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MRAVENE EK – DENNÍ REŽIM, VÝROBA MÝDLA

D ti vnímají jako nejv tší odm nu možnost pomáhat p i vyráb ní nebo když si n co samostatn  vyrábí. 
Praktický výrobek mýdlo – nám tentokrát m že posloužit i k podpo e správných hygienických návyk . Vlastnoru n  
vyrobené vo avé mýdlo m že d tem pomáhat nap íklad p i budování zásad mytí rukou.

Motivace:

Souprava na výrobu mýdla — nejlépe s granulovanou hmotou, horká voda (p ípadn  mikrovlnná trouba), 
plastové nádobky na odlití podle po tu d tí, ru ník, papírové hodiny. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list T1A.

Pot eby:

ÚMravene ek jednoho dne zabloudil do lidského obydlí, a protože ho „ lov í“ život zaujal, vypravoval 
vše svým zví ecím kamarád m — pomozte mu i vy s popisem vašich denních aktivit…

Pozdravy

Palec: Dobrý den, dobrý den, hrajeme si celý den.
Ukazovák: Dobré jitro, dobré jitro, ptá e z hnízda už vylítlo.
Prost edník: Dobré poledne, páni, p ejem dobré chutnání.
Prsteník: Dobrý ve er, dobrý ve er, ve erní ek neute e.
Malí ek: Dobrou noc, dobrou noc, odpo ineme si moc.

Legenda:

Na úvod se nau íme novou veršovánku. 

Pak si vyrobíme každý svoje mýdlo. 

Nejprve musíme mýdlovou hmotu rozeh át ve vodní lázni, ideální teplota je tak 60°C. (Také se dá mýdlo rozeh át 
v mikrovlnné troub . Pozor na opa ení d tí – mýdlo z mikrovlnky je hodn  horké, v e již po malé chvilce.) P i rozeh ívání 
je tedy možné p idat n jaké ko ení (h ebí ek, kousek sko ice, esenciální oleje) nebo n jakou zvolenou drobn stku 
(mušli ku). Když je mýdlo kompletn  rozpušt né, vlijeme jej do vhodné formy a necháme vychladnout.

P i ekání na to než nám mýdlo ztuhne, si dnes budeme povídat o denním režimu. 

Práce s pracovním listem

Pokud máme na sch zce v tší po et d tí, je vhodné pracovat ve skupinách a musíme po ítat s tím, že se nám „výroba“ 
protáhne.

Pracovní list – Denní režim a po ítání
1. Rozst íhej pracovní list na jednotlivé karti ky. Srovnej je tak, aby odpovídaly innostem, které zpravidla d láš 

každý den. Možná ti n které chybí ( išt ní zub  vícekrát denn , procházka se psem, sledování Ve erní ku v TV, 
mamin ino tení pohádky na dobrou noc…). Popovídejte si o každodenních innostech.

2. Dokon i kosti ky domina – dokresli puntíky nebo dopiš ísla.

M žeme doplnit o hry dvojic i družstev:

Mýdlové závody

První hrá  vyjme mokré mýdlo z misky. Nad hlavou podá mýdlo dalšímu v ad . Poslední s ním b ží vp ed a op t 
provede namo ení ve vod . Kterému družstvu se to poda ilo nejd ív?

Obtížn jší varianta: Mýdlo se musí p ehazovat cca na 2m rozestupy.

Pane mraven e, kolik je hodin?

„Mravenec“ se oto í zády k ostatním hrá m. Ti stojí na opa ném konci místnosti a volají: Pane Mraven e, kolik je 
hodin? mravenec se oto í elem k nim a ukáže na hodinách: nap . „dv  hodiny“. D ti pak postoupí o dva kroky sm rem 
k mravenci a ten se znovu obrátí elem ke zdi. Vše se opakuje a d ti postupují o tolik krok , kolik hodin mravenec 
ukáže.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Rozvíjení pracovních dovedností.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10–20 minut

as realizace

cca 60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  4
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D ti s SPU nemusejí zvládat zapamatování celé úvodní veršovánky, 
v tomto p ípad  ji nevyžadujte nebo využijte jinou básni ku menšího 

rozsahu. St ihání obrázk  z pracovních list  m že n kterým d tem s nedostate n  vyvinutou jemnou motorikou d lat 
problémy, proto jim s prací pomozte. Dysgra  k m tolerujte zhoršený tvar ísel i nepravidelné puntíky na pracovním 
listu. Aktivity byly s úsp chem ov eny i na autistických d tech.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

P i mýdlových závodech pozor na úrazy! Pozor p i manipulaci s horkou vodou a zah átou mýdlovou 
hmotou (zejména z mikrovlnné trouby). Pokud p idáváte do mýdla p írodniny (nap . pomeran ovou 

k ru) – pozor na alergické d ti.

Pozor na:

Moje poznámky:

(D ti samy vymyslely „je nula hodin“ – všichni p edstírají spánek a hlasit  chrápou.) Nakonec však mravenec na otázku: 
Pane mraven e, kolik je hodin? Odpoví: Je as k jídlu! A zažene ostatní na startovní áru. Ten, koho chytí, se stává p i 
p íští h e mravencem. 

Na záv r sch zky si každý vyklepne svoje mýdlí ko.

Tento metodický list pomáhá napl ovat Ideály Pionýra: Poznání (osvoj si dovednosti), P ekonání (p ekonej své špatné 
návyky, bu  t lesn  zdatný) a P íroda (objevuj krásu a tajemství p írody).


