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MEDVÍD  — VYCHÁZKA ZA ZVÍ ÁTKY (ZOO, FARMA APOD.)

Pro d ti je z hlediska socializace d ležitá skupina kamarád . Rády je navšt vují, a proto je dobré 
o nich v d t, odkud pocházejí a jací jsou. Zví átka nám pomohou se nad vztahy mezi kamarády zamyslet.

Motivace:

Pastelky, n žky, (encyklopedie zví at).

K tomuto metodickému listu je pracovní list P8A.

Pot eby:

Tuto aktivitu m žeme využít bu  p ed vycházkou do zoo, nebo na farm  se zví átky, p ípadn  
na výlet .

Po p evypráv ní úvodní legendy rozdáme d tem pracovní listy.

Pracovní list – Podivná zví átka

Úkoly:
1. ekni, z jakých zví átek si tato podivná zví átka vyp j ila ásti t la.
2. Popovídejte si s d tmi, zda jsou tato zví ata cizokrajná (m žeme je vid t v ZOO), nebo zda žijí u nás.
3. D ti si mohou obrázky vymalovat.
4.  Spo ítejte, z kolika zví at se zví átka skládají.

Posadíme d ti kolem stolu. Každý si vezme p edtišt ný pruh papíru ust ižený z pracovního listu. První okno z stane 
prázdné, do druhého okna namalují d ti hlavu a krk svého zví átka, které cht jí nakreslit. áry musí trochu p esahovat, 
aby další v po adí mohl dob e navazovat. Po namalování d ti p eloží p es první áru a p edají dalšímu v po adí tak, 
aby nebylo vid t, co p edchozí namaloval. 

Pokud na tuto aktivitu navazuje výlet na farmu, m žeme vzít zví átk m t eba suchý chléb a pe ivo. Je vhodné se 
informovat dop edu, co m žeme zví átk m p inést na p ilepšenou.

Pokud máme v blízkosti klubovny h išt  a je p íznivé po así, m žeme zakon it sch zku vycházkou na h išt . Pozor p i 
p esunu na h išt , je t eba zopakovat pravidla pro tento p esun.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P íroda.

Provedení:

Medvíd  ….. se vydalo se svými kamarády na výlet. Tentokrát m li naplánovanou návšt vu za svými 
zví ecími kamarády do zoologické zahrady. Když se do zoo dostali, nesta ili se divit. Místo zví ecích kamarád  tam 
našli n jaké divné tvory. Když se po ádn  podívali, zjistili, že jejich kamarádi si vyp j ili mezi sebou ásti t l. Ale když 
cht li všechno vrátit zp t, zapomn li, komu co pat í.

D ti, pom žete zví átk m najít správné ásti jejich kamarád ?

Legenda:

T mto d tem umožn te spolupráci s n kterým šikovn jším 
a empatickým kamarádem, který bude pomáhat se skládáním zví átek. 

Umožnit m žete této dvojici i využití encyklopedie. P i kreslení „podivného“ zví átka m že být dít  již integrováno 
mezi ostatní.

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

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, ob anská.

Získat pov domí o zví atech z naší p írody a cizích kraj . Um t rozlišit typické znaky pro zví ata.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

30 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli, jaro

Po et ú astník

minimáln  3

V ková kategorie

ne te/nepíše



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P8

V ková kategorie: Nejmladší s. 2/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

Bezpe ný p esun na d tské h išt .

Bezpe nost d tí p i pobytu na d tském h išti.

Pozor na:

Moje poznámky:


