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Vøková kategorie: Mladší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

15 minut

30 minut

klubovna

kdykoliv

maximálnø 20

3.–4. tįída/9–10 let

ZVÍĮATA A|ROSTLINY MAJÍ SVłJ DOMOV
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a personální.
Konkrétní cíl:|||
Pįiįadí typické zástupce rostlin i živoêichŃ k pįírodním spoleêenstvŃm. Dovede rozlišit základní
spoleêenstva, pozoruje pįírodní zvláštnosti v cizinø.
Motivace:||| Každý z nás má svŃj domov, místo, kde je mu dobįe. Stejnø tak mají svŃj domov i zvíįata a rostliny.
Nøkteré rostou a žijí v lese, jiné na poli nebo u vody, jiné mŃžeme vidøt hned v nøkolika prostįedích. Nøkteré rostliny
a zvíįata u nás mŃžeme pozorovat pouze v botanických zahradách, sklenících êi zoo. Dokážeš každému najít jeho
domov?
Potįeby:|||

Krabice s|oznaêením (na|poli, v|lese, u|vody, v|zahradø, na|dvoįe), kartiêky s|obrázky rŃzných pįírodnin – živoêichŃ i|rostlin.
Balicí papíry s|pįedkreslenými domky s|názvy jednotlivých spoleêenstev, staré êasopisy nebo kalendáįe apod. s|obrázky zvíįat êi rostlin, lepidlo, nŃžky, pastelky.
Plakáty ke| Stezce – pįírodniny (zvíįata, rostliny, houby); atlasy a| klíêe rostlin; døtské encyklopedie; encyklopedie
pįírody.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Vedoucí nebo instruktor viditelnø v| klubovnø pįedem pįipraví oznaêené krabice (nebo velké
zavaįovací sklenice –| pozor na| rozbití), v| prostoru rozmístí kartiêky s| obrázky rŃzných pįírodnin. (Neukrýváme je,
pouze položíme nebo zastrêíme rohem. Poêet kartiêek na|jedno dítø asi 5–7 kusŃ.) Vedoucí døti seznámí s|tím, že je
potįeba napravit to, co skįítek v|pįírodø pomíchal. Vyzve døti k|pomoci. (PomŃžete každému zvíįátku i|rostlince najít
svŃj domov?)
Vedoucí êi instruktor seznámí døti se signálem, kterým bude hra ukonêena. Na|daný pokyn se døti rozejdou do|prostoru
a|snaží se kartiêky najít. Každou kartiêku – pįírodninu, kterou naleznou, se pokusí umístit do|správného spoleêenstva –
oznaêené krabice. Po|ukonêení sbøru kartiêek rozdølí vedoucí døti do|skupin. Každá skupinka pod vedením instruktora
nebo staršího êlena oddílu zkontroluje správné zaįazení pįírodnin – rostlin a|živoêichŃ – do|spoleêenstev. Pįi malém
poêtu hráêŃ mŃžeme provádøt kontrolu spoleênø. Vedoucí įídí diskusi, která se nad zaįazením nøkterých druhŃ
rozvine (napį. zaįazení mouchy, komára, myši…).
Døti si uvødomují, že jsou živoêichové i|rostliny, kteįí mají svá pevná spoleêenstva – svŃj domov (napį. ryby ve|vodø,
srnky v|lese, slepice na|dvoįe, obilí na|poli, vrba u|vody…), ale jsou i|takoví, kteįí se vyskytují ve|více spoleêenstvech
(pįedevším hmyz, travní porost).
Za| vhodného poêasí mŃžeme hru hrát v| pįírodø. V| tom pįípadø nezapomeneme vytyêit pįesnø prostor pro hru
a|po|ukonêení hry sesbírat všechny nenalezené kartiêky.
MŃžeme využít kromø obrázkŃ také pouze názvy pįírodnin – hra je o|nøco složitøjší (døti si spíš vybavují vøci podle
obrazové pįedlohy, jen název jim nøkdy moc neįíká).
Obdobou mŃže být i|další varianta aktivity.
V|úvodní diskusi s|døtmi vedoucí navodí atmosféru „potįeby domova“ pro každého živého tvora. (Napį. „Máš místo,
kde se cítíš dobįe? Máš svŃj pokojíêek? Kde spává tvŃj pejsek? Proê nebydlíš u|rybníka v|rákosí?“…) Promluví s|døtmi
o|pįírodních podmínkách, které jsou v|rŃzných zemích svøta, ale i|v|rŃzných êástech naší zemø rŃzné a|podle toho zde
nacházíme rostliny a|živoêichy, kteįí se tømto podmínkám pįizpŃsobili. (Využijeme zkušeností døtí z|prázdninových
cest nebo ˬlmŃ: „Když jste byli u|moįe, rostly tam stejné stromy jako u|nás? Jaká zvíįata jste pozorovali pįi plavbø
lodí? Jsou lesy na| vrcholcích Krkonoš stejné jako lesy v| nížinách? Mohou žít nøkterá zvíįata na| nøkolika místech?
….“) Pak rozdølí døti do| skupin a| zástupce skupin vyzve, aby si vylosovali „svŃj domeêek“ a| vzali si další potįeby
k|práci (lepidlo, nŃžky, pastelky…). „Pokuste se v|êasopisech a|dalších materiálech najít co nejvíce obyvatel vašeho
domu. Mohou to být rostliny i|živoêichové. Když si nebudete jistí, kde živoêich nebo rostlina bydlí, mŃžete obrázek
odložit a|spoleênø se pak poradíme.“ Vedoucí a|instruktoįi korigují práci skupin, sledují zapojování jednotlivých døtí,
pomohou radou, povzbudí ménø prŃbojné døti. Po|ukonêení této êinnosti vedoucí vyzve døti, aby ostatním ukázaly
obrázek, se kterým si nejsou jisté. „Potįebujete poradit? My vám pomŃžeme!“ Spoleênø s|døtmi hledáme správnou
odpovøì a|urêený obrázek pak do|svého domku dolepí skupina, na|které se dohodneme.
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Výstup:
Døti si uvødomují, že jsou živoêichové i|rostliny, kteįí mají svá pevná spoleêenstva, ale jsou i|takoví, kteįí se vyskytují
ve| více spoleêenstvech. ZároveĢ si døti uvødomují i| to, že jsou rostliny a| živoêichové, kteįí žijí u| nás a| jiní jinde
ve|svøtø, ale jsou i|takoví, kteįí mohou být všude – dovedli se pįizpŃsobit životním podmínkám.
Zhotovené „pįírodní domeêky“ podle možností vyvøsíme v|klubovnø, na|chodbø apod.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a|Pįíroda. Aktivitou lze navázat na|akci Pionýrská stezka.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Pįi této êinnosti by u| døtí se spec. vzdøl. potįebami nemøly nastat
velké problémy. V|pįípadø, že zvolíme variantu s|psaným textem (názvy
bylin, zvíįat...), nastanou menší problémy u|dyslektikŃ (pįesmyky hlásek, neporozumøní textu, delší êasová dotace
ke|splnøní úkolu, vøtší neúspøšnost).
Døtem s|tølesným hendikepem urêíme jinou roli ve|hįe, než je bøhání v|terénu. Nabídneme jim kontrolu správnosti
obsahu urêené krabice nebo sklenice nebo êasového rozhodêího êi hodnotitele jednotlivých sklenic nebo krabic.
Každopádnø tyto døti nesmí stát mimo døní hry (êinnosti oddílu), musíme jim nabídnout jinou možnost uplatnøní
ve|hįe.
Moje poznámky:|||
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