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JEDEME DO ZOO

Jsou zví ata, která žijí u nás po celý rok – m žeme je pozorovat ve volné p írod , jsou taková, která 
ve volné p írod  žijí pouze ást roku a pak podstoupí dlouhou cestu do svých zimoviš . Jsou však i zví ata, která u nás 
sv j domov našla v zoologických zahradách a jejich pozorování je pro nás vlastn  výjime nou možností, jak se s nimi 
alespo  trochu seznámit. 

Motivace:

Pracovní listy pro d ti, psací pot eby, zajišt ní návšt vy zoo.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list, je t eba si jej vytvo it podle konkrétní situace. 

Pot eby:

Vedoucí si p edem zjistí možnost návšt vy n které z blízkých zoologických zahrad, p ípadn  využije 
víkendového pobytu k návšt v  zahrad vzdálen jších. Je dobré si p edem zjistit možnosti, které daná zoo nabízí 
(m žete využít výukových program , p ipravených pracovních list , pr vodce…). 

Vedoucí s d tmi pohovo í o tom, že ne všechna zví ata jsou u nás doma. „Znáte n která zví ata, která u nás ve volné 
p írod  nem žete potkat? Pro  tomu tak je? Odkud tato zví ata pocházejí? Kde je m žete vid t? …“ P i plánování 
výletu nezapomeneme na možnost zhoršeného po así – m jte vždy pro tento p ípad p ipravenou dopl kovou aktivitu, 
ale samoz ejm  p edevším vhodné oble ení. 

Vedoucí pozve d ti na malé putování za zví aty celého sv ta. Cestou do zoo si m žeme p ipomenout, ze kterých 
sv tadíl  pocházejí zví ata v zoo, p ípadn  i základní d lení zví at formou hry „Kdo jsem?“ Vedoucí nebo instruktor 
popisuje n které z cizokrajných zví at a d ti se snaží uhodnout, o koho se jedná. Tuto roli m že p evzít i kterékoliv 
dít  a vedoucí se stává pouze pomocníkem a pozorovatelem.

V zoo d ti rozd líme do skupinek a rozdáme jim pracovní listy. Po skupinkách se pak v doprovodu instruktora vydají 
objevovat známá – neznámá zví ata. P edem se domluvíme na míst  a ase spole ného setkání. (M žeme zvolit 
i mezisetkání nap . na n kterém z odpo ívadel p i spole ném ob erstvení a pak v objevování pokra ovat.) Pracovní 
listy bu  p edem p ipraví vedoucí spolu s instruktory, nebo m žeme využít pracovních list  (p ípadn  jejich ástí), 
které už mnohé zoo nabízejí. 

Máte-li možnost, m že být každá skupinka vybavena i fotoaparátem a snažit se zdokumentovat jednání n kterého 
z pozorovaných zví at. P ípadn  je možné pokusit se n které ze zví at co nejlépe nakreslit p ímo v zoo. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání a P átelství. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Provedení:

Tato innost nevyžaduje zvláštní speci  ka k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami. Upozorn ní na d ti s ADHD, nebo  jejich 

hyperaktivní chování je d ležité usm r ovat vzhledem k bezpe nosti d tí.

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

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, sociální a personální.

Poznává zoologické zahrady, jejich obyvatele.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

1 hodina

as realizace

p lden a více

Prostor

ZOO

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

libovolný
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Bezpe nost d tí p i pohybu v zoo – je dobré pou it d ti o chování v zoologické zahrad , upozornit na 
možnosti hygienických zastávek apod.

Pozor na:

Nám ty na úkoly k tvorb  pracovního listu pro d ti (úkoly je t eba p izp sobit 
navštívené zoo):

1. Vyhledej zví e, které … nap . pat í mezi sudokopytníky, pochází z Afriky... atd.

2. Zjisti, kolik druh  ko kovitých šelem je chováno v zoo. 

3. Která z ko kovitých šelem dokáže b hat nejrychleji? Dovedeš zjistit, jak rychle b há?

4. ím se živí gorila?

5. Odkud pochází živo ich s názvem „tapír“ ?

6. Víš, kde bys ve volné p írod  mohl potkat „okapi“ ?

7. Jaké rozp tí k ídel má…

8. Hledej zví ata, která známe z n kterých pohádek. Napiš vždy zví e (pokus se je i za adit) a pohádku, odkud je 
znáš. (nap . vlk – šelma psovitá, pohádka – ervená Karkulka). 

9. Spo ítej a napiš, kdo je t žší. Na jednu misku vah si sednou všichni lenové vaší skupinky i s instruktorem a na 
druhou se posadí medv d hn dý. 

10. Nakresli, jakou stopu bys mohl najít v místech, kde se procházel medv d lední.

atd.

Poznámky ov ovatele:

Moje poznámky:


