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Vøková kategorie: Nejmladší

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

min. 120 minut

venku

kvøten–êerven

10

ête/píše

KOéKA — CHODÍM NA|V ÝLETY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k|uêení, ke|komunikaci, sociální a|personální, obêanská.

Konkrétní cíl:||| a) Základy orientace — pohybu v|terénu po|vyznaêených cestách;
b) Poznávání okolí bydlištø, snaha vzbudit zájem o|krásy naší domoviny, aĹ pįírodní, nebo lidmi vytvoįené, touhu
po|poznávání, hrdost a|lásku k|naší zemi.
Motivace:||| Touha po|dobrodružství a|po|poznání je døtem v|mladším školním vøku vlastní, mŃžeme toho využít
pįi výletech, na|kterých døti seznámíme s|pįírodninami, památkami a|turistickým znaêením v|jejich nejbližším okolí.
Legenda:||| Koêka éiperka se labužnicky protahuje a|už má toho lenošení na|sluníêku tak akorát dost. „Hej medvøde
Medulo, pojìme nøco podniknout. To je pravda, já chci s|vámi, pįidává se ptáêek „…..“ . Já jsem zrovna vêera letøl
nad ….. (místo plánovaného výletu), tam vám bylo krásnø! Sova Mudrulka se také pįidává: Ano, taky jsem tam byla
a|vidøla jsem tam …… (zajímavost výletu). Koêka éiperka se raduje: No to je super! Pojìme na|výpravu! Pojìme se
tam spoleênø podívat! A|co vy, døti, pŃjdete s|námi?“
Potįeby:||| Kartiêky s|turistickými znaêkami, terêe s|obrázky, tužka, papír, pįípadnø stopky, lékárniêka.
K|tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Provedení:||| Promyslet:
CÍL VÝLETU
co a|proê? – chceme procviêit, upevnit, nauêit, provøįit, ukázat, vyzkoušet;
TRASA
kudy? kam? – Nemusíme jít daleko, pro nejmenší døti nemá být trasa pįíliš dlouhá, celkovø cca 2—4 km
(zdolávání kilometrŃ zde není dŃležité, hlavní je obsah).
Pro pįiblížení je možno použít i|hromadnou dopravu — najdeme pįedem spojení, zjistíme ceny.
OBSAH
co a|jak? — konkrétní náplĢ a|motivaci jednotlivých bodŃ programu
Co všechno budeme dølat? Jaké hry a|soutøže hrát? éím zabavíme døti cestou? Na|místø?
Jak a|êím jednotlivé êinnosti uvedeme? — Jak a|co įekneme?
éím vzbudíme zájem døtí? — Jak êinnosti názornø a|jednoduše pįedvedeme?
Umíme jednoduše vysvøtlit pravidla?
éASOVÝ ROZVRH
kolik? jak dlouho? – Budou jednotlivé êinnosti trvat — doba pįesunŃ tam i|zpøt, trvání drobných her, soutøží
a|odpoêinku bøhem cesty, v|cíli.
DEN; éAS A|MÍSTO SRAZU; êas a|místo NÁVRATU – uvážlivø, s|menší rezervou, je tįeba je vždy dodržet!
Pįipravíme POKYNY A|INFORMACE.
kdy? kde? co s| sebou? – Pro døti: termín a| êas, vybavení, obleêení, pįípadnø potįebné ˬnance
(doprava, drobné obêerstvení, pohledy, suvenýr).
Pro rodiêe: bude-li vycházka v|jiném termínu êi delší než bøžná schŃzka, musejí to vødøt;
nejlépe písemnø v|pįedstihu alespoĢ 14 dnŃ pįedem, potvrdit i|úêast dítøte.
Oêi všude
Vedoucí hry oznámí døtem název urêitého stromu nebo jiné rostliny, která se vyskytuje v|terénu, kdo ji první po|cestø
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objeví, získá kartiêku — puzzle s|êástí obrázku nebo jedním slovem zprávy. Po|spoleêném složení všech êástí budeme
vødøt, co nás êeká v|cíli (památný strom, hrad… ) nebo jaký úkol nás êeká cestou.
Obmøna: Døti jdou urêitý kratší úsek cesty tiše a|pozornø s|„oêima všude“ sledují okolí. Snaží se vše si vyfotografovat
do|pamøti. Potom stįídavø popisovat, jaké druhy stromŃ vidøly. Nebo jim vedoucí klade nejrŃznøjší otázky. Za|správnou
odpovøì získají puzzle.
Metodická poznámka: Rozdølíme-li døti do|nøkolika skupin, pįipravíme pro nø barevnø odlišené zprávy. Hra bude
aktivnøjší, zapojí se více døtí. Úkoly, které budou následovat, mohou být nejrŃznøjšího charakteru: pįipravte si
a|spoleênø zazpívejte ostatním písniêku, poslechnøte si, nauête se a|įeknøte ostatním povøst, zajímavost, která se
váže k|místu výletu, nasbírejte pro každého úêastníka výletu tįi maliny apod.
Jdeme na|výlet – turistické znaêky
Cestou si ukazujeme turistické znaêky, povíme si, jaké barvy mohou mít, co všechno mohou oznaêovat. V|mapø si
ukážeme trasu naší cesty – jakou „êarou“ je vyznaêená? Znaêky této barvy budeme dnes sledovat.
MŃžeme si zahrát jednoduchou hru – kdo jich najde víc? Kdo pozornø sleduje cestu a|objeví další znaêku jako první?
K|seznámení s|dalšími znaêkami, které se na|naší cestø neobjevily, mŃžeme použít kartiêky, které pįedem ofotíme,
rozstįiháme a|vybarvíme. Spoleênø si pįeêteme rozcestník.
Kartiêky se znaêkami:
Turistická znaêka
Zmøna smøru
Odboêka ke|studánce
Odboêka k|vrcholu
Odboêka ke|zįíceninø
Odboêka k|významnému místu
Nauêná stezka
Vycházkový okruh
Na|nøkteré êásti cesty mŃžeme rozdølit døti do|nøkolika skupinek a|jít na|doslech od|sebe. V|menší skupince se lépe
vypráví napį. o|lese, o|rostlinách a|zvíįátkách v|nøm, o|bezpeênosti pobytu v|pįírodø, o|zajímavostech místa, kam
jdeme… cesta bude lépe ubíhat. Pokud se k|místu našeho výletu váže nøjaká povøst nebo lidová tradice, mŃžeme ji také
døtem bøhem cesty vyprávøt. Zastavujeme se na|zajímavých místech, u|pøkných pįírodních scenérií a|upozorĢujeme
døti na|nø, dáme êas na|sbør drobných „trofejí“.
Metodická poznámka: Cestou zaįazujeme drobné hry, plníme drobné úkoly, aby cesta lépe ubíhala, døti by nemøly
pouze „pochodovat“ bez další êinnosti. Je vhodné zaįazovat i|kratší pįestávky na|odpoêinek, pįípadnø obêerstvení.
Hopsinky
Kdykoli nøkdo pronese nahlas slovo „Hopsinky“, musí ostatní hned povyskoêit tak, aby se na|okamžik nedotýkali ani
jednou nohou zemø. Pokyn je nejlépe dát ve|chvíli, kdy to druzí nejménø êekají.
Štronzo
Obdobná hra jako pįedchozí. V|okamžiku, kdy kdokoliv vysloví kouzelné slovíêko „Štronzo“, musí ostatní okamžitø
znehybnøt jako sochy v|tom gestu nebo postoji, ve|kterém se právø nacházejí. V|nehybnosti musí zŃstat tak dlouho,
než ten, kdo „Štronzo“ zadal, je osvobodí slovem „Portamento“.
Stopovací hra
MŃžeme využít jako hru na| zpáteêní cestu. Jeden z| vedoucích jde pįed ostatními v| takové vzdálenosti, aby nebyl
spatįen, a| znaêí trasu viditelnými terêi (podle vøku døtí cca 10 ks). Na| nich jsou zakresleny napį.: stopy, zvíįata,
rostliny, uzly, tábornická výzbroj – výstroj, druhy ohnišĹ, pochodové, topograˬcké znaêky, apod. Úkolem døtí je najít
a|zapamatovat si co nejvíce terêŃ. Po|urêité dobø døti zaznamenají (nakreslí), co si zapamatovaly.
Obmøna: MŃžeme pįipravit jako závod jednotlivcŃ (dvojic) na|místø odpoêinku. Hodnotíme zabøhnutý êas a|poêet
zjištøných nebo zapamatovaných terêŃ. Za|nezjištøný terê se pįipoêítává 30—60 sekund.
Metodické poznámky: Použijeme-li hru pįi pochodu, je vhodné za|døtmi terêe rovnou sbírat.
Ukonêení schŃzky: Na|shledanou se zvíįátky
Koêka éiperka: „Tak jak se vám na|výletø líbilo? Co nejvíc? A|jestlipak jste si schovali nøjakou upomínku? A|jestlipak
si pamatujete, pįidává se sova Mudrulka, co je toto? (ukazuje kartiêku s|turistickou znaêkou). A|jakou mŃže mít ještø
jinou barvu? A|co znamená toto (odboêka k|vrcholu, hradu, studánce)? No super!“
„Já jsem moc malej,“ įíká mravenec Šikula, „ale pozval jsem si všechny kamarády a|pozornø jsme vás sledovali na|celém
výletø. A|musíme teda pochválit … (konkrétní jména) za|… (konkrétnø za|co; chování, bezpeênost atd.).
A|víte, že jsme ušli ….. km? No to jsme teda fakt dobrý! Tak ahoj pįíštø!“

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY

Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list S5

ZK^dD^ dD/

Vøková kategorie: Nejmladší

s. 3/4

Další námøty: Pozorovací bøh
V|úseku cesty umístí vedoucí hry nøkolik pįedmøtŃ, které tam nepatįí. Skupinky døtí je postupnø probøhnou a|pak
oznámí, co vidøly.
Metodická poznámka: Navést døti k|domluvø, co kdo bude sledovat. Nøkteré pįedmøty umístíme pįímo na|cestu,
jiné blízko cesty, dál (do|5 metrŃ), na|zem, do|výše oêí, na|strom… každý mŃže sledovat nøco.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįíroda, Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

V| tomto pįípadø dejte prostor nadaným døtem, které mohou cestu
zpestįit vyprávøním poznatkŃ o|vidøných pįírodninách nebo památkách.

Pozor na|døti s|oslabeným prostorovým vnímáním – neorientují se na|mapách.
Døtem s|poruchami sluchové a|zrakové pamøti veškeré pokyny radøji zopakujte zjednodušenø a|dejte jim vøtší êasový
prostor na|zapamatování napį. turistických znaêek (mŃžete jim bøhem cesty poskytnout jako pomŃcku i|obrázky êi
piktogramy).
Únavu kolektivu odbourejte pomocí relaxaêních her.
Pozor na: Pįed výletem si pįipomenout chování v|pįírodø i|v|silniêním provozu. Jmenovitø upozornit na|konkrétní
možná nebezpeêí. Vybereme bezpeênou trasu výletu, místa, která dobįe známe. Doporuêená délka pro první tįídu:
2—4 km, pro druhou nejvíce 6 km. NepįeceĢovat síly døtí, nezapomínat na|odpoêinek. Doporuêujeme další dospølý
doprovod. Døti se od|nás nevzdalují bez našeho dovolení. Lékárniêku s|sebou.
Pįi hrách Štronzo a|Hopsinky zdŃraznøte, kde tyto povely nejsou vhodné – napį. v|autobuse… Pokud si chcete být jistí
vhodným výbørem místa, stanovte, že povely smí vydávat jen vedoucí.
Moje poznámky:|||
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