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Vøková kategorie: 15+

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

2–3 hodiny

20 minut

venku

kdykoliv

libovolný

15+

KOUĮOVÉ SIGNÁLY I.
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||

Využití fyziky v|praxi, dŃraz na|pįesnost provedení, ovøįení fungování netradiêního zpŃsobu
signalizace a|komunikace, zábava.
Motivace:||| V|minulosti docházelo k|dorozumívání mezi lidmi a|skupinami lidí rŃznými zpŃsoby. Jedním z|nich byly
i|kouįové signály, které známe od|indiánských kmenŃ. Dorozumívání tímto zpŃsobem bylo ponøkud obtížné a|nároêné
na|pįípravu, také bylo závislé na|poêasí. Pokusme se o|takové pįedávání zprávy a|zkusme zjistit, jak nároêné je její
provedení.
Legenda:||| Planeta Pomoc – viz pįíbøh v|úvodu metodiky.
Potįeby:||| Zápalky, pružná membrána (potravináįská fólie), velký plastový tubus se dnem (starý odpadkový koš
s| víkem), papír, lepicí páska, odlamovací nŃž — įezátko, popruh na| zavøšení, plastové kelímky; vše lze nahradit
generátorem mlhy (požadavek na|obsah bedny).
Provedení:||| Výroba kouįového døla
1. Vezmøte odpadkový koš a|do|jeho dna vyįíznøte kruhový otvor o|prŃmøru maximálnø 20 cm tak, aby ve|dnø
zŃstal kolem okraje tubusu lem. Tedy nesmíte odįíznout celé dno. Otvor mŃže být i|menší. Velikost otvoru urêuje
výslednou velikost kroužkŃ.
2. Tam, kam na|koš patįí víko, upevnøte napnutou potravináįskou fólii ve|tįech vrstvách a|pįilepte ji lepicí páskou.
Potravináįská fólie se êasem natáhne, nemølo by to vadit; pokud již bude fólie moc uvolnøná, musíte ji vymønit.
3. K|celému tubusu pįipevnøte popruh, který bude sloužit k|zavøšení tubusu pįes rameno tak, aby vyįíznutý kruh
smøįoval dopįedu.
4. Teì je už jen nutné celý tubus zaplnit kouįem. Bohatø postaêí kouį ze spálených novin. éím více kouįe se vám
podaįí zachytit, tím hustøjší kroužky se vám podaįí. Také lze použít dým ze shrabaného listí êi zelených vøtví
jehliênanŃ. Ty ovšem nelamte ze živých stromŃ, smíte je použít jen tehdy, leží-li na|zemi. VŃbec nejlepší je použít
tvoįiê mlhy – generátor mlhy s|náplní, které se dají koupit.
5. Po|naplnøní kouįem pak už jen staêí rukou prudce udeįit do|potravináįské fólie a|z|tubusu vyletí pįesný kroužek.
Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=-VL0M0jmu7k
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a|PamøĹ.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Zrakovø postižení – záleží na|typu postižení. Pįedložit graˬcký návod
k|provedení tubusu zpracovaný ve|vøtším møįítku.

Sluchovø postižení – dát si pozor na|to, aby dítø bylo poblíž a|mølo možnost pįi vysvøtlování odezírat ze rtŃ vedoucího.
Ovøįit si, že rozumí zadanému úkolu.
Pohybovø postižení – záleží na|typu postižení. U|lehêích forem postižení mŃže jedinec spolupracovat s|ostatními,
bude dostávat dílêí úkoly.
Mentálnø postižení – srozumitelné vysvøtlení v|jednoduchých krátkých vøtách, pracovat pomalu, krok za|krokem.
Įeêovø postižení – bez omezení. Jen dát dostateêný prostor na|dotazy, vyslyšet je.
Obtížnø vychovatelní – striktní hranice a|pravidla pįi práci, dŃsledná a|neustálá kontrola êinnosti.
Jedinci se speciɅckými poruchami uêení a|chování – bez omezení.
Moje poznámky:|||
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Pozor na:
•
•
•

Pokud tvoįíte dým pomocí ohnø, dbejte, aby se úêastníci nenadýchali a|nepopálili.
Radøji jim tubusy plĢte dýmem vy.
Hrany u|vyįezaných otvorŃ obruste, aby nedošlo k|pįípadnému poranøní.
Nepoužívejte plechové nádoby, mohou vzniknout velmi ostré a|nebezpeênø zubaté hrany.
I|když budete využívat generátor mlhy (pracovat s|ním dle návodu výrobce), samotné kouįové signály – kroužky
pak zkoušejte radøji venku. Pokud zŃstanete v|uzavįeném prostoru, zajistøte dŃkladné vøtrání.
Moje poznámky:|||
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