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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

viz dále

viz dále

táboįištø, les

jaro–podzim

maximálnø 30

12–14 let

JAK SE DÁ V YUŽÍT PĮÍRODA
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||

Prohloubení znalostí pįírody.

Motivace:||| O pįírodu se samozįejmø musíme starat, ale i ona nám má hodnø co nabídnout. Chceš mít triêko
obarvené pįírodními barvami? Není to tak tøžké, jak by se mohlo znát. Staêí jen znát ty správné pįísady. A velmi
podobné je to i s êajem. Ano, vyvaįit v ešusu se dá témøį všechno, ale ne všechno se dá i vypít. Proto experimentujte,
ochutnávejte a najdøte ten nejlepší pomør mezi jednotlivými ingrediencemi. Ale pozor na jedovaté rostliny!!!
Potįeby:||| Viz dále.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list P19A.
Provedení:||| Pįírodní barvení
êas pİípravy: 5 minut
êas realizace: 2—3 hodiny
Pomńcky: ešus, zápalky, voda a dvacet proužkŃ látky pro každý oddíl
Každý oddíl dostane 20 proužkŃ bílé látky a jejich úkolem je docílit pįírodním barvením toho, aby co nejvíc proužkŃ
mølo jinou barvu. K dispozici jsou døtem pįírodní materiály z okolí, pįípadnø mohou požádat o surovinu z kuchynø.
Družstvo si musí nejen obstarat vhodné suroviny k barvení, ale také vhodný materiál na rozdølání ohnø a|jeho udržování.
Také si musí vytvoįit takové ohništø, na nømž lze vaįit. Každý dostane k dispozici krabiêku s deseti zápalkami, vodu,
ešus a proužky bílé látky. Pozor na místo, kde budou oddíly rozdølávat oheĢ, je nutné, aby s každým oddílem byl
vedoucí nebo instruktor, který dohlédne na ohništø.
Poznámka: Odvary lze zesvøtlit pįidáním octa, trvanlivost obarvení lze podpoįit použitím sody.
éím lze barvit:
žlutooranžová – cibulové slupky, tįezalka teêkovaná (až do êervena), zrnková káva
svøtle žlutá – lipový kvøt, kmín, vnitįní strana jabloĢové kŃry
citronovø žlutá – kopįivový koįen
êervená – slupky êervené cibule, ocet, êervené zelí, maliny
rŃžová – šĹáva z êervené įepy, êerný bez
ˬalová – borŃvky, ostružiny
hnødá – dubová kŃra, zelené slupky oįechŃ, silná turecká káva
modrá – olšová kŃra a šištiêky olše, jasanový koįen, kvøty straêky
zelená – mladé žito, kopįivové listy, špenát
éaj svépomocí
êas pİípravy: 5 minut
êas realizace: 1–1,5 hodiny
Potİeby: zápalky, ešusy, pitná voda
Úkolem každého družstva je uvaįit êaj z toho, co najdou v lese – jehliêí, borŃvêí, maliní, listy bįízy. Družstvo si musí
nejen obstarat vhodné suroviny k barvení, ale také vhodný materiál na rozdølání ohnø a jeho udržování. Také si musí
vytvoįit takové ohništø, na nømž lze vaįit. Každý dostane k dispozici krabiêku s deseti zápalkami, pitnou vodu a|ešus.
Je naprosto nezbytné, aby byl s každým družstvem vedoucí nebo instruktor, který dohlédne na ohništø. Také je
vhodné nechat vždy vzorek toho, co který oddíl pįi vaįení použil. Po dovaįení se hodí i chutnost nápoje.
Z êeho se dá také vaįit: malinové, ostružinové nebo jahodové listí, mladé borŃvêí i s borŃvkami, mateįídouška, vįes,
máta, tįezalka, kvøty divizny, podbøl, êerný bez (sušený ve stínu), šípkové plody – zvolené druhy smícháme ve stejném
nebo rŃzném pomøru.
Poznámka: Více tipŃ, z êeho všeho se dá vaįit, lze najít na pįiloženém USB ˭ash disku.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Poznání, Pįátelství a Pįekonání.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||
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Zejména u døtí hyperaktivních je nutné zajistit zvýšený dohled – pozor
na opaįení, drobné šarvátky a pošĹuchování u ohnø, vhodnøjší jsou spíš

malé skupiny, aby každý møl co dølat.
Pozor na: Je tįeba dát velký pozor pįi rozdølávání ohnø v pįírodø! Pozor na jedované rostliny!
Moje poznámky:|||

Je vhodné s urêitým êasovým pįedstihem nechat døti vyhledat, êím vším se dá barvit nebo
z|êeho se dá uvaįit êaj (napį. pomocí tajenek, šifer, osmismørek apod.).
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