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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

60 minut

klubovna

kdykoli, jaro

minimálnø 3

neête/nepíše

MEDVÍD÷ — V YCHÁZKA ZA|ZVÍĮÁTKY (ZOO, FARMA APOD.)
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, ke komunikaci, obêanská.

Konkrétní cíl:|||

Získat povødomí o|zvíįatech z|naší pįírody a|cizích krajŃ. Umøt rozlišit typické znaky pro zvíįata.

Motivace:||| Pro døti je z| hlediska socializace dŃležitá skupina kamarádŃ. Rády je navštøvují, a| proto je dobré
o|nich vødøt, odkud pocházejí a|jací jsou. Zvíįátka nám pomohou se nad vztahy mezi kamarády zamyslet.
Legenda:||| Medvídø ….. se vydalo se svými kamarády na|výlet. Tentokrát møli naplánovanou návštøvu za|svými
zvíįecími kamarády do|zoologické zahrady. Když se do|zoo dostali, nestaêili se divit. Místo zvíįecích kamarádŃ tam
našli nøjaké divné tvory. Když se poįádnø podívali, zjistili, že jejich kamarádi si vypŃjêili mezi sebou êásti tøl. Ale když
chtøli všechno vrátit zpøt, zapomnøli, komu co patįí.
Døti, pomŃžete zvíįátkŃm najít správné êásti jejich kamarádŃ?
Potįeby:||| Pastelky, nŃžky, (encyklopedie zvíįat).
K|tomuto metodickému listu je pracovní list P8A.
Provedení:||| Tuto aktivitu mŃžeme využít buì pįed vycházkou do| zoo, nebo na| farmø se zvíįátky, pįípadnø
na|výletø.
Po|pįevyprávøní úvodní legendy rozdáme døtem pracovní listy.
Pracovní list – Podivná zvíįátka
Úkoly:
1. Įekni, z|jakých zvíįátek si tato podivná zvíįátka vypŃjêila êásti tøla.
2. Popovídejte si s|døtmi, zda jsou tato zvíįata cizokrajná (mŃžeme je vidøt v|ZOO), nebo zda žijí u|nás.
3. Døti si mohou obrázky vymalovat.
4. Spoêítejte, z|kolika zvíįat se zvíįátka skládají.
Posadíme døti kolem stolu. Každý si vezme pįedtištøný pruh papíru ustįižený z|pracovního listu. První okno zŃstane
prázdné, do|druhého okna namalují døti hlavu a|krk svého zvíįátka, které chtøjí nakreslit. éáry musí trochu pįesahovat,
aby další v|poįadí mohl dobįe navazovat. Po|namalování døti pįeloží pįes první êáru a|pįedají dalšímu v|poįadí tak,
aby nebylo vidøt, co pįedchozí namaloval.
Pokud na| tuto aktivitu navazuje výlet na| farmu, mŃžeme vzít zvíįátkŃm tįeba suchý chléb a| peêivo. Je vhodné se
informovat dopįedu, co mŃžeme zvíįátkŃm pįinést na|pįilepšenou.
Pokud máme v|blízkosti klubovny hįištø a|je pįíznivé poêasí, mŃžeme zakonêit schŃzku vycházkou na|hįištø. Pozor pįi
pįesunu na|hįištø, je tįeba zopakovat pravidla pro tento pįesun.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pįíroda.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tømto døtem umožnøte spolupráci s| nøkterým šikovnøjším
a|empatickým kamarádem, který bude pomáhat se skládáním zvíįátek.
Umožnit mŃžete této dvojici i|využití encyklopedie. Pįi kreslení „podivného“ zvíįátka mŃže být dítø již integrováno
mezi ostatní.
Moje poznámky:|||
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Pozor na: Bezpeêný pįesun na|døtské hįištø.
Bezpeênost døtí pįi pobytu na|døtském hįišti.
Moje poznámky:|||
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