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MEDVÍD÷ — V YCHÁZKA DO|LESA ZA|LESNÍMI PLODY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, ke komunikaci, pracovní.
Konkrétní cíl:|||
Získat povødomí o| lesním ovoci, plodech a| houbách. Uvødomit si, že ne vše, co najdeme
v|pįírodø, lze sníst.
Motivace:||| Døti rády podnikají objevné cesty, mohou podniknout tįeba cestu do| lesa, kde mohou najít rŃzné
druhy lesních plodŃ a|hub. Je potįeba je seznámit s|tím, které jsou jedlé a|které jedovaté.
Legenda:||| Ráno se medvídø …… probudilo a| zjistilo, že slyší nøjaké divné mruêení a| chrêení. Poįádnø se
zaposlouchalo a|jejej, ty zvuky vycházejí pįímo z|jeho bįíška. „Co to je?“ povídá si. Døti, dokáže nøkdo z|vás įíci, co
to medvídø ……. slyší? Ano, správnø, má hlad a|kruêí mu v|bįíšku. „Jak se toho podivného kruêení zbavím?“ ptá se
a|hned si samo odpoví: „pŃjdu se podívat ven, jestli tam nenajdu nøco dobrého k|snødku.“ Vyleze ze svého medvødího
brlohu a|vydá se cestou, která mu pįijde tak trochu voĢavá. Jde a|cestou nachází rŃzné plody a|houby. Každé voní
a|chutná jinak. Nøkteré se mu však nezdají, a|tak se rozhodne zastavit za|sovíkem, aby se s|ním poradilo, které jsou
vlastnø k|jídlu a|které ne.
Sovík má po|ruce svoji moudrou knihu (encyklopedii) a|hned medvídøti najde, jak to s|tømi lesními plody a|houbami
je. Když encyklopedii prohlíží, všimne si, že nøkteré plody, i|když vypadají moc pøknø a|lákavø a|hezky voní, tak nejsou
jedlé. Kdo by je snødl, moc by ho bolelo bįíško a|dokonce by musel jet i|do|nemocnice. Hned to medvídøti …… įekne.
Oba si potom prohlížejí obrázky v|moudré knize. A|vy se, døti, mŃžete také podívat.
Potįeby:||| Encyklopedie, atlas hub, atlas rostlin, pastelky, nŃžky, vzor se správnými barvami ovoce.
Košíky podle poêtu skupinek, obrázky lesních plodŃ, listŃ, stromŃ, pįípadnø opravdové pįírodniny.
V| pįípadø ochutnávek êajŃ a| marmelád zajistit dostatek rŃzných êajŃ a| marmelád z| lesních plodŃ, hrníêky, lžiêky,
piškoty, rychlovarná konvice.
K|tomuto metodickému listu je pracovní list P1A.
Provedení:||| Po|pįevyprávøní úvodní motivaêní povídky døti pracují s|knihou – prohlížejí si atlasy hub, rostlin,
encyklopedie a|jinou literaturu k|tématu. Vedoucí se mŃže døtí ptát:
Jaké lesní ovoce znáte?
Už jste jedli borŃvkový koláê nebo nøjakou jinou dobrotu z|nasbíraného lesního ovoce?
Chodíte do|lesa na|houby?
Jaké poznáte druhy tady na|obrázku?
Je tįeba døti upozornit, že kromø jedlého ovoce a|hub mohou v|lese najít i|pro êlovøka nejedlé druhy. Ne všechno, co
najdeme v|lese a|v|pįírodø vŃbec, je pro nás (lidi) k|jídlu.
Tuto aktivitu je možné oživit hrou, kdy pro døti pįipravíme „les“, ve|kterém jsou rozházené obrázky rŃzných listŃ,
lesních plodŃ, hub, stromŃ apod. (pįípadnø je možné použít skuteêné pįírodniny). Každá skupinka dostane košík,
do|kterého se štafetovø snaží nasbírat co nejvíce vøcí z|lesa. Pak následuje práce s|atlasy a|encyklopediemi – døti
mohou urêovat, co našly v|lese.
Po|prohlédnutí literatury a|obrázkŃ rozdáme døtem pracovní listy s|informací, co mají dølat. Napįíklad:
„Sovík ….. s|medvídøtem …… mají pro vás pįipravené obrázky lesních plodŃ a|hub, které lze v|lese najít, ale ztratily
se jim z|obrázkŃ barviêky, dokážete správnø vybarvit obrázky?“
Pracovní list – pexeso – kartiêky s|lesními plody a|houbami.
Úkoly:
1. Vybarvi vždy dva shodné obrázky stejnø.
2. U|tøch plodŃ, které jsou pro êlovøka jedlé, domaluj obliêeji úsmøv, a|u|tøch, které jsou jedovaté, domaluj
zamraêený obliêej.
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Vybarvené a|vystįihané pexeso si døti mohou napįíklad ve|dvojicích zahrát.
Aktivitu mŃžete rozšíįit napįíklad o| ochutnávku êajŃ a| marmelád z| lesních plodŃ. Marmelády je vhodné døtem
podávat namazané na|døtských piškotech. Døti mohou hádat, co právø ochutnávají.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a|Pįíroda.
Aktivita lze navázat na|akci Pionýrská Stezka.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

U| hyperaktivních døtí pįi práci s| nŃžkami si dát pozor, aby s| nŃžkami
nechodily nebo nešermovaly a|jinak neohrožovaly své okolí. Posadíme si
je blíže k|sobø, abychom mohli jejich aktivitu koordinovat. Døtem, které to s|nŃžkami pįíliš neumøjí, mŃžeme nejprve
nabídnout, že jim práci s|nŃžkami pįedvedeme, a|potom je necháme pracovat samostatnø. Pokud je u|nøkterých døtí
práce s|nŃžkami vylouêena, pomŃžeme jim pexeso vystįíihat. V|pįípadø, že døti použijí jiné barvy, než jsou v|pįírodø
obvyklé, mŃžeme je na|tuto skuteênost upozornit vøtou typu: „Moc pøknø jsi vymaloval(a) obrázek, ale takové lesní
jahody jsem ještø nevidøl(a). Ty, které jsem vidøl(a) v|lese, mají barvu êervenou.“ Døti s|dysgraˬckou poruchou, pokud
se snaží, pochválíme, i|když jejich dílo není dokonalé. Døtem s|ADD êi ADHD umožnøte delší pauzy mezi jednotlivými
aktivitami. MŃžete zapojit celý kolektiv a|zahrát si se všemi libovolné relaxaêní hry.
Pozor na: Pozor pįi práci s|nŃžkami.
Nedoporuêujeme pro vybarvování použít ˬxy – mohou prosvítat na|druhou stranu a|tím usnadní døtem hru pexeso.
Moje poznámky:|||
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