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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

DROBNÉ HRY PRO TRÉNOVÁNÍ
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení,komunikativní.

Konkrétní cíl:|||

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

Motivace:||| Žádný uêený z nebe nespadl a není na škodu si êas od êasu osvøžit znalosti. ZvlášĹ když uvážíme, že
se mohou hodit v nøkteré z dalších vøtších her...
Potįeby:||| Viz dále.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Pįed každou vøtší hrou zamøįenou na jedno téma (rostliny, zvíįata, souhvøzdí, mapové znaêky atd.),
je vhodné zaįadit (napįíklad o schŃzku dįív) nøkterou z drobnøjších her pro osvøžení tématu, zopakování nebo tįeba
i nauêení. Velmi dŃležitou souêástí je i samotné vytváįení – kartiêky do pexesa, trixesa a jiné pomŃcky by døti møly
vyrábøt samy. Právø tím se totiž uêí, obrázky i s popisky si ˬxují do pamøti. Vyrobené kartiêky zatavte ve fóliovaêce,
lze je tak využít i v dalších hrách.
Pexeso
Klasické dvojice; dvojice, v nichž je na jedné kartiêce obrázek, na druhé název; dvojice, na nichž je na každé polovina
obrázku (a pod ním název).
Trixeso
Hráêi hledají místo dvojic trojice.
Domino
Vytvoįíme kartiêky cca 6x3 cm, rozdølíme na polovinu a do jednoho políêka napíšeme název, do druhého nakreslíme
(vlepíme) obrázek jiného.
Co chybí?
Na stole jsou kartiêky, každý obrázek tįikrát. Døti karty chvíli pozorují, následnø jeden z obrázkŃ odstraĢte a døti musí
co nejrychleji pįijít na to, který obrázek už je tu jen ve dvojici.
Tichá pošta
Vytvoįíme įadu, prvnímu pošeptáme mapovou znaêku, souhvøzdí, název kvøtiny apod. a ten výraz pošle dál. Poslední
musí ukázat správný obrázek z kartiêek rozložených na stole. Postupnø stįídáme a posunujeme hráêe, aby se každý
také dostal na konec įady.
Malování na záda
Tįi døti si sednou za sebe a vedoucí tomu úplnø vzadu pošeptá mapovou znaêku, souhvøzdí apod., ten tento piktogram
namaluje svému kamarádovi pįed sebou na záda, ten zase tomu pįed sebou a hráê zcela vpįedu musí įíct, co je to zaê
(nebo také namaluje).
Najdi kolíêek
Ve vymezeném prostoru zapícháme kolíky, na nøž pįipevníme zatavené obrázky (každý jiný a jejich poêet by møl být
vyšší než hráêŃ). Hráêi se postaví do įady 100 metrŃ od vyznaêeného prostoru a vedoucí postupnø vyvolává názvy.
Úkolem hráêe je pįinést pįíslušnou kartiêku co nejrychleji.
Varianta 1: Každý obrázek je v prostoru dvakrát a vybíhají naráz dvø døti – každé z jiného oddílu.
Varianta 2: Kolíky umístíme do êlenitøjšího terénu, døti jsou rozdøleny do dvou družstev. Na povel z každého vybøhne
jeden soutøžící a hledají pįíslušný kolík. Kdo jej dįív najde a pįinese, získává pro družstvo bod.
Na tuto êinnost lze navázat v soutøži Pionýrská stezka.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, PamøĹ a Poznání.

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

Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list P14

ZK^dD^ dD/

Vøková kategorie: Starší školní vøk

Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||
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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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