Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list T4

ZK^dD^ dD/

s. 1/2

Vøková kategorie: Nejmladší

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

5–10 minut

45–60 minut

klubovna

podzim

2–10

neête/nepíše

MRAVENEéEK — OVOCE A|ZELENINA
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||

Zdokonaluje dovednosti v|oblasti jemné motoriky, rozvíjí užívání všech smyslŃ, osvojuje si poznatky a|dovednosti dŃležité k|podpoįe zdraví, rozvíjí komunikaêní dovednosti a|kultivuje projev, vytváįí si základy
pro práci s|informacemi.
Motivace:||| Døti rády napodobují své rodiêe. Nøkteré êinnosti si pak i|samy zkoušejí. Nejinak je tomu u|nakupování,
které se jim zdá jednoduché. Využijeme toho, aby si uvødomily, proê a|jak se vøci nakupují.
Legenda:||| Ahoj døti! Dnes jsem nemohl dospat – pŃjdu nakupovat! éasto chodím s|maminkou, ale dnes slíbila, že
mŃžu jít sám. Maminka mi įekne, co zdravého mám koupit. Snad z|toho seznamu nic nezapomenu.
Potįeby:|||

K|tomuto metodickému listu je pracovní list T4A.

Každé dítø si na schŃzku pįinese 1 domluvený kousek ovoce êi zeleniny, pįípadnø zakoupíme sami pįed schŃzkou.
(Døtské peníze a váha, šátek na zavázání oêí.)
étvrtky, vodové barvy, štøtce, kelímky a voda (ochrana stolu – staré noviny, zástørky pro døti)…
Provedení:||| Vyprávøjte, jak to chodí u|vás v|obchodø. Jak se domŃ dostane chléb, rohlíky nebo tįeba mléko?
Kde najdu mrkviêku a|jablíêko? Jak se įíká obchodŃm, kde se prodává jen peêivo? A|jak se įíká tøm, kde mají všechno?
Pokud je døtí málo, mŃžete se vypravit do|supermarketu na|nákup (nebo si na|nøj alespoĢ zahrát, ale k|tomu je dobré
mít døtské peníze a|váhu na|vážení ovoce a|zeleniny).
Také je dobré si popovídat o|tom, co je zdravé a|co nezdravé.
Rozložíme jednotlivé kusy ovoce a|zeleniny, pojmenujeme, rozdølíme na|ovoce a|zeleninu. Co se pøstuje u|nás a|co
jinde (tropické ovoce). MŃžeme se zmínit i|o|historii (kde se vzaly brambory).
Poznáváme ovoce a|zeleninu všemi smysly (zavážeme oêi – a|poznáváme pouze hmatem, oêicháváme êi ochutnáváme…).
MŃžeme vytvoįit zátiší a|podle pįedlohy namalujeme vodovými barvami.
Nezapomeneme vést døti i|k|úklidu pracovního místa.
Pracovní list — Ovoce a|zelenina
• Rozeznáš, co patįí mezi ovoce (to ulož do|košíêku) a|co mezi zeleninu (tu dej na|mísu)?
• Vybarvi správnými barvami.
• Popiš, k|êemu slouží zobrazené nástroje.
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Poznání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Problematické døti si posaìte blíže k| sobø a| nalaìte pįátelskou
atmosféru pro komunikaci o|ovoci a|zeleninø. Za|špatné odpovødi tyto
døti nekárejte, ale odŃvodnøte jim správné įešení. Naopak veškeré správné odpovødi náležitø pochvalte!!
Zejména pįi kreslení døti motivujte pochvalou za|vystižení tvaru, barvy, využití povrchu, êistoty práce.
Pomozte døtem s| SPU porozumøt zadání pracovního listu a| ponechte jim delší êasový úsek pro vypracování. Pįi
potížích s|rozdølováním ovoce a|zeleniny nebo pįi urêování barev potravin buìte døtem nápomocni.
Nadané døti mohou povyprávøt o|nástrojích, které se bøžnø užívají v|domácnosti pįi práci s|ovocem a|zeleninou.
Pozor na: Pozor pįi ochutnávání ovoce a zeleniny na potravinové alergie! Pįi práci s vodovými barvami je potįeba,
aby døti møly pracovní podložky a zástørky nebo jiné ochranné odøvy.
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