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KAŽDÝ MÁ SV J KABÁTEK

Zví ata mají pe í, srst, kožich… lov k se obléká. Víme, co si obléci? Motivace:

R zné druhy od v , obuvi, p ípadn  i dopl ky a r zné druhy zavazadel (m žeme využít i obrázk  v cí, 
ale pak musíme hru upravit), lístky s názvy ro ních období. 

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Vedoucí rozd lí d ti do ty  skupinek. Vyzve je k tomu, aby si prohlédly, co mají oble eno na sob . 
Podle ro ního období pak d ti jmenují ásti od vu, p ípadn  obuv. Spole n  hledáme odpov di na otázky: „Oblékly 
byste se stejn , kdybyste šly na h išt ? Jak byste se oblékly do divadla? Jak byste se oblékly na výlet do p írody? 
Myslíte si, že byste se za t i m síce oblékaly jinak? Pro ? Co by se zm nilo?...“ 

Pak si zástupci jednotlivých skupinek vylosují jeden z p ipravených lístk  s uvedením názvu ro ního období. 

„Vyberte si z p ipravených ástí oble ení a obutí to, co byste si oblékly do p írody ve svém ro ním období. Oble te 
a obujte správn  jednoho lena své skupinky.“ 

Ponecháme d tem as na spln ní úkolu. Pak vyzveme „modely nebo modelky“ a uspo ádáme malou módní p ehlídku. 
Jednotlivé modely mohou lenové skupinek komentovat, p ipomeneme si základní ásti od vu, na které bychom 
v daném období nem li zapomenout. (nap . v zim  rukavice, epice…; v lét  pokrývka hlavy… apod.)

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

Provedení:

Tato innost nevyžaduje zvláštní speci  ka pro práci s d tmi se 
speci  ckými vzd lávacími pot ebami.

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

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská a k ešení problém .

Zvolí vhodné oble ení a obutí do p írody.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

30–60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

8 a více

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:

V p ípad , že máme menší po et d tí, m žeme p ibrat „do hry“ d ti mladší i starší, p ípadn  si každá 
skupinka postupn  vylosuje dv  ro ní období.

Pozor na:


