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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

5|minut

maximálnø 2 hodiny

klubovna, louka

kdykoliv

maximálnø 15

12–14 let

SOUHV÷ZDÍ
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, k įešení problémŃ, sociální a personální.

Konkrétní cíl:|||

Poznat nøkterá souhvøzdí na mapce hvøzdné oblohy i na obloze.

Motivace:||| Umøli byste najít na noêní obloze Velký vŃz? A co ten Malý? Takových souhvøzdí je tam celá įada,
tak zkusme nøkterá najít. Nebude to lehké, hvøzd jsou na obloze tisíce, ale pįesto se o to mŃžeme alespoĢ pokusit.
Víte každý, v jakém znamení zvørokruhu jste se narodili? A vøzte, že každé má na obloze svou podobu. Najdeme je?
Potįeby:||| Viz dále.
K tomuto metodickému listu patįí pracovní list P3A.
Provedení:||| Práce s mapou hvøzdné oblohy
Potİeby: mapy hvøzdné oblohy
Nøkterou schŃzku vysvøtlíme, jak se pracuje s mapou hvøzdné oblohy – nastavení podle místa, roêního období, data
a podobnø.
Na výpravø za jasné noci následnø podle mapy hledáme na obloze souhvøzdí. Pozorovat hvøzdy jde v místech, která
jsou dál od rušných míst, kde není nebe pįesvíceno svøtly z møst. Je dobré si na obloze najít jeden výrazný bod (napį.
Polárku) a od nøj podle mapy postupovat pįi hledání souhvøzdí.
Návštøva hvøzdárny
Témøį každá hvøzdárna a planetárium nabízí noêní pozorování oblohy. Uspoįádejte takový výlet, pohled na oblohu
teleskopy je jedineêný.
Varianta: Lze využít i hru Planetárium (ˬrma Albi, edice Hraj si a poznávej).
Poznáváme souhvøzdí
Pro seznámení se souhvøzdími lze opøt použít hry jako je pexeso, trixeso, domino apod.
Slepá mapa
êas pİípravy: 30 minut
êas realizace: 2 hodiny (podle poêtu úêastníkŃ)
Potįeby: zatavené kartiêky s kresbami souhvøzdí, pįipínáêky, pro každou skupinku slepá mapa a tužka
V lese rozmístíme na stromy cedulky s kresbami jednotlivých souhvøzdí a jejich názvem. Každá skupinka (po 3—4
døtech) dostane slepou mapu severní oblohy a tužku. Jejich úkolem je najít a pospojovat souhvøzdí ve slepé mapce.
Rozhoduje poêet umístøných souhvøzdí, drobné odchylky tolerujeme.
Varianta: Cedulky s jednotlivými souhvøzdími mŃžeme umístit tak, aby bylo jejich získání spojeno s urêitým výkonem
– brodøní, šplhání apod.
Hvøzdy ve vlastních rukách
Potįeby: koule na pétanque (2 sady pro každé družstvo), mapa hvøzdné oblohy pro každé družstvo
Døti rozdølíme do dvou družstev. Vedoucí vždy įekne název souhvøzdí, z každého družstva vybøhne dvojice ke
stanovišti s mapou hvøzdné oblohy. Když dané souhvøzdí najde, zapamatuje si rozložení hvøzd a bøží k dalšímu
stanovišti. Zde se pokusí souhvøzdí poskládat z koulí na pétanque. Dvojice, která má souhvøzdí dįív a správnø, získává
pro své družstvo bod (v pįípadø složitøjších souhvøzdí i dva a více bodŃ). Malé døti mohou bøžet s instruktory.
Varianta do místnosti: Døti musí souhvøzdí pįekreslit na papír êi na tabuli.
Na tuto êinnost lze navázat v soutøži Pionýrská stezka.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Poznání a PamøĹ.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||
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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 úvodní êásti metodiky.
Moje poznámky:|||
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