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éas pįípravy
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45 minut

60–90 minut

klubovna i venku

kdykoli

minimálnø 2

neête/nepíše

MEDVÍD÷ — V YCHÁZKA K|VOD÷
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, ke komunikaci, obêanská, pracovní.
Konkrétní cíl:|||
Seznámit se s|životem u|vody. Uvødomit si, jak je dŃležité dbát na|êistotu vody. Seznámit se
s|kolobøhem vody v|pįírodø.
Motivace:||| Každé dítø má právo na|êistou vodu. Voda patįí mezi základní podmínky života. Døti mají pochopit,
jak dŃležitou roli voda v|jejich životø hraje a|jak ji chránit.
Legenda:||| Jednoho dne sluníêko pįíliš hįálo a| medvídøti bylo v| jeho kožíšku velké teplo. Hrálo si v| lese mezi
stromy, ale za|chvilku dostalo žízeĢ. Kousek od|jeho brlohu vyvøral ze zemø pramen. Hned se tam také vydalo žízeĢ
uhasit. Vodiêka byla krásnø êistá, moc dobrá a|medvídø se pįíjemnø osvøžilo.
„Kampak asi ta vodiêka teêe?“ įíká si a|pozoruje stružku vody, jak odtéká pryê. „Mám teì êas, tak to pŃjdu prozkoumat,“
įeklo si medvídø .…. a|šlo. Nejprve to byl jenom takový malý potŃêek, ale ten postupnø sílil, jak se pįipojovaly další
malé potŃêky, až dovedl medvídø k|rybníku. To už ale medvídø nešlo samo, protože cestou potkalo sovíka a|povødølo
mu o|své prŃzkumné výpravø. Sovík samozįejmø u|nøêeho takového nesmí chybøt.
U|rybníka bylo živo. Stál tam na|vysokých nohou êernobílý pták s|dlouhým zobákem – víte døti, kdo to je? Sovík už si
to našel v|moudré knize – je to êáp a|êeká, až uloví žábu, aby zahnal hlad.
Medvídø mezitím pozoruje ryby v|rybníce. Rádo by vødølo, jak se ryby jmenují. A|tak se sovíkem listují v|encyklopedii.
Pojìte døti, podíváme se do|moudrých knih také.
Potįeby:||| Encyklopedie, atlasy rostlin a|živoêichŃ, literatura a|obrázky k|tématu, pracovní listy, pastelky, tužky,
nŃžky s|kulatou špiêkou.
PomŃcky pro vodní závody: napį. lžíce, odmørný válec, kbelíky na|vodu, stįíkací pistole.
K|tomuto metodickému listu jsou pracovní listy P4A, P4B.
Provedení:||| Po| dovyprávøní povídky pracujeme s| knihami, pįípadnø s| jinými obrázky zvíįat a| rostlin žijících
ve|vodø a|u|vody. Necháváme døti zvíįata i|rostliny pojmenovat. Pokud nevødí, pojmenujeme je sami. Pro lepší ˬxaci
názvŃ jednotlivých druhŃ se mŃžeme po|chvíli zeptat na|zvíįe êi rostlinu, kterou jsme již pojmenovali.
Pracovní list — Ryba
Úkoly:
1. Domaluj kapįíkovi šupinky, vlnky a|další rybí kamarády.
2. Vystįihni spodní dva pásky. V|místech, kde je êára, je nastįihni. V|nastįižení pásky spoj a|budeš mít hned
2|rybiêky podobné tøm na|obrázku. MŃžeš je i|domalovat. (Ménø zruêným døtem pomáhají instruktoįi.)
Popovídejte si o|tom, jak putuje voda. Nejprve pramen, pak stružka, potŃêek, potok, na|potoce rybník, potok se vlévá
do|įeky, na|įece je pįehrada, įeka teêe dál, až doteêe do|moįe. Zde se mŃžeme zeptat døtí, zda je v|naší zemi moįe.
Potom rozdáme pracovní list – voda.
Pracovní list – Voda
Úkoly:
1. Najdi, co je na|obrázku špatnø a|škodí to vodø a|co je dobįe. To špatné oznaê êerveným kįížkem
a|to dobré zeleným koleêkem.
2. Domaluj na|obrázek sluníêko a|mrak.
3. Popovídejte si o|tom, odkud se bere voda – pramen, potok, įeka, moįe; studánky a|studny, rybníky a|jezera.
4. Co do|vody nepatįí?
5. V|boêní lištø je pįipojen obrázek se znázornøním kolobøhu vody. Popovídejte si o|nøm.
Hra – Vodní závody
V|pįípadø pįíznivého poêasí a|máme-li možnost být venku, lze uspoįádat i|vodní závody.

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

Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list P4

ZK^dD^ dD/

Vøková kategorie: Nejmladší

s. 2/2

Disciplíny mohou být napįíklad: slalom se lžící vody, podávání si lžíce s|vodou v|družstvu…
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Poznání a Pįíroda.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Pįi práci s| pracovním listem, který je tentokrát zamøįen na| nácvik
jemné motoriky, dáváme døtem se sklony k| dysgraˬi vøtší êasový
prostor na|práci – jsou vøtšinou pomalejší, pokud se snaží peêlivø pracovat. Nesmíme jejich práci hanøt a|je tįeba
je pochválit a|ukázat na|êást, která se jim povedla. NezesmøšĢujeme je pįed ostatními. Pokud jim práce trvá moc
dlouho, nabídneme jim možnost dokonêení obrázku doma.
U|druhého pracovního listu je potįeba døtem názornø nakreslit jako vzor „zelený kroužek“ a|„êervený kįížek“. Pokud
by døtem oznaêování škodlivých a| neškodných vøcí dølalo problémy, vønujeme jim více pozornosti a| o| správném
įešení si popovídáme.
Pozor na: Pozor pįi práci s|nŃžkami.
Pozor na|kluzké povrchy pįi vodních závodech.
Moje poznámky:|||

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

