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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

45 minut

klubovna

zima

2–15

neête/nepíše

MEDVÍD÷ — V YCHÁZKA DO PARKU
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, k įešení problému, ke komunikaci, obêanská, pracovní.
Konkrétní cíl:|||
Seznámit se s ptaêími „domeêky“. Získávat vztah k pįírodø a pomáhat zvíįátkŃm (ptáêkŃm).
Rozlišování tvarŃ, nácvik práce s nŃžkami. Zlepšování pracovních dovedností.
Motivace:||| Vycházka do parku mŃže být pro døti vítaným zpestįením odpoledne. Za pomoci poznávání obydlí
zvíįat a jejich zpŃsobu života si uvødomí, že i oni jsou souêástí pįírody, kterou je potįeba chránit.
Legenda:||| Jednoho dne se medvídø ….. vypravilo na výlet do parku. Vidølo tam stromy, keįe, laviêky a pak
zahlédlo malé domeêky pįidølané na stromech. „Kdopak tam asi bydlí?“ — ptalo se samo sebe. Už vødølo, že sovík
…… bydlí v dutinø stromu. Tak vysoko budou bydlet asi ptáêci. Potkalo straku — ta má êernobílé peįí — a zeptalo
se jí, kde bydlí. Straka odpovødøla, že si staví hnízdo na stromø. Vlaštovka, která letøla okolo, povídala, že si staví
hnízdo pod stįechami lidských domŃ. Ale že tam bydlí jen pįes léto. V zimø je tady na ni moc chladno, a tak odlétá do
teplých krajin, aby se pak na jaįe mohla zase vrátit. Také by tady møla hlad. Živí se lovem hmyzu a ten v zimø nelétá.
Medvídø se zamyslelo nad tím, co dølají ptáêci, kteįí u nás zŃstávají v zimø. Co asi jedí? Bude si o tom muset popovídat
se sovíkem.
Odpoledne, když se medvídø se sovíkem ….. sešli, našli v jeho knihovnø knihu o ptaêích krmítkách a v knize se doêetli,
že ostatním ptáêkŃm, kteįí na zimu neodlétají, mŃžeme v zimø pįilepšit tím, že jim sypeme krmení do ptaêích krmítek
nebo jim vyrobíme závøsné dobroty na strom. PomŃžete medvídøti …… vyrobit takovou zimní dobrotu pro ptáêky?
Potįeby:||| Pastelky, nŃžky s kulatou špiêkou, lepidlo, dopįedu nasbírané borové šišky, drátky, štípaêky, hrnec,
plotýnka, møchaêka, tuk, rŃzná semínka, oįechy, apod.
K tomuto metodickému listu je pracovní list P3A.
Provedení:||| Po pįevyprávøní úvodní legendy rozdáme døtem pracovní listy.
Pracovní list – Kde ptáêci bydlí
Úkoly:
1. Najdi ptáêkŃm jejich obydlí. Pokud si nevíš rady, pomohou ti tvary rámeêkŃ,
2. ve kterých jsou ptáêci nakreslení.
3. Víš, jak se ptáêci jmenují? (vlaštovka, sova, vrabec, straka)
4. Vybarvi si obrázky.
5. Popovídejte si o tom, kteįí z tøchto ptáêkŃ na zimu odlétají do teplých krajin.
6. Z êeho si ptáêci stavøjí hnízda?
Popovídejte si o tom, jak ptáêci pįeêkávají u nás zimu, co dølají pro to, aby nezahynuli, êím se v zimø živí a zda jim
mŃžeme nøjak pomoci. Když dojdete k tomu, že jim mŃžeme pįilepšit napįíklad sypáním zobu do krmítek, navrhnøte
døtem výrobu takového jednoduchého krmítka.
Výroba závøsného krmítka pro ptáêky
Ukažte døtem již hotové krmítko ze šišky. A zaênøte vysvøtlovat postup. Do rozehįátého tuku mohou døti pįidávat
rŃzná semínka (ale je tįeba dát pozor, aby døti nemanipulovaly s teplým a nedošlo tak k úrazu) sluneênice, proso, mák,
obilí, strouhanku, oįechy. Vedoucí potom smøs zamíchá. Mezitím døti kolem šišek omotají drátky. Za tyto drátky pak
namáêejí opatrnø jeden po druhém šišky do pįipravené smøsi. Hotové potom zavøsíme na tyêku a dáme ztuhnout do
chladu. Hotová krmítka mŃžete na další schŃzce zavøsit na vhodné místo, kam nesvítí slunce.
Pokud se necítíte na výrobu tukového krmítka, je možné s døtmi smíchat pouze semínka a jít je spoleênø nasypat na
krmítko v blízkosti klubovny.
Všechno lítá, co peįí má
Døti se postaví do kruhu, aby na sebe dobįe vidøly. A vedoucí zaêne įíkat: „Všechno lítá, co peįí má … vrána lítá.“ Na
vrána lítá zvedne ruce nad hlavu. Všechny døti také zvednou ruce nad hlavu. Pak dají všichni ruce zase dolŃ. A vedoucí
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pokraêuje: „Všechno lítá, co peįí má … auto lítá“ a zase zvedne ruce nad hlavu. Tentokrát by møly ruce døtí zŃstat
podle tøla a døti by se nemøly nechat strhnout pįíkladem vedoucího. Když døti hru pochopí, zaêneme hrát od zaêátku.
Døti, které se spletou, hru konêí a jdou si sednout stranou nebo mŃžeme døtem na zaêátku rozdat napį. 3 kartiêky
(tzv. životy) a ty pįi každé chybø odebírat. Pokud vítøz chce, mŃže v další hįe pįedįíkávat.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda a Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tømito døtmi si klidnø nechte vaše instrukce zopakovat, aby vám bylo
jasné, zda zadání pochopily. Nøkteré døti budou potįebovat pįi prvním
úkolu pomoc od nøkterého zdatnøjšího a sociálnø vnímavøjšího kamaráda. Barevnø nevhodné vymalování ptáêkŃ
hned nekritizujte, ale vysvøtlete dítøti, že daný ptáêek takovou barvu v pįírodø nemá (mŃžete využít názornou ukázku
– obrázek z atlasu ptákŃ), a i nedokonalou kresbu pochvalte. Pozor na hyperaktivní døti pįi stįíhání nŃžkami a pįi práci
s drátkem – radøji jim s pįípravou závøsných krmítek pomozte.
Pozor na: Pįi práci s nŃžkami musí být døti v klidu, aby se nezranily.
Pįi výrobø krmítka pozor pįi práci s drátem. Je vhodnøjší døtem pomoci.
Opatrnø pįi práci s rozehįátým tukem.
Moje poznámky:|||
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