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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

120 minut

60–90 minut

klubovna

zima

minimálnø 2

neête/nepíše

MEDVÍD÷ — MEDOVÁ V YCHÁZKA (ZA VéELIéKAMI)
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, ke komunikaci, pracovní.

Konkrétní cíl:|||

Seznámení se s životem vêel, využitím medu. Zapojení více smyslŃ.

Motivace:||| Døti milují sladkosti. Lidstvo ale cukru užívá pomørnø krátkou dobu. Pįed jeho hromadnou výrobou
se hojnø užívalo medu, který je dokonce zdravøjší. Tato sladkost nám pomŃže budovat úctu k práci (kterou musí
vêelaįi vykonat) i k pįírodø.
Legenda:||| Jednoho krásného dne se medvídø …… vydalo prozkoumat další cestiêku, která vedla od jeho brlohu.
Dovedla ho až na kraj lesa. Jé, tam to tak krásnø vonølo a najednou uslyšelo takové divné bzuêení. „Co to asi je?“
įíká si a jde dál cestou, až dojde k malým barevným domeêkŃm, u kterých to bzuêení bylo slyšet nejvíce. Víte døti, co
medvídø ……. našlo? Jsou to vêelí úly. Tam bydlí vêelky a sbírají med.
„Já bych si tak rád líznul toho sladkého a voĢavého,“ įeklo si medvídø. Ale jak se k tomu sladkému medu dostat?
Najednou si všimlo êlovøka, který møl na hlavø nøco podivného, vypadalo to jako síĹ a sítko dohromady, a v ruce
držel konviêku a z té se kouįilo. Víte døti, kdo to je? – Je to pan vêelaį. Ten se o vêeliêky stará a na oplátku od nich
dostává med. „Co asi ten pan vêelaį všechno musí umøt?“ ptalo se medvídø …… . „Musím se jít zeptat sovíka, tįeba
mi poradí.“ Nebo to zvládnete vy, døti?
Sovík …… právø listoval ve své moudré knize (encyklopedii) a když se ho medvídø …… zeptalo, jak je to s|vêeliêkami
a vêelaįem, tak mu povødølo:
„Vêelaį se stará o vêeliêky, peêuje o jejich domeêky, kterým se įíká úly, aby v nich bylo êisto a uklizeno, dbá na to,
aby vêeliêky møly úly postavené vždy tam, kde je dostatek kvøtin, ze kterých potom sbírají šĹávu, které se įíká nektar,
a|nosí ji do úlu. Když není dost jídla pro vêeliêky, tak je dokrmuje smøsí cukru a vody, aby vêeliêky nemøly hlad. A když
nastane ten pravý êas, mŃže posbírat z úlŃ od vêeliêek jejich med.“
Potįeby:||| Pastelky, sklenice rŃzných druhŃ medŃ, lžiêky.
Pro výrobu svíêek ze vêelího vosku: mezistøny, knoty (ideálnø pįedem nastįihané podle velikosti mezistøn – tedy
budoucích svíêek), nožík na naįezání mezistøn, pįípadnø fén na zmøknutí mezistøn.
Zdobení perníêkŃ: upeêené perníky, cukrová poleva (cukr mouêka, vajeêný bílek, citronová šĹáva), zdobiêka, peêicí
papír.
K tomuto metodickému listu je pracovní list P7A.
Provedení:||| Po pįevyprávøní úvodního pįíbøhu rozdáme døtem pracovní listy.
Úkoly
1. Prohlédnout si úly a vybarvit je.
2. Oznaê, která vêeliêka nosí med do kterého úlu, stejnou barvou, jakou vybarvíš kytiêku u vêeliêky.
3. Pįimaluj vêeliêkám tykadla a zadeêky.
4. Pomoz vêeliêkám postavit (domalovat) medovou plástev. Tento úkol je pro døti pomørnø obtížný,
nezapomeneme proto za každý pokus pochválit!
Vzhledem k tomu, že se jedná o schŃzku medovou, lze zapojit více smyslŃ než pouze zrak a sluch. éich – vŃnø medu
a voskových mezistøn. ChuĹ – je možné dát døtem ochutnat – zdravé medové bonbony (prodávají se ve vêelaįských
prodejnách), rŃzné druhy medu (lesní, luêní, kvøtový jednodruhový apod.) – pįi této êinnosti je tįeba dbát na
hygienu – døti by po sobø nemøly používat stejnou lžiêku. Hmat – mohou si vyzkoušet, že je med lepkavý.
Pįi ochutnávání a oêichávání si vedoucí s døtmi mŃže vyprávøt o tom, k êemu všemu lze med použít.
Výroba svíêek ze vêelího vosku
Pro výrobu svíêek je nejvhodnøjší použití mezistøn. Mezistøny koupíme ve vêelaįské prodejnø spolu s knotem.
Mezistønu položíme na rovnou desku, pįiložíme knot a knot „zabalíme“. Pokud mezistøna pįi rolování praská, mŃže
ji oddílový vedoucí zahįát fénem (protože døti nesmøjí pracovat s elektrickými zaįízeními zapojenými pįímo do sítø),
pįípadnø dát zmøknout na teplejší místo.

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

Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list P7

ZK^dD^ dD/

Vøková kategorie: Nejmladší

s. 2/2

Zdobení perníêkŃ cukrovou polevou
Vyžaduje pįípravu dopįedu. Nøkdo z dobrovolníkŃ pįipraví doma perníky – mohou být rŃzné tvary (tįeba vánoêní nebo
velikonoêní motivy). Ze smøsi mouêkového cukru, vajeêného bílku a citronové šĹávy se umíchá hladká poleva, kterou
plníme do zdobicích sáêkŃ, které buì vyrobíme napįíklad z peêicího papíru nebo igelitového sáêku, êi zakoupíme
v obchodø. Døti si mohou nazdobit perníêek podle své fantazie, pįípadnø je možné nabídnout nøjaké vzory. Po
zaschnutí si døti mohou perníêky odnést domŃ nebo je mŃžeme zabalit do celofánových sáêkŃ a døti je mohou dát
jako dáreêky, napį. na besídce.
Pro odpoêinek mŃžete zvolit napįíklad níže uvedenou pohybovou aktivitu:
Sbírání nektaru
Vystįihejte papírové kvøtiny a jako stįed vždy použijte víêko od PET lahve (musí být stejný poêet od jedné barvy). Døti
rozdølte do skupin a každé skupince pįiįaìte jednu barvu stįedu kvøtiny (víêka). Jejich úkolem je posbírat co nejvíce
nektaru (víêek) a donést je do svého úlu. Na zavolání „Pozor, sršeĢ!“ vbøhne do prostoru vedoucí a chytá døti. Hra
konêí, když sršeĢ pochytá všechny vêelky. Zvítøzí ta skupinka, která nasbírá více nektaru (víêek).
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda a Poznání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Vysvøtlete dítøti instrukce ještø jednou a ovøįte si, zda jim rozumí.
Nevystavujte dítø zbyteênø êasovému tlaku – úkoly z pracovního
listu prokládejte relaxaêními cviky, na každou úlohu ponechte max. 10 minut. Chyby, které dítø urêitø udølá, s ním
rozeberte a naveìte ho na správné įešení. Každé správné vybarvení kvøtiny a úlu êi pokus o dokonêení vêelího plástu
náležitø pochvalte!
Pozor na: Pokud budeme ochutnávat med, je tįeba dŃslednø dbát na hygienu.
Pįi práci s fénem musíme dbát na to, že døti nesmøjí na elektrická zaįízení zapojená do sítø sahat.
Je vhodnøjší si mezistøny naįezat pįedem.
Pozor na potravinovou alergii.
Moje poznámky:|||
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