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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

60 minut

klubovna

podzim–zima

minimálnø 2

ête/píše

SOVA – MOJE VLAST
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, ke komunikaci, obêanská.
Konkrétní cíl:||| Uvødomit si vlastenecké cítøní, pocit sounáležitosti k|národu. Uvødomit si jazykové odlišnosti
národŃ a|podpoįit národní vnímání.
Motivace:||| Patįit nøkam je jednou ze základních lidských potįeb. Vlast a|území, kde žijeme, je pomørnø abstraktní
pojem. Pokusme se døtem pomoci vnímat pojem vlast – jako domov národa.
Legenda:||| Naše zvíįátka se spolu potįebují dorozumívat. I|když každé „hovoįí” jinou įeêí, musí se spolu domluvit.
Nøkdy si rozumøjí, nøkdy tįeba zase ne. Pįesto žijí v|jednom spoleêném lese – svøtø. Podobné je tomu i|u|lidí. Všichni
žijeme vedle sebe. I|když mluvíme tįeba jinými jazyky, stává se êasto, že si porozumíme. Jakými jazyky tedy vlastnø
hovoįíme?
Potįeby:||| Pįipravíme si nápisy v| rŃzných jazycích, využít mŃžeme napįíklad jednoduchého návodu instantní
polévky êi šampónu. Papír A4 rozįízneme podélnø na|podlouhlý pruh – doporuêujeme využít papírŃ rŃzných barev.
Dále mŃžete pįipravit barevné obrázky státních vlajek dalších evropských zemí.
Pįipravíme vždy jeden krátký nápis êi sousloví. Vhodné je pįipravit si také mapu éeské republiky êi alespoĢ nákres
(obrys na|formát A4 – lze realizovat i|jako puzzle).
K|tomuto metodickému listu je pracovní list C1A.
Provedení:||| Tento metodický list je možné realizovat v|den nøkterého z|našich státních svátkŃ, podpoįíte tím
u|døtí hlubší souvislost s|daným tématem.
Využijeme pįipravených nápisŃ v| rŃzných jazycích (slovenština, polština, nømêina, angliêtina…). Vedoucí hry se
pokouší co nejvørnøji pįedêítat vøty v| cizích jazycích a| døti se pokouší uhodnout, o| jaký jazyk se jedná. MŃžeme
pįitom rozdávat body (nejlépe ztvárnøné kupįíkladu kuliêkami, koleêky êi míêky) a|vítøze odmønit.
Pokusíme se s|døtmi odpovødøt na|následující otázky:
• Kdo slyší nøjaká podobná slova?
• Dokáže nøkdo uhodnout, o|jakou įeê by mohlo jít?
• Papíry s|nápisy mŃžeme umístit kolem mapy éR na|stønø –
jiná varianta: položit nákres na|zem a|nápisy pokládat kolem nákresu.
V|další êásti se pokusíme s|døtmi zodpovødøt nøkteré otázky. Opøt mŃžeme za|správné odpovødi rozdávat body.
Pokuste se pokládat døtem otázky:
• Jaké je naše hlavní møsto?
• Jak se jmenuje naše republika?
• Jak se jmenuje êást republiky, ve|které se nachází hlavní møsto?
• Má nøkdo pįíbuzného v|jiné êásti naší vlasti? Kde to je?
• Jsou ještø nøjaké jiné êásti naší vlasti?
• Kdo ze sousedních zemí mluví jazykem, který je tomu našemu nejbližší?
• Který jazyk je ještø podobný?
• Jak se mluví v|Nømecku a|Rakousku?
• Ví nøkdo, jak se jmenuje náš prezident?
Práce s|pracovním listem Moje vlast:
Úkoly:
1. DoplĢ chybøjící nápisy.
2. Do|rámeêku domaluj naši státní vlajku.
Pro nadané: poznávání státních vlajek našich sousedŃ êi dalších evropských zemí.
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Slovní fotbal
Døti si sednou do|kruhu. První įekne slovo, druhý naváže slovem, které bude zaêínat písmenem, jímž pįedchozí slovo
skonêilo. Døti pįi hįe mŃžeme rozdølit do|týmŃ a|soutøžit do|êasového limitu.
Další hry pro inspiraci: „pevnost Boyard“, „Fantom“ (Bonaparte).
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Poznání a|PamøĹ.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

OhodnoĹte pozitivnø veškeré snahy o| správné zodpovøzení otázek
o| éeské republice – pįednost dejte nadaným døtem, které mohou

ostatním sdølit i|další fakta k|naší vlasti.
Rozhodnø neoêekávejte, že døti s|poruchou prostorové orientace zvládnou správnø ukazovat na|mapø vytyêené body
– radøji aĹ jim hranice našich sousedŃ naznaêí zdatnøjší.
DysgraˬkŃm tolerujte kostrbaté a|neupravené písmo – soustįeìte se spíše na|obsah: pokud bude vyplnøno v|pracovním
listu správnø, ihned oceĢte slovní pochvalou.
A|jakékoliv snahy grafomotorikŃ o|nakreslení naší státní vlajky oceĢte!
Pozor na: Hyperaktivní jedince kroĹte, aby pįi jednotlivých êinnostech „nedivoêeli“.
Moje poznámky:|||
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