
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list T6

V ková kategorie: Nejmladší s. 1/2

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

MRAVENE EK – T ÍDÍME ODPADY

D ti samy dokážou posoudit, co je hezké a co ne. Využijeme této schopnosti a necháme je zhodnotit, 
které p edm ty jsou ješt  hezké a které už ne a jsou nefunk ní. Bylo by možné z nich vyrobit n co nového? Necháme 
d ti rozvinout jejich fantazii.

Motivace:

Já jsem moc zv davý mravene ek, takže vám asto nakukuji nap . do kuchyn . Tak jsem si všiml, že 
vám z každého jídla p i va ení zbývají n jaké odpadky. asto kon í v erné popelnici sm sného odpadu. A p itom se 
dají hodn  vyt ídit a n které dokonce znovu využít! Všechny vyt íd né odpady jsou odvezeny do továren k dalšímu 
zpracování (ze sklen ných st ep  vyrobí nové sklenice a lahve, z plast  vzniknou r zné trubky, ze starého papíru 
vznikne t eba toaletní papír, obálky nebo papírové tašky. Z nápojových karton  z mlí ka nebo džusík  budete mít 
t eba ve škole vyrobenou lavici na psaní. A co teprve slupky z brambor, listy edkvi ek a kedluben a slupky od banán !? 
To je teprve paráda pro žížalky i jiné živo ichy, kte í si na nich pochutnají, až vznikne úrodná p da výborná pro kyti ky 
a jiné rostlinky.

Tak nebu te popletové a poj me si popovídat, co kam pat í.

Legenda:

R zné druhy odpadk  nebo jejich obrázky (karton od mléka, karton z džusu, plastová lahev, kelímky 
od jogurt , igelitová taška, staré noviny, letáky, m žeme p idat i ubrousek i papírový kapesník (pozor, ty jsou již 
recyklované a pat í do sm sného odpadu, i když jsou papírové!), sá ek s ajem, listy z kedlubny, sklen ná lahev, 
rozbitý hrne ek nebo kv tiná ; pokud máme chytré d ti, m žeme p idat i krabi ku „prošlých“ lék  (nap . B komplex, 
C vitamín – aby to nebylo pro d ti nebezpe né), starou baterii i prasklou žárovku. To jsou v ci, pro které máme 
speciální místa sb ru. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list T6A.

Pot eby:

Chodíme

My vám povíme, kudy chodíme: chodíme polem, koukáme kolem. Chodíme sadem p edem i zadem. Chodíme spolu 
nahoru – dol .

A co vidíme?

Po úvodní básni ce vysypeme na zem p inesené „odpadky“. Popovídáme si s d tmi o jejich množství v každodenním 
život  a nutnosti jejich t íd ní.

Potom si vezmeme pracovní list a zopakujeme si, co jsme si zapamatovali. Vybarvíme popelnice správnou barvou 
a rozst iháme odpadky. Poda ilo se nám to správn  rozt ídit? 

Bio odpad m žeme d tem p iblížit „babi iným kompostem“. Není d ležité, aby si d ti zapamatovaly názvy, ale co 
kam pat í a pro  je d ležité odpad t ídit. Pozor, v n kterých krajích jsou popelnice nahrazeny pytli (nap . na tetrapaky, 
v pracovním list  ozna eném jako kartony).

Kontrolu provedeme spole n .

Pracovní list — T ídíme odpad
1. Vybarvi popelnice správnou barvou.
2. Rozt i  poházené odpadky.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , ob anská.

Dít  se u í a uplat uje získané zkušenosti v praktických situacích.

Má základní poznatky o sv t  lidí, techniky a p írody, které dít  obklopují.

Ví, že není jedno, v jakém prost edí žije. Uv domuje si, že jej ovliv uje i svým chováním.

Chápe, že zm ny zp sobené lidskou inností, mohou prost edí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ni it.

Cvi ení obratnosti a rovnováhy.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

cca 10–15 minut

as realizace

cca 60–90 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Ujist te se, zda si d ti pamatují, jaké barvy mají r zné druhy popelnic. 
Pokud se i p esto objeví „barevná chyba“ p i vypracovávání pracovního 

listu, dít  nekritizujte, ale jeho chybu mu objasn te a správné vybarvení popelnic náležit  pochvalte.

Balancování na lahvi opravdu ponechte jen t m nejšikovn jším, zamezíte tak zbyte ným úraz m.

Chování neklidných d tí p i slalomu pozorujte a v p ípad  problém  je zklidn te pomocí „relaxa ních“ aktivit (kreslení, 
u ení básni ky apod.) nebo jim ud lte roli „povzbuzovatel “.

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

Moje poznámky:

Pozor na zacházení se st epy z rozbitého skla i na „vyteklé“ tužkové baterie! Pozor na:

Hry:

Slalom

Kelímky od jogurtu použijeme jako slalomové ty ky a d ti mezi nimi kli kují. Hru m žeme ztížit, když d tem dáme mí  
a ten musí slalomovou dráhu prohnat (nohou, hokejkou…). Další variantou je skákání p es kelímky. 

K ížem krážem od kelímku ke kelímku

Každé dít  b há od kelímku ozna eného 1 ke kelímku 2, 3, 4, 5 a nakonec 6. Žádný nesmí povalit. (Když se mu to 
p ece jen stane, musí jej, stojíc na jedné noze, zase vrátit na místo.) M žeme m nit zp sob b hu (pozadu, lézt jako 
rak, b žet po špi kách, lézt po ty ech…). 

M žeme také m nit po adí kelímk  (od 6 k jedni ce, lichá ísla, sudá ísla…).

D ti také mohou utvo it dvojice. Jeden z dvojice bude mít zavázané o i a druhý jej opatrn  povede drahou. Potom 
si d ti role vym ní. Na záv r je dobré si pov d t, co jim bylo p íjemn jší – vést kamaráda a mít za n j odpov dnost; 
nebo se nechat vést?

Stoj na sklen né lahvi

Sklen nou lahev položte na podlahu, ne na dlaždice – hrozilo by nebezpe í jejího rozbití. Dít  se na ni postaví nejprve 
s naší pomocí. Potom se pomalu pustí a zkusí stát samo. Nakonec se ti nejšikovn jší mohou zkusit houpat – s jednou 
nohou na hrdle, druhou na t le lahve opatrn  balancuje a houpe se p es „b icho“ lahve. Podklad nesmí být klouzavý 
(nebojte se, lahev vydrží i tlak dosp lého lov ka)! Opravdoví malí artisté se mohou na lahev pokusit posadit (se 
zvednutýma nohama).

Tento metodický list pomáhá napl ovat Ideál Pionýra: P íroda – Pionýr chrání p írodu a život na Zemi, u í se žít 
v souladu s p írodou.


