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MEDV D — V LESE

D ti se rády seznamují se svým okolím. Les a život v n m jim nabízí mnoho nových poznatk . Zárove  
se zde d ti u í správnému chování ke zví átk m a rostlinkám. Dop ejme jim tedy výlet do lesa…

Motivace:

Zví átka se po ádn  rozhlédla, jsou te  opravdu v lese? Jak se takový les pozná? Poj me se na to 
podívat i my. Kde všude je tady život?

Legenda:

N žky, lepidlo, pastelky, izolepa, drobn jší listy a jehli í, knihy o p írod , o zví atech, o rostlinách, 
o lese.

K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy P1A, P1B.

Pot eby:

Knížka o lese

Rozd lte d ti do skupinek tak, aby v každé byla jedna knížka o život  v lese, v každé skupince by také m l být jeden 
instruktor i vedoucí. Úkolem d tí je prolistovat knížku a p ípadn  si vybrat n jaké zví átko i rostlinu, která se jim 
zamlouvá – ale nikomu o tom ne íkat (pozn.: d ležité pro další aktivitu; také je vhodné, aby si dít  zapamatovalo 
stranu, ze které si obrázek vybralo). Pokud aktivita probíhá klidn , mohou si skupinky knížky mezi sebou vym nit.

Metodické poznámky: Je vhodné položit knížku na zem p ed skupinku d tí. Ke knize je šetrn jší, když listuje 
instruktor. Pro zkvalitn ní vjem  je vhodné, aby prohlížení komentoval: Podívejte se, je to rostlina, nebo zví e? Jakou 
má srst? Jakou má barvu? Jak je velké?

Hádej, kdo je to

Z jednoho dít te ud lejte popisova e, ostatní budou hada i. Hada e nechte sednout si do p lkruhu, proti nim posa te 
popisova e. Do ruky mu dejte knížku. Popisova  si nalistuje svoje oblíbené zví átko (z p edchozí aktivity). Je vhodné, 
aby vedle n j z stal sed t i instruktor i vedoucí a pomáhal mu s popisem.

Metodické poznámky: Pomoc by m la být šetrná. Pokud je dít  schopné popisovat zví átko i rostlinku samo, nechte 
jej. Pokud se odml í, m žete mu pomoci. Nejprve zkuste ukazovat na význa né ásti na obrázku. Pokud ani to nesta í, 
tak mu pomáhejte otázkami. Jakou má srst, kolik má nohou, jak je velké – v tší než tato knížka … apod.

Pracovní list – Stromy

Úkoly:

1. Vyst ihni si názvy strom  a dolep je správn  do prázdných ráme k  ke strom m.

2. Ozna  listnaté stromy zelenou barvou.

3.  Do v tšího prázdného ráme ku nalep jehli í ze stromu a do druhého list, které jsi našel p i výprav  nebo p i 
procházce.

Popovídejte si s d tmi o tom, že v lese mohou být listnaté i jehli naté stromy. Ukažte d tem na obrázcích další stromy, 
které mohou vid t ve svém okolí. Jaké další rostliny rostou v lese?

Popovídejte si s d tmi o plodech, které mohou najít v lese. ekn te si o tom, že n které jsou jedlé a jiné se jíst nesmí.

Pracovní list – houby

Úkoly:
1. Vyst ihni názvy hub a dolep je správn  do prázdných ráme k .

Provedení:

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

Uv domit si základní sou ásti lesa a živé p írody: rostliny, živo ichy. Vytvo it si vztah ke svému 
p írodnímu okolí a chránit jej.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

70–90 minut

Prostor

klubovna i venku

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Pokud p jdeme do lesa i do parku, je pot eba p ipomenout si pravidla p esunu.Pozor na:

P istupujte k d tem vst ícn  a nabízejte jim svou pomoc, pokud si ji 
vyžádají. M žete pomáhat p i hádání zví átek, p i st ihání a lepení 

karti ek z pracovního listu, p i vybarvování strom , p i zví átkové pantomim  nebo p i napodobování zví ecích zvuk . 
Naladíte tak mezi vámi p átelskou atmosféru a pocit sebed v ry dít te, když daný úkol nakonec splní!

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

2. Jedovaté houby škrtni erven .
3. Dopiš, jaké znáš jedlé plody rostlin, které rostou voln  v p írod .

Zví átková pantomima

Každé dít  si vybere jedno zví átko. Pokud možno odlišné od toho, které již m lo vybráno d íve. Poradí se s instruktorem 
a spolu s ním se snaží p edvád t zví átko tak, aby ho ostatní d ti mohly poznat. Ostatní instrukto i sledují skupinku 
hada , aby mohli ur it, kdo uhádl p edvád né zví átko nejd íve.

Metodické poznámky: Pro d ti tohoto v ku je p edvád ní zví átka pom rn  náro ný úkol, a tak je nezbytné, aby si to 
na chvilku nacvi ily. Je proto vhodné, aby se jedno dít  p ipravovalo s instruktorem za dve mi, zatímco již jiná dvojice 
p edvádí. Pokud je t žké znázor ované zví e uhodnout, m žete d tem povolit p idat i zvuk. 

Zvuky lesa

Každý len p edvádí po dobu jedné minuty zvuk, který je možné zaslechnout v lese. Vedoucí p itom vyžaduje, aby 
zvuky zn ly jen na jeho pokyn. Kup íkladu, když má ob  ruce naho e. Jinak je nutno dodržet úplné ticho.

Metodické poznámky: Pokud se v blízkosti klubovny nachází v tší park, je vhodn jší, aby sch zka prob hla p ímo 
v p írod .

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


