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

Uv dom ní si omezených samo isticích možností p írody.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

MEDV D – POMÁHÁM P ÍROD

O ochran  životního prost edí by m ly být d ti již pou eny, ale je t eba tuto skute nost neustále 
p ipomínat a pravidla chování k p írod  rozši ovat. P íkladem m že být t íd ní odpadk , nau me d ti rozlišovat 
kontejnery podle barev a podle toho ur ovat, co se do nich správn  vhazuje…

Motivace:

Podzim pomalu ukládal všechny rostlinky a zví átka k spánku. Listí opadalo, a tu se pod každým 
druhým ke em objevila hromádka odpadk . Nepo ádní turisté i naopak lidé, kte í se pot ebovali n eho zbavit, tady 
zanechali nejroztodivn jší v ci. Jak si s takovými v cmi však dokáže les poradit?

Legenda:

K tomuto metodickému listu je pracovní list P7A. 

Nasbírané nejr zn jší ( isté) odpadky z v cí, které lidé b žn  využívají p i své innosti. Jejich po et by m l odpovídat 
po tu d tí (možná mírn  p evyšovat).

Pot eby:

Co sem nepat í

Po klubovn  rozmíst te nejr zn jší „odpadky“ tak, aby byly d tem nápadné.

Úkolem d tí je rozejít se po klubovn , po ádn  se rozhlížet a p inést v ci, které na dané místo nepat í. Každý, kdo 
najde jednu v c, si p ijde sednout do kruhu uprost ed klubovny.

Metodické poznámky: Hru si m žete zahrát i v parku, jen je pot eba p esn ji vymezit herní území, as a místo srazu.

Jak s odpady naložíme?

Nejprve pod kujte d tem, že v ci p inesly. Pak si položíme n kolik otázek:
• Kdo myslíte, že m že v ci sesbírat v p írod , v lese i v parku?
• Které zví átko se stará o úklid odpadk  v lese (odpov  – žádné – musí je uklidit lov k).
• Jak m žeme lesu a p írod  pomoci, aby nebyl plný odpadk ?
• Pom že, když budeme odpadky doma i tady v klubovn  t ídit? Pro ?
• Jak se mohou odpadky rozt ídit?

Nyní se pokuste vytvo it hromádky odpadk  tak, aby bylo jasné, jak se odpadky t ídí.

P ipome te d ležitost istoty odpad  – nap . kelímek bez jogurtu, nebo odd lení porcelánu od skla, chemikálií od 
plastových obal  i zvláštního zacházení s nebezpe nými odpady – baterie, zá ivky apod.

Metodické poznámky: Je vhodné položit na zem doprost ed kruhu d tí n kolik papír  s tím, že nejprve odpadky 
rozt ídíme na papíry, a pak k nim p ipíšeme n jaké vhodné pojmenování typu odpadu.

Pracovní list — Pomáhám p írod

Necháme d ti samostatn  vybarvovat nepravosti na pracovním listu.

Druhá ást listu se týká ekologie domácnosti. Nechejte je nejprve vybarvit správn  nádoby. Jestli neznají jejich barvy, 
tak tuto ást nechejte na p íští sch zku. A  je samy zjistí. Mohou si p itom p ipomenout, kde se nádoby na t íd ný 
odpad v obci nacházejí. Nechte d ti vyst íhat karti ky s názvy odpadk  a nalepit je pod popelnice, do kterých pat í.

Odpadová mícha ka

Každé dít  si zvolí, jaký „odpadek“ bude p edstavovat. M žeme p itom vyjít ze seznamu v cí, které našly p i prvním 
pr zkumu klubovny: plastový kelímek, PET lahev, igelitový pytlík, papírová krabi ka…

Všichni si sednou do kruhu s tím, že jeden hrá  z stane stát. Jeho úkolem je posadit se na místo, které se na chvilku 
uvolní, když vyzve dvojici hrá , aby se vym nili, nap .: igelitový pytlík a papírová krabi ka, jiná možnost je, že vyzve 
všechno z papíru, nebo z plastu apod.

Metodické poznámky: Místa je vhodné vymezit polštá i, papíry, židlemi apod. Jen p i použití židli ek je pot eba dbát 
na bezpe nost.

Provedení:

as p ípravy

60 minut

as realizace

65 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  4
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Moje poznámky:

P i práci s pracovním listem m jte na pam ti, že d ti s poruchami 
zrakové diferenciace budou mít problémy s vyhledáním všech nepravostí 

v p írod , proto jim v p ípad  nouze pomozte. Dále je nutné všechny d sledn  pou it o tom, jaké barvy jsou typické 
pro kontejnery na odpadky, m že se stát, že jedinci s poruchami zrakové diferenciace si budou barvy plést – m žete 
využít p edp ipravené názorné obrázky i fotky. A n kterým jedinc m usnadn te práci s n žkami a lepidlem tím, že 
jim pom žete (týká se to p edevším mentáln  postižených, autist , mén  zru ných s poruchami jemné motoriky). 
Nezapomínejte veškeré provedené úkoly chválit!

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

Obm na: Jde v podstat  o obm nu hry koš ovoce. D ti nám možná i odpustí podobnost s p vodní hrou. Nebudou se 
na nás zlobit, když budeme v pr b hu roku hrát ob .

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: P íroda.


