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MAPOVÉ ZNA KY

Není nic horšího, než mít mapu a p esto se ztratit. Co ale všechno znamenají ty obrázky v map  
nakreslené? Není t žké poznat, co je hájovna, co hrad. Poj me ale spolu poznat i ty zna ky mén  známé a na první 
pohled nerozpoznatelné.

Motivace:

Viz dále.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Co je to?

Jde o aktivitu, která by m la být úpln  prvním seznámením s mapovými zna kami. Doprost ed stolu rozložíme 
n kolik karti ek se zna kami (bez názv ) a d ti na papír píšou, co jim která zna ka p ipomíná a co by mohla v map  
p edstavovat. N které symboly jsou pom rn  jednozna né, ale ur it  se podivíte, co d ti všechno vymyslí.

Varianta: Doprost ed stolu rozložíte názvy zna ek (bez obrázk ) a d ti pro n  vymýšlejí ozna ení – piktogram. Ani 
u jedné z t chto variant nejde o správné ešení, ale o seznámení s tématem, vyvolání asociací a kreativní p emýšlení.

Kdo d ív najde

Každý oddíl dostane mapu okolí. Cílem je najít v ní co nejd íve to, co ur í vedoucí – kostel, železni ní zastávku, hrad, 
jeskyni apod. Který oddíl najde první, vyhrává. Obm nou je, když vedoucí vyvolává názvy pam tihodností, zastávek 
atd. a d ti hledají, co je to a kde. Následn  je vhodné si s d tmi povídat o tom, která místa v okolí už navštívily a kam 
by se naopak cht ly podívat. Z takové diskuse m že snadno vyplynout i cíl dalšího výletu. 

Diktát

P ipravíme si p íb h, v n mž se objevují mapové zna ky, nap . šel jsem kolem hájovny, po lesní p šin  k rybníku 
a potkal jsem Martina. Ten mi za al vypráv t o starém hradu nad ekou. Úkolem hrá  je kreslit jednotlivé zna ky tak, 
jak je slyší a jak následují. 

Varianta 1: Snazší varianta je, že d ti v malých skupinkách tento p íb h skládají z karti ek, které mají p ed sebou.
Varianta 2: Pozd ji je možné dát malým skupinkám n kolik karti ek a ony musí vymyslet zajímavý p íb h, v n mž se 
objeví to, co mají na karti kách.

Varianta 3: D ti mohou sestavit vlastní p íb h o n kterém výletu, který p ímo zažily.

Znáš mapové zna ky?

as p ípravy: 15 minut
as realizace: 20 minut

Pot eby: dvacet karti ek, p ipíná ky, pro každého hrá e papír a tužka, stopky

V lese upevn te na dvacet strom  karti ky, na nichž je vždy nakreslena mapová zna ka a dopsán její význam. Stromy 
by od sebe nem ly být p íliš vzdálené. Na signál se všichni hrá i rozb hnou ke strom m, prohlédnout si zna ky a snaží 
si je zapamatovat i s tím, co která zna ka znamená. Po uplynutí asového limitu (cca 5 minut) musí všichni hrá i 
prostor opustit, každý dostane papír a tužku a kreslí zapamatované zna ky i s jejich výkladem. Za každou kompletní 
karti ku dostává hrá  t i body, za zna ku bez výkladu jsou body dva, za výklad bez zna ky bod jeden.

Varianta: Na karti kách jsou nakresleny pouze mapové zna ky (bez jejich výkladu).

Cesta k pokladu

Pomocí mapových zna ek sestavíme zprávu, která d ti dovede k pokladu. To však lze pouze v p ípad , že už je ovládají.

Domino

Pot eby: n žky, tvrtky, pravítko, tužka

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, komunikativní, ob anská.

Procvi ení mapových zna ek, post ehu a pam ti, poznávání okolí klubovny (tábo išt ).

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

maximáln  15 minut

as realizace

maximáln   45 minut

Prostor

klubovna/les

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

Tato aktivita p edstavuje mírn jší riziko u d tí, které jsou mentáln  
hendikepované. K u ení se n emu novému, ne zcela asto užívanému 

pot ebují zpravidla víc asu, víc opakování. Vhodné je, aby m ly možnost co nejvíce se podílet na tvorb  pom cek, 
r zných karti ek apod. P i konkrétní praktické innosti si informace snáze zapamatují. Vhodná je pro n  i práce v malé 
skupin .

S d tmi m žeme na n které sch zce vytvo it domino s mapovými zna kami. Ze tvrtky nast iháme obdélní ky (cca 
6x3 cm), které tužkou rozd líme na dva tverce. Do jednoho polí ka nakreslíme mapovou zna ku, do druhého slovní 
výklad jiné zna ky. Takto vytvo íme cca 40 karti ek (na n kterých m že být zna ka i výklad téhož pojmu). Následn  
si m žeme zahrát klasické domino.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

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

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

P i výb ru mapy pozor na to, aby se zna ky v ní shodovaly s t mi, které se d ti u ily. Pozor na:


