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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30–45 minut

70–90 minut

klubovna i venku

kdykoli

minimálnø 2

ête/píše

MEDV÷D – PEéUJI O ROSTLINKU
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||

Podpoįit pocit zodpovødnosti za živý organismus a posílení vztahu k živé pįírodø.

Legenda:||| Jednoho dne se zvíįátka procházela lesem a jen tak tak, že nešlápla na malinkatý stromeêek. „StŃj,
medvøde!“ najednou vykįikla koêka. „Dávej pįece pozor. VždyĹ je tak maliêkatý. Málem jsme jej zniêili. To bychom jen
tøžko napravovali. Co asi takový stromeêek potįebuje?“
Motivace:||| Každé dítø si nøkdy pįeje mít doma nøjakou oblíbenou rostlinku, aby o ni mohlo peêovat. Není to ale
vŃbec jednoduché – musí se takové zacházení nejprve nauêit, jinak rostlinka uvadne. Posilujme tedy v døtech správné
návyky pøstování rostlin a rovnøž pocit zodpovødnosti za živý organismus…
Potįeby:||| Malinká rostlinka v kvøtináêi, papír, tužka, atlas pokojových rostlin.
Silonové punêochy, zemina, travní semena, gumiêky, kno˭íky, tavná pistole.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Provedení:||| Rosteme do nebe
Na poêátku všichni pįedstavují malý stromeêek. Dįepnou si na bobek a snaží se ve stoje schoulit do nejmenšího
klubíêka. Pak rostlinky zaênou postupnø vyrŃstat a zvedat se do podįepu, do skrêeného stoje, normálního stoje, až
nakonec se postavíme všichni na špiêky a zvedneme ruce vysoko až k nebesŃm. Takto se snažíme chvíli vydržet, ale
opatrnø, aby nás vítr neporazil.
Pokud je hra úspøšná, mŃžete ji ještø zopakovat.
Peêuji o rostlinku
Posaìte se na zem klubovny (êi na židliêky) a dejte doprostįed rostlinku. Zvolte si zapisovatele, dejte mu tužku, velký
papír a položte døtem otázku:
Co myslíte, že taková rostlinka potįebuje k životu?
Pįedpokládané odpovødi
•
•
•
•

voda – jak êasto?
svøtlo – jak moc?
živiny – pŃda – jak êasto ji vymøĢovat?
êistota – odstraĢování prachu – jak êasto?

Je to pro všechny rostliny stejné?
Jak se mŃžeme dozvødøt, jak správnø o rostlinku peêovat?
Co rostlinkám bude urêitø škodit? Co nedølat?
Metodické poznámky: Knížky o správné péêi o rostliny ukažte døtem až v závøru aktivity, nejlépe bude, když na įadu
vøcí pįijdou samy. Mohly by samy pįijít i na to, že se potįebné informace dají získat v literatuįe êi na internetu.
V závøru schŃzky si mohou døti zasadit rostlinku do kvøtináêe nebo vyrobit skįítka Trávníêka.
Skįítek Trávníêek
Do silonové punêochy nasypte zeminu, navrch travní semena, poté uvažte uzlík tak, aby vznikla hlava. Pomocí gumiêky
vytvoįte nos, tavicí pistolí pak pįilepte kno˭íky jako oêi (je možné kno˭íky použít i jako uši). Když budou døti svého
skįítka poctivø zalévat, møla by tráva pįibližnø za deset dnŃ vyrŃst a skįítek tak bude mít parádní zelené vlasy.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pįíroda.
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Døtem s poruchami hrubé motoriky pomáhejte s pohyby pįi hįe
„Rosteme do nebe“, mŃžete jim názornø pįedcviêovat nebo s nimi podle

pokynŃ hýbat.
Jako zapisovatele k êásti „Peêujeme o rostlinku“ si zvolte již zdatného (schopného) jedince, rozhodnø nenechávejte
psát dysgraˬky, po kterých je písmo kostrbaté a êasto i neêitelné.
K zodpovídání otázek nenuĹte všechny, pįece jen jsou mezi døtmi i jedinci s vadami įeêi, kteįí se stydí hovoįit pįed
kolektivem. Naopak mluvit o rostlinkách a jejich péêi mohou døti nadané.
Pįi výrobø skįítka Trávníêka nabídnøte ménø manuálnø zruêným døtem pomoc.
Pozor na: Vyberte si rostlinu, která není jedovatá ani dráždivá, a pokud možno nemá ani ostré jehlice. Pįesto je
kontakt rostliny s ústy úêastníkŃ nepįípustný.
Moje poznámky:|||
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