Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list C3

ZK^dD^ dD/

Vøková kategorie: Nejmladší

s. 1/2

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

60–80 minut

venku

kdykoli za|pįíznivého
poêasí

minimálnø 4

ête/píše

SOVA — MÍSTO, KDE ŽIJI
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:||| Získat základní orientaci ve|svém møstø/na|vsi, kde žijí.
Motivace:||| Pocit sounáležitosti vede døti ke|schopnosti identiˬkovat se s|prostįedím, kde žijí. Jedná se o|konkrétní
místo, ke|kterému si mohou budovat vztah.
Potįeby:||| Fotoaparát, pastelky, mapka místa bydlištø, slepé mapy, fotograˬe objektŃ.
K|tomuto metodickému listu je pracovní list C3A.

Legenda:||| „Jé, kamarádi, kde jsme se to ocitli?“ ptal se mravenec Šikulka ostatních zvíįátek, která se s|ním šla
podívat do|møsta. Chtøli si møsto prohlédnout a|podívat se, kam chodí døti do|školy, jestli tam mají hįištø, bazén,
zda je ve|møstø divadlo nebo muzeum. „Asi se budeme muset nøkoho zeptat,“ įekla sova Mudrulka. A|tak kamarádi
hledali, kdo by jim mohl dobįe poradit cestu. Dokázali byste jim poradit vy, døti?
Provedení:||| (Pokud nebudete realizovat procházku po okolí, vønujte se aktivitám z pracovního listu).
Peêlivø se domluvíme na|tom, kdo bude jakou roli hrát. Kdo bude Neználek, kdo døti povede vpįedu a|kdo vzadu, jak
se budeme rozestavovat na|pįechodech apod. Jak budeme prŃbøžnø kontrolovat poêet døtí.
Promyslet: Peêlivø si rozmyslete, kam døti v|úvodu hry pįivedeme. Také si stanovte poįadí míst, kam døti mají pįijít,
aby cesta byla pokud možno co nejjednodušší a|nejkratší.
Vytvoįíme z|døtí dvojice – stonožku, kterou budeme vodit na|rŃzná místa ve|møstø. Nejlépe na|námøstí, pokud možno
na|pøší zónu nebo alespoĢ na|místo, kudy nejezdí velké množství aut.
Pak se jeden z|instruktorŃ ujme role Neználka. Jeho úkolem je pokládat døtem otázky:
Dobrý den, já jsem Neználek a|nevím, kde je tady…, pomŃžete mi prosím? Nejprve døti necháme popsat místo slovy.
Podaįí se jim to?
Vybereme jednu dvojici døtí, která nyní pįejde do|êela stonožky. Jejím úkolem bude všechny dovést na|správné místo.
Na|místø si Neználek poznaêí adresu do|svého zápisníku.
MŃžete si poįídit fotograˬe objektŃ dopįedu a|pak si poznaêit jejich adresu na|druhou stranu.
Na| závør døtem pįipomeneme, že cizím lidem mŃžeme pomáhat, ale nemøli bychom s| nimi chodit daleko êi
do|uzavįených prostor. Než skupinu uvedeme znovu do|pohybu, ujistíme se, že všechny ostatní êinnosti (prŃzkumné,
zaznamenávací) jsou již hotovy a|že se již všichni mohou plnø soustįedit na|pįesun stonožky.
Pracovní list – Místo, kde bydlím; vím si rady
Pozn.: lze pįidat i mapku møsta – døti mohou hledat dŃležitá místa v jejich bydlišti (napį.: hasiêi, policie, nemocnice…)
nebo zajímavosti, památkové objekty, polohu vaší klubovny atd.
Tato êást se nemusí stihnout. Procházka bývá delší. Pokud si nøkteré døti nevyzvednou rodiêe ihned poté, co se
vrátíme z|procházky, mŃžeme PL zaįadit. Døti se také aktivitø mohou zaêít vønovat doma (zįejmø ještø budou plné
zážitkŃ) nebo tento blok mŃžeme zaįadit na|zaêátek další schŃzky:
1. Napiš název møsta/vesnice, ve|kterém bydlíš.
2. Do|velkého rámeêku namaluj dŃm, ve|kterém bydlíš.
3. Znáš svoji adresu a|telefonní êísla na|rodiêe?
4. Napiš jména ulic, kde u|vás najdete domy namalované na|obrázku.
5. Máte ve|svém okolí nøjakou zajímavost? Zkus ji namalovat.
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Necháme døti pracovat ve dvojicích, trojících, êtveįicích. Pokud vødí, tak také samy mohou doplnit chybøjící informace.
Døti z 2. a 3. tįídy budou schopné pracovat se slepou mapou.
Rovnøž lze využít skuteêné fotograˬe místních objektŃ, které døti poté identiˬkují (urêují název objektu, místo výskytu
apod.)
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a PamøĹ.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Je-li ve|vaší skupinø nøjaké hyperaktivní dítø, tak je potįeba ho mít pįi
vycházce neustále na|oêích, aby nemohlo porušovat dohodnutá pravidla chování.
Pįi výpravø nechte klidnø vyprávøt o|informacích z|místa bydlištø nadané døti, ostatní alespoĢ získají další poznatky.
Nesmølé, autisty, mentálnø retardované a døti s poruchami įeêi nenuĹte k zodpovídání otázek, nemusí jim to být
pįíjemné (nøkteré mají i poruchy myšlení a pozornosti). Také je dŃležité neskákat døtem s problémovou výslovností
do įeêi a vêas jejich promluvu zastavit, aby nehovoįily pįekotnø.
Pokud vás nøkterý z|jedincŃ s|poruchami poprosí o|pomoc pįi vyplĢování pracovního listu, neodmítejte. Vønujte se
mu s|náležitou trpølivostí a|vįelostí.
Pozor na: SchŃzka je extrémnø nároêná na|bezpeênost, budeme se pįi ní s|døtmi pohybovat v|møstském provozu.
Je proto potįeba pįipomenout si bezpeêné pįecházení a|hlavnø neustále dbát na|kázeĢ. Pokud nemáme jistotu, že
døti zvládají naše pokyny, pak se radøji vrátíme. Je také vhodné na|tuto aktivitu pįedem upozornit rodiêe a|stejnø tak
na|to, že schŃzka mŃže být delší. Doporuêujeme písemné sdølení týden pįedem.
Moje poznámky:|||
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