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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

maximálnø 15 minut

maximálnø 45 minut

klubovna/les

kdykoliv

libovolný

12–14 let

MAPOVÉ ZNAéKY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, komunikativní, obêanská.

Konkrétní cíl:|||

Procviêení mapových znaêek, postįehu a pamøti, poznávání okolí klubovny (táboįištø).

Motivace:||| Není nic horšího, než mít mapu a pįesto se ztratit. Co ale všechno znamenají ty obrázky v mapø
nakreslené? Není tøžké poznat, co je hájovna, co hrad. Pojìme ale spolu poznat i ty znaêky ménø známé a na první
pohled nerozpoznatelné.
Potįeby:||| Viz dále.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Co je to?
Jde o aktivitu, která by møla být úplnø prvním seznámením s mapovými znaêkami. Doprostįed stolu rozložíme
nøkolik kartiêek se znaêkami (bez názvŃ) a døti na papír píšou, co jim která znaêka pįipomíná a co by mohla v mapø
pįedstavovat. Nøkteré symboly jsou pomørnø jednoznaêné, ale urêitø se podivíte, co døti všechno vymyslí.
Varianta: Doprostįed stolu rozložíte názvy znaêek (bez obrázkŃ) a døti pro nø vymýšlejí oznaêení – piktogram. Ani
u|jedné z tøchto variant nejde o správné įešení, ale o seznámení s tématem, vyvolání asociací a kreativní pįemýšlení.
Kdo dįív najde
Každý oddíl dostane mapu okolí. Cílem je najít v ní co nejdįíve to, co urêí vedoucí – kostel, železniêní zastávku, hrad,
jeskyni apod. Který oddíl najde první, vyhrává. Obmønou je, když vedoucí vyvolává názvy pamøtihodností, zastávek
atd. a døti hledají, co je to a kde. Následnø je vhodné si s døtmi povídat o tom, která místa v okolí už navštívily a kam
by se naopak chtøly podívat. Z takové diskuse mŃže snadno vyplynout i cíl dalšího výletu.
Diktát
Pįipravíme si pįíbøh, v nømž se objevují mapové znaêky, napį. šel jsem kolem hájovny, po lesní pøšinø k rybníku
a|potkal jsem Martina. Ten mi zaêal vyprávøt o starém hradu nad įekou. Úkolem hráêŃ je kreslit jednotlivé znaêky tak,
jak je slyší a jak následují.
Varianta 1: Snazší varianta je, že døti v malých skupinkách tento pįíbøh skládají z kartiêek, které mají pįed sebou.
Varianta 2: Pozdøji je možné dát malým skupinkám nøkolik kartiêek a ony musí vymyslet zajímavý pįíbøh, v nømž se
objeví to, co mají na kartiêkách.
Varianta 3: Døti mohou sestavit vlastní pįíbøh o nøkterém výletu, který pįímo zažily.
Znáš mapové znaêky?
êas pİípravy: 15 minut
êas realizace: 20 minut
Potİeby: dvacet kartiêek, pįipínáêky, pro každého hráêe papír a tužka, stopky
V lese upevnøte na dvacet stromŃ kartiêky, na nichž je vždy nakreslena mapová znaêka a dopsán její význam. Stromy
by od sebe nemøly být pįíliš vzdálené. Na signál se všichni hráêi rozbøhnou ke stromŃm, prohlédnout si znaêky a|snaží
si je zapamatovat i s tím, co která znaêka znamená. Po uplynutí êasového limitu (cca 5 minut) musí všichni hráêi
prostor opustit, každý dostane papír a tužku a kreslí zapamatované znaêky i s jejich výkladem. Za každou kompletní
kartiêku dostává hráê tįi body, za znaêku bez výkladu jsou body dva, za výklad bez znaêky bod jeden.
Varianta: Na kartiêkách jsou nakresleny pouze mapové znaêky (bez jejich výkladu).
Cesta k pokladu
Pomocí mapových znaêek sestavíme zprávu, která døti dovede k pokladu. To však lze pouze v pįípadø, že už je ovládají.
Domino
Potİeby: nŃžky, êtvrtky, pravítko, tužka
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S døtmi mŃžeme na nøkteré schŃzce vytvoįit domino s mapovými znaêkami. Ze êtvrtky nastįiháme obdélníêky (cca
6x3 cm), které tužkou rozdølíme na dva êtverce. Do jednoho políêka nakreslíme mapovou znaêku, do druhého slovní
výklad jiné znaêky. Takto vytvoįíme cca 40 kartiêek (na nøkterých mŃže být znaêka i výklad téhož pojmu). Následnø
si mŃžeme zahrát klasické domino.
Na tuto êinnost lze navázat v soutøži Pionýrská stezka.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda a PamøĹ.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tato aktivita pįedstavuje mírnøjší riziko u døtí, které jsou mentálnø
hendikepované. K uêení se nøêemu novému, ne zcela êasto užívanému
potįebují zpravidla víc êasu, víc opakování. Vhodné je, aby møly možnost co nejvíce se podílet na tvorbø pomŃcek,
rŃzných kartiêek apod. Pįi konkrétní praktické êinnosti si informace snáze zapamatují. Vhodná je pro nø i práce v malé
skupinø.
Pozor na: Pįi výbøru mapy pozor na to, aby se znaêky v ní shodovaly s tømi, které se døti uêily.
Moje poznámky:|||
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