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MEDV D – NÁVŠT VA ZOO – KLUBOVNA

Veškeré získané informace o cizokrajných zví atech by si samoz ejm  m ly d ti ut ídit. K tomu je 
pot eba si s d tmi sednout a popovídat si o tom, co vid ly a slyšely. Pom žeme tak zárove  vybudovat vztah d tí 
k cizokrajným zví átk m a vzbudit v nich vnímavost pro výlu nost…

Motivace:

• po oddílové návšt v  zoo: „Ahoj d ti, to jsme si užili výlet do zoo, vi te.“ íká medv d Medula. „Já 
jsem moc rád, že jsme tam byli a mohli se podívat na zví átka, která u nás ve volné p írod  nepotkáme. Mn  se 
tam tak moc líbilo, že bych cht l mít kousek zoo i doma. A víte co, my si ji m žeme spolu vyrobit. Pom žete mi?“

• alternativa: „Ahoj d ti,“ volá medv d Medula. „P edstavte si, že jsem se byl v ned li podívat v zoologické 
zahrad ! Tam vám bylo zví at! A n která jsem ješt  nikdy p edtím nevid l. Moc se mi líbil … znáte ho? A byly 
jste n kdy vy v zoo? Co se vám tam líbilo? … Moc se mi tam líbilo, aby vám to nebylo líto, p inesl jsem vám 
na ukázku … (viz níže fotogra  e zví at) a m žeme si je spole n  prohlédnout … a m žeme si pak svoji vlastní 
zoo ud lat!“

Legenda:

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Prospekty zoo, dle možností notebook, CD nebo DVD s obrázky zví at, knihy o zví atech, materiály na výrobu zví átek, 
balicí papír nebo jiný velký papír (nejlépe  ip chart), pastelky,  xy nebo vodové barvy, n žky, nožík, lepidlo, obrázky 
zví átek, pohlednice.

Pot eby:

Ne všechny oddíly mají podmínky k p íprav  výletu, kterým návšt va zoo bezpochyby je. Tomuto 
tématu se však m žeme v novat i na sch zce v klubovn .

Fotogra  e a obrázky zví at

M žeme vybrat n kterou z nabídnutých možností:
• prohlédnutí fotogra  cké dokumentace z výletu;
• prohlédnutí prospekt , propaga ních materiál , pohlednic, atd. získaných v zoo;
• prohlédnutí fotogra  í nebo obrázk  v knihách;
• promítnutí p ipravených fotogra  í a záznam  na CD nebo DVD.

Naše zoologická zahrada, naše farma

m žeme vybrat n kterou z nabídnutých možností:

1. Vyrábíme zví átka:

Podle ro ního období m žeme vytvá et s d tmi zví átka z kaštan  a dalších plod , kamínk , v tvi ek, stébel, 
z moduritu, hlíny, korálk , papíru, apod. 

kaštanová zví átka – z kaštan  a špejlí;

želva – nakreslíme a vyst ihneme hlavu, ocásek a ty i nohy a p ilepíme zespoda na vhodný kamínek, na který 
namalujeme strukturu kruný e;

zmije – vhodnou v tvi ku oloupeme, nožem upravíme ocas a hlavu,  xem nakreslíme klikatou áru a o i, vlepíme 
kousek oloupané k ry jako rozeklaný jazyk;

ptá ci – origami;

vy ezávaná zví átka z k ry;

zví átka z korkových zátek;

D ti se domluví a každé m že vytvo it jiné zví e, vznikne nám celá farma nebo zoologická zahrada. Na zemi nebo 
na spojených stolech pak necháme d ti si se zví átky pohrát.

Provedení:

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

Prohloubení zájmu o zví ata, bližší poznávání cizokrajných nebo hospodá ských zví at, ut íd ní 
poznatk  o zví atech.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

60–65 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

po návšt v  zoo

Po et ú astník

minimáln  4
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Moje poznámky:

Pozor na bezpe nost p i práci s n žkami a lepidlem, zvláštní pozornost zejména p i práci s kapesním 
nožíkem a borovou k rou.

Pozor na:

Zví átka z r zných materiál  d tem s poruchou jemné motoriky 
pomozte vyráb t. Pokud budou chtít zví átka vyst ihovat, rovn ž jim 

bu te k ruce. Jakékoliv malované obrázky ze zoo pochvalte. Pokud se d ti zdráhají mluvit o svém oblíbeném zví átku 
p ed ostatními, tak nemusejí. Relaxa ní hry budou vhodným dopl kem všech výše zmín ných aktivit.

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

Metodické poznámky: Pokud máme v klubovn  místo, m žeme naaranžovat „stálou expozici“ nap íklad na jutu 
nebo na staré prost radlo, obarvené na zeleno i hn do, celou scenérii farmy nebo zahrady. Použijeme další p írodní 
materiály (listy, tráva, mech – na stromy, v tvi ky – ploty, bílé fazolky – kamínky na cesti kách, kameny – skály, apod.). 
Jist  sami p ijdete na spoustu možností a váš výtvor bude originální a krásný.

2. malujeme a vyst ihujeme zví átka: 

Každý m že n které ze zví at, které ho zaujalo, namalovat. Namalované zví e nebo fotogra  i i pohlednici zví ete 
mohou d ti vyst ihnout a nalepit na balicí papír. Ve skupince pak spole n  domalují ohrady, výb hy, stromy. Na záv r 
pak položíme balicí papíry k sob , domalujeme cesti ky, aby hezky navazovaly, a máme celou zoo (farmu) hotovou.

Plakát zážitk

Vytvo ení plakátu, na který všechny d ti nakreslí n co, co se jim na výlet  v zoo (na farm ) líbilo.

D tem rozložíme velký papír a necháme jim prostor, aby na tento papír nakreslily to, co se jim nejvíce líbilo. Mohou 
použít fotogra  e, pohlednice a nalepit to na  ip chart nebo použít pastelky a samy své zážitky nakreslit. Tento plakát 
si m žeme vystavit v klubovn  jako památku na výlet do zoo.

Krátká exkurze na naší farm  (do zoo)

Na záv r si ud láme spole nou „exkurzi“ na naši farmu nebo do zoologické zahrady. Každý p edstaví své zví e a jako 
správný pr vodce a ošet ovatel o n m n co ekne – nap . pro  si ho vybral, co se mu na n m líbí, ím se živí, kde žije, 
co k životu pot ebuje, jaké vydává zvuky, ím je nebezpe né, apod.

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


