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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

1 den

odpoledne

táboįištø

jaro–podzim

15–20

7. tįída/13 let

SEDÁTKA K|OHNI
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: pracovní, komunikativní, k|įešení problémŃ, k|uêení.

Konkrétní cíl:|||

Vyrobit jednoduchá nebo složitøjší sedátka k|ohni. Procviêit práci s|ruêním náįadím, rozvíjet
vzájemnou spolupráci a|komunikaci. Pįispøt vlastní prací k|vylepšení táboįištø.
Motivace:||| Ke| každému správnému táboru patįí táborák, slavnostní oheĢ. Než ho ale zapálíme, møli bychom
pįemýšlet, na| êem budeme kolem ohnø sedøt. Máme dostatek pohodlných sedátek? A| co kįeslo pro náêelníka,
hlavního vedoucího tábora – to by byl krásný dárek od|družiny na|závør tábora. Zkusme ho vyrobit, však to není tak
tøžké!
Potįeby:||| Dįevøné kulatiny (rŃzné prŃmøry), prkna, pily, sekery, kladiva, nože, hįebíky, vruty, šroubovák, rašple,
provázek, metr.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Než zaêneme sedátka vyrábøt, zadáme døtem, aby našly v|rŃzných materiálech obrázky. MŃžeme
využít zálesácké zápisníky, pįíruêky pro kutily, internet. Spoleênø s|døtmi vybereme variantu, která se jim bude nejvíc
líbit, a|kterou jsou schopny realizovat. Pokud v|oddíle êi družinø pįevažují døti ze 6. a|7. tįídy, musí vedoucí poêítat
s| tím, že jim bude výraznø pomáhat. Pįesto se této êinnosti nevyhýbejte, je to krásná pįíležitost procviêit si práci
s|náįadím, a|pįitom vyrobit nøco užiteêného. I|když výrobek nebude dokonalý, døti na|nøj budou jistø náležitø pyšné.
Nakreslíme nebo nakopírujeme døtem velký obrázek vybraného sedátka. Potom spoleênø probereme postup, jak
budeme sedátko vyrábøt. Spoleênø pįipravíme materiál i|náįadí, namøįíme si pįíslušné rozmøry a|rozdølíme si úkoly.
Naįežeme si dįevo na|potįebné díly, pak budeme sedátko kompletovat. Kontrolujeme, jestli sedátko na|zemi nestojí
kįivø, nehoupe se, zkusíme se do| nøj posadit, jestli vydrží. Na| závør obrousíme ostré hrany, pįípadnø ozdobíme
(náplety s|provázkŃ, ozdŃbky z|pįírodnin apod.).
Pozor! Pokud døláme sedátka z| jehliênanŃ, jistø se na| nich objeví smola, v| tom pįípadø chráníme odøv nøjakou
podložkou. Pįi zatloukání hįebíkŃ pozor, aby dįevo neprasklo, nezatloukat hned u|kraje. Hįebík je dobré tzv. rozšklebit
(lehce uhodit kladivem na|špiêku, která se trochu otupí a|nedochází k|pįesekávání vláken, ale k|jejich rozevįení).
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Poznání, Pįátelství, Pįekonání, Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do| kolektivu a| nevytváįí bariéry
pro døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát
na|individuální pįístup k|tømto døtem a|respektovat obecná doporuêení v|úvodu metodiky. Dbát na|zvýšený dohled
pįi práci s|náįadím zejména u|døtí nemotorných, hyperaktivních, nepozorných a|zbrklých.
Pozor na: Bøhem celé aktivity musí být zajištøn dohled a|pomoc vedoucího. Pįed zaêátkem práce vysvøtlit práci
s|jednotlivými nástroji, upozornit na|nebezpeêí. Bøhem práce døti usmørĢovat, ukazovat jim správný postup tak, aby
se to nauêily.
Moje poznámky:|||

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