Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list T16

ZK^dD^ dD/

s. 1/2

Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

45–60 minut

táboįištø, terén

jaro, léto

15–20

7. tįída/13 let

V ÝROBA KULÁéł
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: pracovní, komunikativní, k|įešení problémŃ, k|uêení, sociální a|personální.

Konkrétní cíl:|||

Naįezat z|kulatiny o|prŃmøru minimálnø 25 cm tzv. kuláêe = placky vysoké 5–7 cm. Procviêit
práci s|pilou, spolupracovat ve|dvojici.
Motivace:||| Mohli bychom si zahrát bájeênou hru, ale potįebujeme k|tomu speciální pomŃcku – kuláêe z|kulatiny.
Jejich výroba není jednoduchá, chce to trochu zruênosti, ale vy to urêitø zvládnete.
Potįeby:||| Dįevønou kulatinu o|prŃmøru 20–25 cm (nejlépe nøjaký padlý kmen), rámovou pilu (dobįe naostįenou),
stojan na|įezání dįeva, pracovní rukavice.
Provedení:||| Pro realizaci hry potįebujeme o|nøco víc kuláêŃ, než je hráêŃ, což znamená, že každá dvojice bude
įezat 3 kuláêe, nebo nøkteré na|ukázku pįipraví vedoucí.
Pokud døti s| pilou ještø nepracovaly, musejí si įezání dįeva nejprve natrénovat. Nechte je naįezat polínka z| tenêí
kulatiny, aby si osvojily práci s|pilou ve|dvojici. Vedoucí na|døti musí dohlížet, radit jim, ukazovat správný postup.
K|įezání kuláêŃ pįistupte až ve|chvíli, když budou døti práci s|pilou ovládat.
Výroba kuláêŃ:
Na|kmeni oznaêit místo įezu 5–7 cm od|okraje. Kmen dobįe upevnit na|stojan. Pilou įezat postupnø dokola podle
oznaêení, rovnomørnø postupovat smørem ke|stįedu. Je dŃležité držet pilu kolmo, aby įez nebyl šikmý. Aby se įez
nesvíral, je dobré do|nøj vložit klínek. Įezání kmene s|tak velkým prŃmørem není úplnø jednoduché, vedoucí musí
døtem pomáhat, radit jim, jak postupovat, aby kuláêe byly rovné.
Vyrobené kuláêe uskladnøte na|pįipravené místo, využijete je pįi hraní rŃzných her (jako podložky, mety, k|oznaêení
území apod.) nebo jako improvizovaná sedátka.
Strkaná
Na|hracím poli jsou rozmístøné kuláêe, kterých je o|nøco víc než hráêŃ. Hráêi se rozdølí na|dvø družstva (nejlepší je
oznaêit je barevnými šátky, páskami z|krepového papíru apod.) a|rozmístí se na|kuláêe. Na|povel se zaênou strkat tak,
aby vychýlili soupeįe z|rovnováhy. Hráêi se samozįejmø mohou po|kuláêích libovolnø pohybovat. Kdo se dotkne nohou
êi jinou êástí tøla zemø, vypadává ze hry. Vítøzí družstvo, které má v|poli posledního (nebo více) hráêŃ.
Pozor na| bezpeênost! Netolerovat surovosti! Hráêi se nesmøjí držet, mohou do| sebe jen strkat. Podmínkou je
samozįejmø pevná obuv.
Pįes bažinu
Úkolem družstva je pįekonat bažinu (úsek dlouhý asi 50–100 m) pomocí kuláêŃ bez doteku zemø. Hráêi stojí
za|startovní êárou, postupnø jeden po|druhém vstupují do|bažiny tak, že stojí na|kuláêích. Každý hráê má na|zaêátku
k|dispozici jeden kuláê. Jakmile se však nøkterého kuláêe nikdo z|hráêŃ nedotýká nohou ani rukou, strážce bažiny jim
takový kuláê hned sebere. Hráêi tedy musí dávat velký pozor, když posílají kuláêe zezadu dopįedu, aby se ho vždy
do| poslední chvíle dotýkali nøjakou êástí tøla. Stejnø tak vpįedu, nelze hodit kuláê pįed sebe a| pak teprve na| nøj
stoupnout, v|takovém pįípadø o|kuláê družstvo hned pįijde. Je lepší, když jsou strážci dva (lépe si všimnou).
Kuláêe mŃžete využít pįi hįe Vrávory – viz ML T17.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Poznání, Pįátelství, Pįekonání, Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tato 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:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY
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Dbát na dodržování pravidel bezpeênosti pįi práci s pilou, používat ochranné rukavice, dobįe upevnit dįevo pįi įezání.
Moje poznámky:|||

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

