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MRAVENEC – UKLÍZÍM

V tomto v ku roste samostatnost, je tedy pot eba vést d ti také k ur ité zodpov dnosti za osobní v ci 
i k povinnostem v domácnosti, jako nap íklad k uklízení nepo ádku v pokojí ku, utírání nádobí, prachu atd. Uv domí 
si, jak má domácí prost edí správn  vypadat a nau í se pomáhat ostatním…

Motivace:

„Ahoj d ti,“ volá mravenec Šikula, „jak se máte? P išly jste si hrát? Já te  nem žu být s vámi, musím se 
vrátit do mraveništ ! P ed chvílí se zvedl veliký vítr a nafoukal nám do mraveništ  spoustu spadaného listí, kamínk , 
kousk  v tvi ek a r zné ne istoty a všechno nám zp eházel. V ni em se te  nevyznáme, hr za… Tak b žím pomoci 
kamarád m, aby bylo zase co nejd íve všechno tak, jak má být!“

Legenda:

Korálky, kole ka, n žky, pastelky, d ívka – sirky bez hlavi ky, malé kostky, kroužky,  gurky, dílky lega 
nebo jiné stavebnice, kamínky, obrázky z leták , lušt niny, apod.

K tomuto metodickému listu je pracovní list T1A.

Pot eby:

Zahájení sch zky: Úklid 

Cíl: vtažení do tématu sch zky – pom žeme mravenc m?

Pom cky: korálky, kole ka, d ívka – sirky bez hlavi ky, malé kostky, kroužky,  gurky, dílky lega nebo jiné stavebnice, 
kamínky, apod., v tší krabici nebo mísu na každý st l, 3 menší nádobky na každý st l, stopky (na mobilu) nebo 
hodinky s vte inovou ru i kou.

D ti rozd líme do n kolika skupinek, ke každému stolu jednu, a p id líme jim ísla – první, druhý, t etí… Na každý st l 
p ipravíme krabici se stejnými druhy a po ty p edm t  – nap . 30 dílk  lega, 80 korálk , 50 d ívek a t i menší misky 
nebo krabice ur ené na vyt íd ní.

D ti mají za úkol rozt ídit p edm ty. Na dané znamení za nou vybírat nap . „t etí“ hrá i t eba korálky a vhazovat 
do ozna ené krabice na stole. Když zavoláme „druzí – d ívka“, d ti se vym ní a „druzí“ za nou honem vybírat místo 
korálk  d ívka a vhazovat do druhé krabice. V nepravidelných a stále kratších intervalech st ídáme r zné druhy 
p edm t  i ísel. D ležité je neud lat chybu. Zapíšeme asy, kdy jsou d ti u stol  hotové. Vyhrává skupinka, která 
nejd íve a bezchybn  rozt ídila p edm ty.

V záv ru sch zky m žeme hru ješt  zopakovat. Cílem je dosáhnout co nejkratšího asu. Také si m žeme zahrát hru 
pozm n nou PS Boskovice: Z r zných leták  si vyst ihn te obrázky nap . oble ení, boty, potraviny, nádobí, šampony, 
ná adí… Lístky rozmíst te po klubovn  (h išti) a dejte d tem úkol – P ineste mi všechny v ci, které mám uložit do 
ledni ky (spíže, šatní sk ín , do garáže, koupelny…).

Nebo se vám líbí víc hra PS Dravci „Na Popelku“? – Kdo rychleji p ebere lušt niny (nap . hrášek od fazolí)!

Hlavní blok: Sk ítek Popleta 

Cíl: zábavnou formou dramatizovat situaci, p ipravit p du pro povídání o tématu sch zky.

Žil byl Sk ítek Popleta, který všechno po ád pletl. Jednou cht l ud lat své mamince radost, a tak si ekl, že si sám 
p ipraví tašku do školy. Ale najednou ke svému zd šení zjistil, že neví, co do ní vlastn  pat í. Poradíte mu?

Šampón, marmeláda, pero, myška, pravítko, pastelky, klobása, sešit, ko ka, lopatka, krém na boty, penál…

Podobn : Sk ítek Popleta chce p ekvapit svou maminku a ud lat jí radost, a tak uklízí ve svém pokojí ku. Špinavý svetr 
str il do knihovni ky, pe inu do krabice na hra ky, pastelky pod postel, knížky do prádelníku… ud lal to správn ? Bude 
mít maminka opravdu radost? Poj te, honem mu zkusíme poradit, než se jeho maminka p ijde do pokoje podívat…

Metodická poznámka: D ti mohou vybírat z r zných obrázk  rozložených po zemi nebo i slov napsaných na lístcích 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Motivovat d ti k zamyšlení nad uspo ádáním v cí kolem sebe, udržování po ádku.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Spolknutí nebo vdechnutí drobných p edm t  používaných na rozt íd ní.Pozor na:

D kladn  d tem vysv tlete, co po nich p i t íd ní drobností budete 
požadovat – práce ve skupinkách je p ínosná, ale sledujte, zda se zapojují 

i jedinci se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Každé správné rozt íd ní si zaslouží pochvalu!

N které d ti i p esto budou pot ebovat naši spolupráci p i spojování logických úkol  v pracovním list , ujist te se 
i o pochopení t chto zadaných úkol . N které kusy nábytku mohou dokreslit (nap . pe i ák). Na záv r si m žeme 
popovídat o tom, pro  je správné vše uklízet.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

papíru nebo náš vý et zastaví v okamžiku, když vyslovíme v c, která do souboru nepat í a mohou navrhovat, co kam 
pat í, kam to má Sk ítek uklidit: do knihovni ky, do prádelníku, na v šák, do šuplíku u stolu…

Uklidníme d ti, že stejnou v c mohou v každé domácnosti uklízet jinam a p esto je to v po ádku, protože tam správn  
pat í.

Poj me Sk ítkovi poradit, co ješt  by mohl ud lat, aby svou maminku pot šil?

Poté si spole n  vyprávíme, jak je to s námi. Jsme jako ten Sk ítek? Kdo uklízí naše v ci? Co máme na starosti jen 
my? Je to doma hez í, když je všechno na svém míst ? Nebo po ád musíme n kde n co hledat? Myslíte d ti, že by 
maminka m la radost, kdybyste se o své v ci trochu lépe staraly? apod. 

Víte co? Poj me si dát závazek, že si každý ve er ……….. (složíme oble ení, uklidíme hra ky, srovnáme v ci na stolku, 
uklidíme v pokojí ku… každý vlastní konkrétní úkol) a p íšt  si ekneme, jak se to mamince líbilo.

Pracovní list: Kam ukládám, uklízím 
1. Kam si ukládáš v ci, které jsou napsané v levém sloupci? Spoj arou s nábytkem.
2. Víš, jak si poradit, když se ti stane n co z toho, co je napsaného na pracovním listu dole? 

 Vyst ihni si odpov di a nalep je správn  do prázdných ráme k .

Pro oživení sch zky si, podle oddílu Svišti z Ústí, m žeme zahrát hru „Na komáry“. D ti se snaží na vedoucího i 
instruktora se zavázanýma o ima p ipevnit co nejvíce kolí k  na prádlo, aniž by je plácnul.

Ukon ení sch zky: 

Na záv r si stoupneme do kruhu a každý pošeptá, jak chce svou maminku pot šit. Ale pšššt, je to naše tajemství. 
Stisknutím rukou si v kruhu pop ejeme, aby se nám to da ilo. 

Metodická poznámka: Na dalších sch zkách se nezapomeneme k tématu vrátit!

M žeme si zazpívat písni ku z pohádky Princové jsou na draka - D lání, d lání.

Tento metodický list pomáhá napl ovat tyto Ideály Pionýra: Pomoc – Pionýr pomáhá nezištn  a z p esv d ení ostatním 
a P ekonání – p ekonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky, nau  se ovládat sám sebe.


