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MEDV D – DBÁM NA SVOU BEZPE NOST

D ti chodící do p írody a zvládající pravidla slušného chování v p írod  si musejí také uv domit, že je 
pot eba dbát v tomto prost edí i na vlastní bezpe nost. Proto je musíme na tento fakt upozornit.

Motivace:

„Vzpomínáte si, d ti,“ íká medv d Medula, „jak jsme si vybarvovali obrázky Honzíka v lese? Vzpomínáte 
si, co v lese d lal? Bylo to správné? … My jdeme dnes také do lesa a já už se moc t ším, až mu ukážeme, že my jsme 
jina í!“

Legenda:

Nast ihaný krepový papír, provázky, zašpi at lé klacíky a sekera na p ibodávání „stop“ do zem ; 

karti ky s vyst iženými a nalepenými obrázky z asopis , p ekopírované z knih, p ípadn  nakreslené – liška, dále nap . 
skála, rybník, muchom rka, klíšt , rulík…

Pevné nit , provázky, r zné p írodniny, zahradnické n žky. 

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Liška a Budulínek

Liška unesla Budulínka. Moc pospíchala a na stromech z stala její srst a na m kké p d  otisky jejích stop (kousky 
oranžového krepového papíru). Stopovací hra.

Cestou d ti plní r zné úkoly, nap .:
• zranili jsme se o past – musíme skákat po jedné noze, než se rána zahojí;
• abychom lišku našli, musíme se chovat tiše – dv  minuty nikdo nesmí promluvit, tiše našlapujeme, když uvidíme 

„liš í stopu“, jen zvedneme ruce a ukážeme kde;
• až Budulínka vypátráme, musíme pro n ho vlézt do nízké liš í nory – podlézání nízkého kmenu nebo pod 

provazy;
• lišku budeme muset zast elit, musíme se nau it mí it – hod šiškami na cíl;
• liška p ed námi bude kli kovat – hod na kutálející se mí  nebo hadr na provázku.

Až dojdeme k „doup ti“, liška vyrazí. Kdo ji první zasáhne šiškou? Když je liška ulovená, hledáme Budulínka. Všichni 
se rozhlížejí a poslouchají. Ozve se? Kone n  slyší slabounké volání a jdou po zvuku. Kdo Budulínka najde první, stává 
se jeho zachráncem.

P ed „st elbou“ na lišku šiškami stanovte zásadu — mí íme na nohy lišky, neházíme prudce.

Nebezpe í v p írod

Vedoucí ukáže obrázek lišky. Liška ošidila Budulínka — byla pro n j nebezpe ná, protože ho cht la odnést od maminky. 
Tak to bylo v pohádce, a my jsme ho našt stí zachránili!

Myslíte si, že i ve skute nosti m že být liška n ím nebezpe ná?

Metodická poznámka: Snažte se d ti p ípadn  dalšími pomocnými otázkami dovést ke slovu vzteklina a ke spole nému 
záv ru: Voln  žijícímu zví eti, které ztratilo plachost, se vyhneme. Kdyby nás n jaké zví e náhodou kouslo nebo 
škráblo, musíme to íci dosp lému a vyhledat léka e. Nesaháme nikdy ani na mrtvá zví ata, i od t ch bychom se mohli 
nakazit. I domácí zví ata mohou p enášet vzteklinu, nehrajeme si s cizími psy a ko kami.

V p írod  na nás mohou ekat i další nebezpe í. Náš Budulínek má pro vás další obrázky. Rozd líme se te  do skupinek 
a každá skupinka si vytáhne jeden obrázek. Odejde na chvíli od nás a spole n  se poradí, co je na obrázku a jaké 
nebezpe í to pro nás m že znamenat. Podobn  jako jsme to ud lali s obrázkem lišky. Pak se znovu sejdeme a ukážeme 
ostatním sv j obrázek a ekneme, na co jsme p išli.

No výborn ! Spoustu toho víme! Znáte ješt  n jaká další nebezpe í, co nás mohou ve volné p írod  potkat?

Provedení:

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

Praktické upev ování zásad správného chování v p írod  s d razem na dodržování a zažití 
pravidel vlastní bezpe nosti p i pohybu v p írod , rozvíjení kladného citového vztahu d tí k p írod . 

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

90 minut

as realizace

65 minut

Prostor

venku

Ro ní období

podzim, jaro

Po et ú astník

minimáln  4
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Moje poznámky:

P ed vycházkou si zopakujeme, jak se chovat na silnici, a p ipomeneme správné chování v p írod .

P ed „st elbou“ na lišku šiškami stanovíme zásadu — mí íme na nohy lišky, neházíme prudce.

Pozor na:

Chvalte každý pokus o spln ní pohybové aktivity u d tí s poruchou 
hrubé motoriky p i stopovací h e, m žete je nap íklad odm nit sladkou 

odm nou.

Jedinci s oslabeným prostorovým vnímáním budou mít problémy s vyhledáváním p edm t  na nesprávných místech 
v lese, snažte se jim proto poskytovat malé nápov dy nap . formou otázek (Jaké plody rostou na dubu? atd.). Vhodné 
je také jejich chyby rozebrat a od vodnit správnou odpov .

Zpest ete aktivity relaxa ními hrami, aby nedocházelo u d tí k poruchám pozornosti nebo únav .

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

Kam co pat í?

Te  si zahrajeme hru, která nám ukáže, jak dokážeme být pozorní a jak se dokážeme rozhlížet kolem sebe.

Metodická poznámka: Dva instrukto i vyjdou o n kolik (10—15) minut d íve p ed ostatními, cestou sbírají r zné 
v tvi ky, houby, rostliny, listy, šišky, kameny a umís ují je tam, kam nepat í, nap .:
• kv t pampelišky pov sí na vrbu nebo p kn  rozloží na t ku jako leknín;
• smrkovou v tvi ku zasunou za k ru borovice;
• kop ivu zapíchnou na v tvi ku ke e;
• do muchom rky zapíchnou klásek trávy;
• na ostružinu p ipevní šípky;
• na lísku pov sí líste ky lesních jahod nebo jah dky;
• houbu napíchnou na v tvi ku stromu;
• šišky borovice pov sí na mod ín;
• mod ínové šišti ky na trnkový ke ; 
• v tévku borovice na b ízu;
• žalud pov sí na buk…

Je vhodné projít trasu p edem. Rozhlížet se, najít vhodné rostliny, promyslet, kam umístit „úkoly“, upozornit doprovod 
d tí p edem, kolik úkol  a kde zhruba budou (nap . celkem 6, na rozcestí, u seníku, pod osam lým dubem, u hromady 
kamení…).

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: P íroda a P ekonání.


