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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

45–60 minut

klubovna

kdykoli

minimálnø 2

neête/nepíše

SOVÍK – SOVÍK A éESKÝ STÁT
Obecný cíl:||| Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, ke komunikaci, obêanská.
Konkrétní cíl:||| Vytváįí si povødomí o státní symbolice a vlastenectví.
Motivace:||| Døti mají rády tajemno uchované v pohádkách a povøstech. A díky napį. povøsti o Bruncvíkovi mohou
uspokojovat i další ze svých potįeb, a to pocit nøkam patįit.
Legenda:||| Sovík jednou na procházce se svými kamarády našel minci. Hned poznal její hodnotu. Byla to koruna.
Když ji otoêil, uvidøl lva. Ale nebyl to obyêejný lev. Byl dvouocasý a møl na hlavø korunu. „Kde se vzal a proê tam je?“
pįemýšlel sovík… Hned, jak pįišel domŃ, zaêal hledat ve svých moudrých knihách. Když vzal do ruky knihu povøstí,
našel tam pįíbøh o Bruncvíkovi. Byl to velmi zajímavý pįíbøh a sovík si įekl, že ho odpoledne musí pįevyprávøt svým
kamarádŃm. A vy ten pįíbøh znáte, døti?
Potįeby:||| Kniha êeských povøstí – komiks (mŃže být i DVD s krajovými povøstmi), pracovní list, pastelky, pįedloha pro vybarvení vlajky, nŃžky, lepidlo, obrázky êi fotky turistických zajímavostí z místa bydlištø (cca 10 ks), slepá
mapa éR nebo mapka vašeho møsta.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C3A.
Provedení:||| Spolu s úvodním slovem pįevyprávøjte nebo pįeêtøte døtem pįíbøh o knížeti Bruncvíkovi. Vhodná je
komiksová podoba, kde se døti mohou dívat na obrázky a pįíbøh je podán ve zjednodušené formø. (Døtem lze pustit
i DVD s povøstí z vašeho kraje).
DoplĢkové aktivity:
Práce s obrázky/fotkami turistických zajímavostí vašeho møsta – døti mají za úkol tyto objekty poznat a pojmenovat.
Práce s mapkou vašeho møsta – døti vyhledávají na mapce ulice, kde sídlí policie, hasiêi, nemocnice atd.
Práce se slepou mapou éR – aktivita vhodná pro nadanøjší døti, které jsou schopné dŃležité turistické zajímavosti
éeské republiky ukazovat na slepé mapce.
Pracovní list – éeský stát
1. Vybarvi jednotlivé êásti vlajky správnými barvami, vystįihni a nalep.
2. Nakreslete k minci tolik teêek, kolik má hodnotu v korunách
(u státního znaku mohou døti urêit poêet zvíįátek nebo z kolika barev se skládá naše státní vlajka).
Prohlédnøte si s døtmi státní znak a zeptejte se jich, jestli jej už nøkde vidøly, a pokud ano, tak kde (napį. obecní úįad,
škola, dres reprezentantŃ republiky,…). Popovídejte si s døtmi o tom, proê znak takto vypadá. Proê jsou tam kromø
lvŃ i orlice. Pokud máte k dispozici státní znak v barvø, mŃžete jej døtem ukázat. Dejte jim za úkol, aby se do pįíští
schŃzky poįádnø dívaly a įekly, jestli nøkde státní znak spatįily.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a PamøĹ.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Ztvárnøní povøsti se mohou zhostit døti talentované – ostatní mohou
hrát roli tzv. kįoví.

Pįi práci s nŃžkami vønujte zvýšenou pozornost hyperaktivním døtem. V pįípadø, že má dítø problém vystįihnout díly
pro vlajku, nabídnøte mu pomoc. Umožnøte dítøti správnø vybarvit státní vlajku a pocítit úspøch – poskytnøte mu
barevnou pįedlohu.
Jedinci s oslabenými matematickými schopnostmi budou mít problémy s úkolem ê. 2 z pracovního listu, proto se jim
pokuste zadání znovu vysvøtlit – pokud i pak dítø nerozumí úkolu, tento bod vynechejte.
Døtem s vadami įeêi poskytnøte dostateêný êas na promyšlení odpovødí na otázky, nenechte ostatní skákat jim do
promluvy a vêas jejich výpovøì ukonêete, aby nezaêaly mluvit pįíliš „pįekotnø“.
Mezi prací na pracovním listø a povídáním uskuteênøte vhodnou relaxaêní hru, abyste pįedešli únavø døtí a ztrátø jejich
pozornosti.
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Pozor na: Pįi práci s nŃžkami je tįeba dohlédnout, aby døti pracovaly vsedø a v klidu.
Moje poznámky:|||
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