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MRAVENEC — VŠÍMÁM SI OKOLÍ

V mladším školním v ku se za íná pomalu formovat osobnost dít te, m lo by si tudíž vybudovat 
pozitivní vztah k místu svého bydlišt , k osobnímu i spole enskému vlastnictví nebo si utvá et vlastní názor. I slovní 
zásoba šestiletého dít te by m la být cca 18 tisíc slov…

Motivace:

„V mraveništi má každý z nás svou ur enou práci, kterou d lá i pro všechny ostatní mravence,“ 
íká mravenec Šikula. „Každý si váží toho, co d lá jeho kamarád, nekazí jeho práci, je ohleduplný a pozorný, aby 

n co nepokazil. Když se p esto stane, že se n co rozbije, seb hne se hned spousta mravene k  a snaží se dát vše 
do po ádku.“

A jak je to s vámi, d ti? Víte, pro  se provádí opravy a údržba? Zkoušely jste samy n co opravit?

Legenda:

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Digitální fotoaparát, starší fotogra  e obce (web, muzeum, kroniká , pam tníci, knihovna…).

Pot eby:

Zahájení sch zky: Krasohled

Pom cky: Papírová maketa „dalekohledu“ = Krasohled (nap . 2 papírové kelímky na pivo, bez dna, spojené obrou kou 
z izolepy, s p ivázanou š rou na krk).

Na vycházce, cestou k hlavnímu cíli cesty (nap . ke staré budov  z dobové fotogra  e), si pe liv  všímáme okolí a snažíme 
se najít všechno p kné – co vytvo ily a o co pe ují lidské ruce. Vždy po kratším úseku se zastavíme a podáme n komu 
z d tí Krasohled. Hrají dv  (i více) družstva, st ídají se v popisu p edáváním Krasohledu. 

Metodická poznámka: Vedoucí povzbuzuje družstva, nesm lým p idává dopl ující dotazy. Instruktor m že zapisovat 
stru né poznámky, co d ti vidí. Všechny d ti se vyst ídají, mluví vždy ten, kdo má v ruce Krasohled, ostatní lenové 
družstva mohou jeho „krasohled ní“ doplnit. Poté p edají Krasohled protihrá m. Pokra ujeme v cest , až není co 
pochválit.

Hlavní blok: Architekti

Vybereme jednu nebo dv  význa n jší stavby (radnice, kostel, tvrz, zámek, most apod.), ke kterým jsme sehnali starší 
dobové fotogra  e. D ti rozd líme na n kolik skupinek, ke každé p i adíme jednoho instruktora nebo vedoucího. 
P ipravíme tolik kopií, kolik bude skupinek. Skupinky p edstavují skupinu sv toznámých architekt , která porovnává 
fotogra  i se sou asným stavem skute né budovy. Architekti si všímají všech detail … fasáda, zdobení, okna, dve e, 
st echa, nápisy, p ístupová cesta, nejbližší okolí… Jaké zm ny vidíte? Co je hez í, upraven jší? Co oškliv jší? 

A jak by se to mohlo zm nit? A pro ? Co byste navrhovali, kdybyste byli architekty a m li možnost stavbu zkrášlit, 
vylepšit? Komu a k jakému ú elu by mohla sloužit?

Metodická poznámka: Vysv tlit d tem, kdo je to architekt ( lov k, který plánuje, navrhuje budovu; slovo pochází 
z latiny: vedoucí + stavitel). Nápady a nám ty mohou instrukto i i zaznamenat, d ti je mohou pozd ji namalovat, viz 
níže – Škarohled.

Pokud jsme vybrali dv  budovy, zahrajeme si b hem p esunu pro odleh ení krátkou pohybovou hru, viz níže.

Alternativy hlavního bloku: Beseda s kroniká em obce, starousedlíkem apod.

Pokud máme možnost, využijme p íležitost k setkání s kroniká em obce nad místní kronikou. D ti uslyší zajímavé 
p íb hy – smutné i veselé, pou né i varující – které se vztahují k obci nebo kraji, ve kterém žijí. Získávají k n mu hlubší 
vztah, porozum ní i hrdost. M že se jednat i o starousedlíka, prarodi e bydlícího v daném míst …

Metodická poznámka: Besedu domluvíme s kroniká em p edem, sd líme, o jaké téma nám jde. M žeme se zam it 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální, ob anská. 

Rozvíjení pozorovacích schopností, získávání vztahu k místu bydlišt , rozvíjení a upev ování 
pozitivních vztah  k osobnímu i spole nému vlastnictví, rozvoj vyjad ovacích schopností a e i, utvá ení vlastního 
názoru.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

P ed vycházkou si zopakujeme BESIP, na ulici dbáme o zvýšenou bezpe nost d tí, zvlášt  p i p echázení 
silnice. Pro drobné pohybové hry volíme bezpe né místo – park, h išt , apod.

Pozor na:

P ed za átkem procházky nala te p átelskou atmosféru a d ti 
na výlet motivujte. Navíc ten, kdo bude nápaditý a bude nejvíce 

vid t Krasohledem i Škarohledem, bude odm n n pochvalou p ed kolektivem a v elým úsm vem od vedoucího/
instruktora.

Hyperaktivní d ti „držte na uzd “, aby p i pohybu m stem nedivo ely nebo neprojevovaly své afektivní nálady 
ve skupince. U d tí s lehkou mentální retardací si zajist te na takový výlet asistenta/ku, abyste se mohli v novat 
ostatním naplno. 

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

na zajímavé stavby a historky k nim se vážící, obrázky a dobové fotogra  e. Jak vypadala naše obec v minulosti, 
jak vypadal všední den? Jaké byly povinnosti a zábava d tí v minulosti, emesla, jejich pojmenování a zvláštnosti.
P ipravíme si i dotazy, vše p im en  k v ku d tí.

p ípadn : Hra na fotografy

Pokud je dlouhodob  špatné po así nebo jiná p ekážka p ipravit vycházku, m žeme zkusit tuto hru v klubovn . Hraje 
se ve dvojicích – fotografové „fotografují“ vše, co se zlepšilo poslední dobou v naší klubovn , p ípadn , co by se 
v budoucnu dalo zm nit (návrhy od d tí). M žeme se dotknout i míchání (barevný kruh) a kombinací r zných barev.

Nám t na rozší ení: Škarohled

Podobn  jako Krasohled, viz výše. Stejné pom cky. Dv  družstva. Hrajeme na zpáte ní cest : Všímáme si všeho 
ošklivého, neupraveného, zni eného a navrhujeme možná vylepšení.

Metodická poznámka: Nápady a nám ty mohou instrukto i i zaznamenat. Toto téma je možné ješt  dále rozvíjet 
a na další sch zce si znovu zahrát na architekty a projektanty, kte í tentokrát „rýsují“ návrhy úpravy budov nebo 
zm ny a využití zanedbaných míst. Pokud máme v klubovn  k dispozici n jaké kostky, stavebnice typu lego apod. 
m žeme se pustit do trojrozm rných návrh .

Ukon ení sch zky:

Mravenec Šikula se podívá do Krasohledu a vidí na d tech samé p kné v ci: … „Jejda, to mám v ruce Krasohled. Ale 
kam se pod l Škarohled? D ti, co bylo t žší hrát – hru Krasohled nebo Škarohled?“

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pam .


