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MEDVÍD  — VYCHÁZKA DO LESA ZA LESNÍMI PLODY

D ti rády podnikají objevné cesty, mohou podniknout t eba cestu do lesa, kde mohou najít r zné 
druhy lesních plod  a hub. Je pot eba je seznámit s tím, které jsou jedlé a které jedovaté.

Motivace:

Encyklopedie, atlas hub, atlas rostlin, pastelky, n žky, vzor se správnými barvami ovoce.

Košíky podle po tu skupinek, obrázky lesních plod , list , strom , p ípadn  opravdové p írodniny.

V p ípad  ochutnávek aj  a marmelád zajistit dostatek r zných aj  a marmelád z lesních plod , hrní ky, lži ky, 
piškoty, rychlovarná konvice.

K tomuto metodickému listu je pracovní list P1A.

Pot eby:

Po p evypráv ní úvodní motiva ní povídky d ti pracují s knihou – prohlížejí si atlasy hub, rostlin, 
encyklopedie a jinou literaturu k tématu. Vedoucí se m že d tí ptát:

Jaké lesní ovoce znáte?
Už jste jedli bor vkový kolá  nebo n jakou jinou dobrotu z nasbíraného lesního ovoce? 
Chodíte do lesa na houby?
Jaké poznáte druhy tady na obrázku?

Je t eba d ti upozornit, že krom  jedlého ovoce a hub mohou v lese najít i pro lov ka nejedlé druhy. Ne všechno, co 
najdeme v lese a v p írod  v bec, je pro nás (lidi) k jídlu.

Tuto aktivitu je možné oživit hrou, kdy pro d ti p ipravíme „les“, ve kterém jsou rozházené obrázky r zných list , 
lesních plod , hub, strom  apod. (p ípadn  je možné použít skute né p írodniny). Každá skupinka dostane košík, 
do kterého se štafetov  snaží nasbírat co nejvíce v cí z lesa. Pak následuje práce s atlasy a encyklopediemi – d ti 
mohou ur ovat, co našly v lese. 

Po prohlédnutí literatury a obrázk  rozdáme d tem pracovní listy s informací, co mají d lat. Nap íklad: 

„Sovík ….. s medvíd tem …… mají pro vás p ipravené obrázky lesních plod  a hub, které lze v lese najít, ale ztratily 
se jim z obrázk  barvi ky, dokážete správn  vybarvit obrázky?“

Pracovní list – pexeso – karti ky s lesními plody a houbami.

Úkoly:
1. Vybarvi vždy dva shodné obrázky stejn .
2.  U t ch plod , které jsou pro lov ka jedlé, domaluj obli eji úsm v, a u t ch, které jsou jedovaté, domaluj 

zamra ený obli ej.

Provedení:

Ráno se medvíd  …… probudilo a zjistilo, že slyší n jaké divné mru ení a chr ení. Po ádn  se 
zaposlouchalo a jejej, ty zvuky vycházejí p ímo z jeho b íška. „Co to je?“ povídá si. D ti, dokáže n kdo z vás íci, co 
to medvíd  ……. slyší? Ano, správn , má hlad a kru í mu v b íšku. „Jak se toho podivného kru ení zbavím?“ ptá se 
a hned si samo odpoví: „p jdu se podívat ven, jestli tam nenajdu n co dobrého k sn dku.“ Vyleze ze svého medv dího 
brlohu a vydá se cestou, která mu p ijde tak trochu vo avá. Jde a cestou nachází r zné plody a houby. Každé voní 
a chutná jinak. N které se mu však nezdají, a tak se rozhodne zastavit za sovíkem, aby se s ním poradilo, které jsou 
vlastn  k jídlu a které ne.

Sovík má po ruce svoji moudrou knihu (encyklopedii) a hned medvíd ti najde, jak to s t mi lesními plody a houbami 
je. Když encyklopedii prohlíží, všimne si, že n které plody, i když vypadají moc p kn  a lákav  a hezky voní, tak nejsou 
jedlé. Kdo by je sn dl, moc by ho bolelo b íško a dokonce by musel jet i do nemocnice. Hned to medvíd ti …… ekne. 
Oba si potom prohlížejí obrázky v moudré knize. A vy se, d ti, m žete také podívat.

Legenda:

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

Získat pov domí o lesním ovoci, plodech a houbách. Uv domit si, že ne vše, co najdeme 
v p írod , lze sníst.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Pozor p i práci s n žkami.

Nedoporu ujeme pro vybarvování použít  xy – mohou prosvítat na druhou stranu a tím usnadní d tem hru pexeso.

Pozor na:

Moje poznámky:

U hyperaktivních d tí p i práci s n žkami si dát pozor, aby s n žkami 
nechodily nebo nešermovaly a jinak neohrožovaly své okolí. Posadíme si 

je blíže k sob , abychom mohli jejich aktivitu koordinovat. D tem, které to s n žkami p íliš neum jí, m žeme nejprve 
nabídnout, že jim práci s n žkami p edvedeme, a potom je necháme pracovat samostatn . Pokud je u n kterých d tí 
práce s n žkami vylou ena, pom žeme jim pexeso vyst íihat. V p ípad , že d ti použijí jiné barvy, než jsou v p írod  
obvyklé, m žeme je na tuto skute nost upozornit v tou typu: „Moc p kn  jsi vymaloval(a) obrázek, ale takové lesní 
jahody jsem ješt  nevid l(a). Ty, které jsem vid l(a) v lese, mají barvu ervenou.“ D ti s dysgra  ckou poruchou, pokud 
se snaží, pochválíme, i když jejich dílo není dokonalé. D tem s ADD i ADHD umožn te delší pauzy mezi jednotlivými 
aktivitami. M žete zapojit celý kolektiv a zahrát si se všemi libovolné relaxa ní hry.

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

Vybarvené a vyst ihané pexeso si d ti mohou nap íklad ve dvojicích zahrát.

Aktivitu m žete rozší it nap íklad o ochutnávku aj  a marmelád z lesních plod . Marmelády je vhodné d tem 
podávat namazané na d tských piškotech. D ti mohou hádat, co práv  ochutnávají.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P íroda.

Aktivita lze navázat na akci Pionýrská Stezka.


