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MRAVENE EK — ZAM STNÁNÍ RODI , EMESLA

Napodobování sv ta dosp lých je d tem vlastní. Vyzkoušíme si n která emesla a povolání našich 
rodi  a popovídáme si p itom o užite nosti t chto zam stnání.

Motivace:

Máma pere košilku, vypere ji za chvilku. Já jí také pomáhám, protože ji ráda mám.

Víš, co d lá maminka a tatínek?

ím bys cht l(a) být ty, až vyrosteš?

Legenda:

K tomuto metodickému listu je jeden pracovní list.

Doporu ená literatura obsahuje CD se 43 písni kami.

EVA KULHÁNKOVÁ emesla ve h e, písni a tanci. Portál, 2009, nebo jiné písni ky nap . Na a Urbánková: M j Vilém…

Pot eby:

Posadíme se do kroužku. Dnes si budeme povídat o tom, jaká zam stnání mají lidé ve vašem okolí.

Kdo za ne? Ur íme ho rozpo ítadlem: 
• Potkal okoun okouna nedaleko Berouna, kdo to byl, on to byl, už abys venku byl.
• Jeden, dva, t i, my jsme brat i, kterej je to mezi námi, co si zalez do tý slámy: ten, ten nebo ten, vyho me ho 

z kola ven.
• Jeden, dva, t i, ty i, p t, ková  kuje h ebí ek, dít  plá e, bude den a ty p jdeš z kola ven…

Víš, jaká emesla byla d íve? (Ková , hrn í , platné  – vyráb l z plát  železa nap . brn ní, brašná , švec, tesa , barví , 
p adlena, dráteník, zlatník, písa , peka ...). N která z nich p ežila dodnes.

M žeme si k tomu zazpívat nebo pustit CD s písni kami, zarecitovat básni ky. Nap .
• Peka . Peka  pe e housky, uždibuje kousky, peka ka mu pomáhá, uždibují oba dva. Neuždibuj kousky, budou 

malé housky, když to peka  ud lá, je to velká ostuda.
• Kade nice. Já jsem malá kade nice, kdo chce kudrlinek více? U ešu vám vlásky, a  jsou ze všech krásky.
• Automechanik. To naše autí ko, zlobí nás mali ko, v opravn  mechanik spraví ho brzi ko. Prohlédne ízení, 

sou ástky v motoru, auto zas pojede nahoru i dol .
• Švadlena. Teta B ta šije léta, zást rky a sukýnky. Jestli tomu nechceš v it, tak se zeptej maminky. Cht l bys nový 

kabátek, zazvo  tet  u vrátek. Te  ji však nech na pokoji, práv  šije na svém stroji.

M žeme také hádat zam stnání rodi  podle pantomimického p edvedení dít tem (nap . kucha , doktor, zedník, 
kade nice).

Práce s pracovním listem.

Pracovní list — Povolání

Úkoly:
1. Vyst ihn te a nalepte obrázek k povolání, ke kterému pat í.
2. U koho obrázek nemáte? U léka e. Koho m že léka  uzdravovat? Lidi nebo zví ata. Do prázdného obdélní ku 

dokresli loví ka nebo zví átko, které bude doktor lé it. Dokážeš také každému p i adit správný nástroj, se 
kterým pracuje?

Na záv r si popovídáme, ím by kdo cht l být, svá povolání mohou d ti namalovat.

Tento metodický list pomáhá napl ovat tento Ideál Pionýra: Poznání – Pionýr je pracovitý a u í se. Poznej sám sebe. 
Osvoj si v d ní, znalosti a dovednosti.

Provedení:

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

Dít  získává základní poznatky o sv t  lidí. Pr b žn  rozši uje svou slovní zásobu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15–25 minut

as realizace

cca 60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

2 a více

V ková kategorie

ne te/nepíše

Moje poznámky:
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Moje poznámky:

D ti by m ly p i práci s n žkami pracovat v klidu a vsed .Pozor na:

D ti z d tských domov  mohou vypráv t o povolání dosp lých z jejich 
okolí. 

Zpívejte a recitujte s d tmi pohromad , p ípadné vady e i se tak vytratí. 

Na pracovním listu nechte spolupracovat dít  se zru n jším kamarádem. Nešet ete chválou p i správném vypln ní.

Nadané d ti se mohou zhostit i pantomimického znázorn ní povolání „dosp lák “.

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


