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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

5|minut

6|x 1|hodina

les, louka, klubovna

jaro–podzim

libovolný

12–14 let

ODHADY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, k įešení problémŃ.

Konkrétní cíl:|||

Procviêení v odhadech vzdáleností, objemu, váhy, rozmørŃ i êasu, logické uvažování.

Motivace:||| Ne vždy u sebe êlovøk má metr, odmørku nebo hodinky, a pįesto potįebuje alespoĢ hrubý odhad.
Įekne-li se, že krajta tygrovitá mŃže dorŃstat délky až osm metrŃ, je to hodnø nebo málo? Dokážete její délku
vyznaêit? Že ne? A co takhle 80 centimetrŃ? Kdopak z vás dokáže bez hodinek a mobilu odhadnout co nejpįesnøji pøt
minut? Že nevíte, jak na to? Staêí si najít vhodnou pomŃcku...
Potįeby:||| Viz dále.
K tomuto metodickému listu existuje pracovní list P13A.
Provedení:||| Pro odhady vzdáleností je vhodné, aby si každé dítø vyrobilo kolík, který si ozdobí symboly, podpisem
a podobnø tak, aby si jej vždy poznalo.
Odhad vzdálenosti
Každé dítø postupnø urêuje, kolik si myslí, že je 100/200/500 metrŃ. Do místa odhadu zapíchne svŃj kolík. éí kolík je
nejblíže správné vzdálenosti, vyhrává. Poté mŃžeme ovøįit, zda platí obecné pravidlo, že dvojkrok dospølého êlovøka
møįí 1,5 metru. Ovšem pozor na to, že pįi chŃzi do kopce se kroky zkracují, z kopce naopak prodlužují.
Varianta: Jdeme-li na výlet, dáme každému za úkol odhadnout vøtší vzdálenost – napį. 2,5 km. Møįíme buì podle
mapy, krokomørem nebo pomocí GPS.
Pįipravíme si nøkolik kartiêek s názvy zvíįat (kráva, užovka, orel moįský, zmije, medvød hnødý, lev bengálský, výr
velký, slon africký apod.). Každé dítø si vylosuje zvíįe a jeho úkolem je vykolíkovat jeho velikost (rozpøtí kįídel).
Následnø zadáme vykolíkovat ještø nejvøtšího savce – plejtváka obrovského, který møįí až 33 metrŃ.
Na táboįe je vhodné uspoįádat soutøž v odhadu vzdálenosti napįíklad od vlajkového stožáru (od kuchynø). Urêete
nøkolik bodŃ (pįedmøtŃ, staveb) a nechte døti hádat, jak jsou daleko. Následnø správné vzdálenosti zmøįte a vytvoįte
improvizovaný smørník s udáním správných vzdáleností. Ten pįipevnøte do výchozího bodu, taková tabulka pįejde
døtem postupnø „do oka“ a ony mohou tyto vzdálenosti používat (i podvødomø) pįi odhadu jiných vzdáleností.
Každý hráê dostane klacek v délce pįesnø jeden metr. Jeho úkolem je pįinést tįi další, z nichž jeden má napįíklad
0,7 m, další 1,6 m a poslední 2,4 m.
Nácvik vzdáleností je vhodné zakomponovat i do jiných soutøží. Napįíklad pįi honbø za pokladem dáváme instrukce
typu „další nápovøda se skrývá 250 metrŃ na západ pod velikým smrkem“.
Odhad objemu
Každý hráê si ve svém ešusu vyzkouší, kolik je litr vody. Jejich úkolem je následnø pįinést napį. 0,8 l nebo 1,3 l apod.
Varianta: Lze samozįejmø použít i jakékoli jiné míry (napį. hrnek o objemu 0,2 l).
Odhad êasu
Pįi bøžných aktivitách mají døti za úkol odhadnout daný êasový úsek (pŃl hodiny, hodinu).
Úkolem døtí je odhadnout co nepįesnøji pøt minut. Mají deset minut na zkoušení a vytvoįení si nøjaké pomŃcky,
která jim v odhadu pomŃže. Bøhem této doby mají k dispozici budík nebo hodinky. Napįíklad si tak mohou zmøįit, jak
dlouho jim trvá zazpívat si oblíbenou písniêku apod.
Každý oddíl dostane deset lísteêkŃ, na nichž budou rŃzné êasy – 1,5 min, 5 min, 17,5 min atd. Jejich úkolem je od
zaêátku soutøže vždy pįijít na dané místo uprostįed tábora (kde êeká vedoucí). Každý oddíl má êasy jiné, aby od sebe
„nemohly opisovat“.
Varianta: Každý oddíl se pįi takovém odhadování musí vzdálit z tábora. éasový odhad je pak ztížen, je tįeba poêítat
i|s cestou do tábora.
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Odhad velikosti
Potİeby: lísteêky s rŃznými názvy (êi obrázky) zvíįat
Každá skupinka døtí dostane nøkolik lístkŃ se zvíįaty a jejich úkolem je seįadit je podle velikosti (hmotnosti, rychlosti
apod.). Poté výsledky porovnáme se skuteêností, pro ovøįení je vhodná hra Fauna (od ˬrmy Mindok) nebo jakákoli
encyklopedie.
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Poznání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do kolektivu a nevytváįí bariéry pro
døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát na
individuální pįístup k tømto døtem a respektovat obecná doporuêení v úvodní êásti metodiky.
Moje poznámky:|||
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