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MEDV D – NÁVŠT VA ZOO — VÝLET

Poznávání cizokrajných zví átek je pro d ti zábavou, taková však v lese nebo v parku nenajdou, proto 
musíme všichni podniknout výlet do zoo, aby se s t mito zví átky d ti mohly blíže seznámit a nau it se o nich základní 
informace. 

Motivace:

Stali jsme se africkými badateli, kte í byli vysláni, aby vytvo ili mapu velkého území Afriky a zjistili, 
jaká zví ata tam žijí. D tskou fantazii podpo í, pokud si nap íklad vyrobíme epice p ipomínající badatele a k tomu 
oblékneme zelené (khaki, béžové, hn dé, „maská ové“ – co kdo má) šortky, košile nebo tri ka.

Legenda:

Fotoaparát, mapa zoo, tužky.

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Nap íklad zoologická zahrada dává k dispozici mapu celé zoologické zahrady. Vezm te proto pro 
každého badatele jednu (spíš pro družinu s instruktorem) a jejich úkolem bude zakreslit cestu, kolem jakých zví at 
prošli. V té map  bývají také zakresleny obrázky zví at bez názv , tak je tam d ti mohou dopsat nebo pozd ji dolepit 
v klubovn . Nezapome te na fotky. Protože d ti budou moc rády, když na n které budou zobrazeny a lze z nich potom 
vytvo it nást nku, kdy d ti mohou svým rodi m ukázat, kde byly.

Promyslit: Pokud se rozhodnete navštívit s d tmi zoo, vyžaduje to pom rn  dlouhou a náro nou p ípravu 
1. Stanovte si cíl, kam s d tmi chcete, zda do nedaleké farmy, nebo na výlet do n kolik desítek až stovek kilometr  

vzdálené zoo. Od toho se pak odvíjí další p ípravy.
2. Výchovné prost edky: Samoz ejm  musíte p ipravit, co jim v bec budete íkat, jestli si v zoo zahrajete n jaké 

hry, nebo jen budete obcházet jeden výb h po druhém. A hlavn  p emýšlet o tom, co chcete, aby tento výlet 
d tem dal. 

3. Doprava: Samoz ejm  m žete d tem dát prostor, aby se rozhodly, jakým zp sobem by se tam cht ly dopravit. 
Mohou zkusit najít dopravu samotnou. Pora te se s nimi, kam jet, ukázat na map , kde se zoo, farma nachází. 
Ale nezapome te, že si všechno musíte znovu ov it a p edevším zvážit i fyzickou kondici ú astník  výletu. 
Délka pochodu by m la odpovídat v ku dít te (nap íklad sedmileté dít  by m lo maximáln  ujít sedm 
kilometr ).

4. Stravování a pitný režim: Nejjednodušší se jeví, pokud si d ti vezmou sva inu a pití z domova, ale pokud chcete, 
aby m ly teplý ob d, tak nezapome te rezervovat místa v restauraci. Nespoléhejte na to, že vždycky najdete 
n kde volné místo.

5. Cena: P edem byste m li mít také spo ítáno, kolik bude tento výlet stát (doprava, vstupné, p ípadn  strava...).
6. P íprava: Na sch zkách p ed výletem d ti seznamte s jeho motivací, s tím, co si mají vzít na sebe a s sebou, co je 

asi eká…
7. Sd lení pro rodi e: Nezapome te o výlet  informovat rodi e. Nejlépe napsat jim papír s informacemi, pokud 

na n  máte e-mailový kontakt, tak napsat e-mail nebo napsat sms, kde jim oznámíte cíl vašeho výletu, cenu, 
dobu srazu, ale i návratu. Dejte jim také kontakt na sebe, aby vás mohli kdykoliv zkontaktovat. Výhodou je mít 
také telefonické kontakty na rodi e, kdybyste se zpozdili.

Zkouška badatel

P edtím, než se badatelé vydají na svou výpravu do Afriky, musí složit zkoušku, ve které prokážou, že se mohou stát 
badateli. Celá skupina badatel  jde za vedoucím nebo instruktorem, který se po n jaké chvíli zastaví a položí otázku 
prvnímu badateli, který jde za ním. Pokud ji badatel správn  zodpoví, tak získává bod a za adí se na konec. Kdo získá 
nejvíce bod , tak vyhrává. Pokud máme s sebou více instruktor , tak každý m že mít svou vlastní skupinku, které 
bude zadávat úkoly.

Otázky mohou být následovné: Jak se jmenuje toto zví e? Co je tohle za strom? Kolik antilop je ve výb hu?

Na zpáte ní cest  nechte d ti, aby si sd lovaly zážitky. Diskutujte o tom, jaká zví átka se jim nejvíce líbila a pro .

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

Provedení:

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

Umožnit poznat i cizokrajná zví ata, která v lese, v parku a na statku nelze spat it.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

120 minut

as realizace

min. 120 minut

Prostor

zoo, farma

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  4

V ková kategorie

te/píše



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P8

V ková kategorie: Nejmladší s. 2/2

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

Moje poznámky:

P ed cestou si zopakujte s d tmi pravidla pro bezpe ný p esun. P i pobytu v zoologické zahrad  
upozorn te d ti na to, co se v zoo nesmí d lat.

Nezapome te p ibalit lékárni ku a mobilní telefon.

Pozor na:

Pozor na práci s mapou – d ti s oslabeným prostorovým vnímáním se 
v ní t žko budou orientovat, proto zakreslování trasy po zoo ponechte 

n komu byst ejšímu. Rovn ž není vhodné ponechávat zapisování jmen zví at na dysgra  kovi – mohla by být ne itelná. 
A d ti s poruchami ADD i ADHD p i výletu do zoo m jte u sebe, abyste m li jistotu, že zvládnete „ko írovat“ jejich 
nevhodné chování. Pokud budou celý výlet dodržovat stanovená pravidla chování, ur it  si zaslouží sladkou odm nu.

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


