
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list S3

V ková kategorie: Nejmladší s. 1/2

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

KO ÁTKO — KO ÁTKO V KOMO E

D ti touží po samostatnosti. Pro rozvoj jejich samostatnosti je vhodné nau it je rozlišovat, jaké 
oble ení je vhodné na léto a jaké na zimu.

Motivace:

Jednoho dne p i svých pr zkumných výpravách zabloudilo ko átko do komory, kde bylo móóóc 
zajímavých v cí. Nakouklo do krabice s nápisem ZIMA a našlo tam brusle, sá ky, boby, lyže a h lky, snowboard. 
V krabici s nápisem LÉTO zase objevilo soupravu na potáp ní, švihadlo, mí , kolob žku, kole kové brusle, nafukovací 
lun, plovací vestu a spoustu dalších zajímavostí. Potom našlo ješt  dv  krabice s oble ením. Jedna byla v tší a druhá 

menší. V d li byste, na které je nápis ZIMA a na které LÉTO? Ko átko to ví. ZIMA je na velké krabici, protože v zim  
se musíme více oblékat a zimní oble ení proto zabere více místa. Zato v lét  je p kn  teplou ko, a proto toho tolik 
na sob  nemusíme mít. Hol i kám sta í šati ky a kluci nosí šortky a tri ko.

Legenda:

Pastelky, oble ení a vybavení pro hru M že takhle jít?

Obrázky, p ípadn  skute né vybavení pro letní a zimní sporty. 

K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy S3A, S3B.

Pot eby:

Po p evypráv ní úvodního p íb hu „ko átko v komo e“ rozdejte d tem pracovní listy.

Pracovní list – Oblékni kluka

Úkoly:
1. Ozna  puntíkem to oble ení, které si kluk vezme v lét  ven, když je teplo. D ti mohou vybarvit pouze to 

oble ení, které si kluk oblékne.
2. Do ráme ku domaluj deštník a ekni, kdy ho m žeš použít.

Pracovní list – Oblékni holku

Úkoly:
1. Ozna  puntíkem to oble ení, které si holka vezme v zim  ven. D ti mohou vybarvit pouze to oble ení, které si 

holka oblékne.
2. Chybí na obrázku n jaké zimní oble ení? Do ráme ku domaluj, co jí chybí.

Popovídejte si o zimním a letním oble ení. O nutnosti nosit v zim  epice, rukavice a používat vhodné krémy na obli ej. 
V lét  je vhodné nosit klobouky, kšiltovky, brýle proti slunci a používat krémy na opalování. Popovídejte si o oble ení 
a dopl cích, když prší.

Tuto aktivitu je možné doplnit i prací s didaktickými hra kami nap . Šatní sk í  nebo oblékáním panenek. Máte-li 
v oddíle zru né d ti, m žete si zkusit vyrobit panenky z papíru a k nim oble ení.

V další ásti sch zky se m žete v novat jednotlivým sport m vhodným pro r zná ro ní období.

M že takhle jít?

Instruktor se oblékne pro n jaký sport (lyžování, potáp ní se, kopanou, jízdu na kole, jízdu na koni,…). Není však 
oble en a vybaven zcela správn  (nap . pro lyžování má v ruce šnorchl nebo na nohou ploutve a chybí mu h lky 
a rukavice). D ti mají poznat, co mu p ebývá, nebo naopak chybí, a z v cí, které jsou rozloženy na stole, vybrat 
a dovybavit instruktora.

Popovídejte si s d tmi o tom, jaké lze ješt  sporty provozovat v zim  a jaké v lét . Na stole m žete rozložit vybavení 
pro r zné sporty a d ti mohou ur ovat, k jakému sportu se co používá a zda se tento sport provozuje v zim , nebo 
v lét . Sporty je možné p edvád t i pantomimicky a d ti hádají, o jaký sport se jedná. Kdo správn  uhodne, jde 
p edvád t další.

Sch zku m žete oživit nap íklad hrou „Váno ní dárek“ – d ti sedí v kruhu a házejí kostkou, ten, komu padne šestka, 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , pracovní. 

Uv domit si rozdíl mezi jednotlivými ro ními obdobími, p i adit k t mto obdobím vhodné 
sporty a zvolit pro dané sporty a ro ní období správné oble ení.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

bez omezení

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Oble ení d tí, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokud budeme mít v klubovn  sportovní vybavení (nap . lyže, sá ky, mí …) je nutné dát pozor, aby d ti s tímto 
vybavením zacházely tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození v cí.

Pozor na:

Netrvejte vždy na spln ní úkolu – dopln ní pracovního listu – d tem 
s problémy v nujte pozornost a o letním a zimním oble ení si s nimi 

povídejte, nejprve se musíte ujistit, že dané oble ení umí pojmenovat a poté, zda ho umí p i adit k létu, i zim . 
Po každém správném puntíku je samoz ejm  pochvalte. 

Nadaní malí i mohou namalovat i obrázky s jinou sportovní tematikou — t eba na výstavku do klubovny.

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

b ží ke stolu, na kterém leží dárek (nap íklad okoláda) pe liv  zabalený v n kolika vrstvách papíru. Nejprve si musí 
nasadit p ipravenou epici, šálu a rukavice, a pak m že za ít rozbalovat. Ostatní zatím pokra ují v házení kostkou. 
Komu padne šestka, b ží k dárku, z kamaráda svléká oble ení, sám se obléká a snaží se rozbalit dárek. Šestka padá 
ne ekan  asto, a tak to chvíli trvá, než se v bec n komu poda í dárek rozbalit.

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


