 

 

-        Dokončený prípad Detektíva FÉLIXA a odpoveď na jeho otázku.

-        Doplnenú básničku.

-        Fotografie a popis ako ste robili kampaň Správa na ulici.
Fotografie (2 – 5) z hry Zajačie práva( 1. veková kategória, Poplach- 2 a 3 veková

kategória 

 

 

Výstupy posielajte do 10. júna na mailovú adresu: sutaze@do-fenix.sk s označením
vekovej kategórie 

Zdroje :  publikácia Félix Detektívom ,  Detská organizácia Fénix 2011

Kompasito ,  Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam 

Metodická pomôcka k aktivitám pre vedúcich  bude zaslaná mailom, prípadne nás
kontaktujte  na sutaze@do-fenix.sk 


