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UMÍM ÍST V MAPÁCH

P i pohybu v terénu si ušet íš mnoho sil, pokud budeš um t íst v mapách. Místo slov se používají 
mapové zna ky a barvy, které ti prozradí, kudy se vydat, aby tvá cesta byla zajímavá, ale i bezpe ná. 

Motivace:

Známé piktogramy (nap . toalety, ob erstvení apod.), turistické mapy, pexeso – topogra  cké zna ky, 
psací pot eby. Pracovní listy pro všechny d ti. K tomuto metodickému listu jsou k dispozici pracovní listy P19A, B.

Pot eby:

Vedoucí využije sch zky, kdy se s d tmi p ipravuje na výpravu, nebo si práci naplánuje na n kterou 
z výprav. Zahájíme besedou nad piktogramy: „Víte, co tyto obrázky znamenají? Pro  se asi používají?...“ Vedeme 
d ti k tomu, aby poznaly, že obrázky nahrazují psané slovo, slouží k rychlejší a p ehledn jší orientaci. Pak rozvineme 
turistickou mapu a vyzveme d ti, aby vyhledaly také n jaký obrázek, který „dovedou p e íst“. Spole n  se tak 
seznámíme s n kterými topogra  ckými zna kami. Vyzveme d ti, aby našly n jakou eku nebo potok. „Jakou má 
barvu? Co ješt  má na map  stejnou barvu? Jaké další barvy vidíte na map ? Co nám íkají?“ Postupn  tak teme 
spolu s d tmi mapu – zna ky, zna ení i barvy na map . Pokud máme ve skupin  více d tí, je dobré p ipravit více 
map. innost skupin mohou ídit instrukto i. V další ásti vedoucí i instruktor rozdá d tem pracovní list a vyzve je 
k vylušt ní tajenky. Spole n  si p e teme, co jsme vyluštili. Upozorníme d ti na druhý úkol a vysv tlíme, že pln ní 
tohoto úkolu je dobrovolné. Pokud budou chtít, mohou nám donést svou mapku ukázat p íšt . 

Po skupinkách vyhledáváme na mapách zajímavosti v našem okolí. Nap . „Je v našem okolí n jaká z ícenina? Kde je 
nejbližší koupališt ? Kde je n jaký zámek? Jak se jmenuje eka?“ Vysv tlíme, co nám „ íkají“ vrstevnice. Pak m žeme 
d tem zadat jednoduchý úkol – vyhledávání trasy k jinému významnému bodu. Skupinka pracuje pod vedením 
instruktora. Je dobré d ti upozornit, aby si všímaly a p i popisu trasy použily tení mapových zna ek. Nap . „Nejprve 
projdeme jehli natým lesem, stoupáme do kopce až ke z ícenin , odtud se vydáme na západ a po levé ruce budeme 
mít studánku…“ apod. K procvi ení mapových zna ek využijeme pexeso. Doplníme o pravidlo, že p i každém oto ení 
mapové zna ky se d ti pokusí íct, co „obrázek“ znamená. Vedoucí m že dopomoci v p ípad  pot eby. M žeme 
využít také jednoduché hry pro skupiny. Vedoucí i instruktor zadá stanovišt , kde se nacházíme, a pak popisuje trasu. 
Každá skupinka hledá ve své map  a zapíše si místo, kam vedoucí došel. Postup n kolikrát opakujeme. 

Na výprav  m žeme využít k procvi ení práce s mapou p ímo v terénu. D tem zadáme cíl naší cesty a necháme je, 
aby se pokusily vyhledat, kudy se vydají. Vedoucí jejich rozhodnutí koriguje, upozor uje na jiná možná ešení (nap . 
„Nevede tam ješt  n jaká cesta, která nebude tak moc do kopce? Nebylo by dobré jít kolem studánky?“ apod.).

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

Provedení:

P i práci s pracovními listy je t eba v novat pozornost d tem s dyslexií 
a dysortogra  í. T mto d tem bude d lat problém tení a zapamatování 

si úkolu. P i psaní odpov dí mohou mít d ti s dysortogra  í problémy (p esmyky, zrcadlový typ písma...). D tem se 
sníženou schopností orientace je t eba pomáhat tak, aby se necítily vytla eny z kolektivu (jde o orientaci na map ). 
Pro d ti dyslektické, d ti s LMP nebo d ti se sníženou prostorovou orientací doporu uji zv tšit ást mapy, se kterou 
budete pracovat. Lépe se v nich orientují, innost je bude více zajímat a budou úsp šné p i ešení úkol . P i h e 
s pexesem upozor uji na fakt, že d ti s LMP budou pomalejší a nebudou tak úsp šné, jako ostatní d ti (pam  
u t chto d tí je krátkodobá, je malá koncentrace pozornosti).

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

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, k ešení problém .

U í se znát barvy na map , zná základní mapové zna ky, jednoduché údaje na map .

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

25 minut

as realizace

1 hodina

Prostor

klubovna/p íroda

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–4. t ída/9–10 let



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P19

V ková kategorie: Mladší školní v k s. 2/2

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

Pln ní druhého úkolu na pracovním list  ponecháme na rozhodnutí d tí, bude-li dít  chtít svou mapku 
ukázat ostatním, vytvo íme mu k tomu prostor na n které z dalších akcí. 

Pexeso – existují dva druhy. V jednom se hledají dva stejné obrázky, pak je dobré, aby d ti p i jejich obracení zkusily 
pojmenovat, co znamenají. Ve druhém se k obrázku p i azuje karti ka se správným názvem. Pro menší d ti je lepší 
obrázkové pexeso.

Pozor na:

ešení pro vedoucí k pracovnímu listu P19A:

I. Víš, co zna í n které barvy na turistické map ?
• Vyber správnou odpov  (m žeš si ov it p i výprav );
• písmeno správné odpov di zapiš do polí ek. 

Zelené plochy jsou:
p) lesy b) jezera s) cesty

Sv tle modré áry jsou:
a) studánky r) eky, potoky h) koupališt

Tmav  ervené, modré, zelené a žluté áry jsou:
i) turistické trasy n) ozna ení kraj  k) jen na ozdobu

Sv tle modré plochy jsou:
o) sníh m) jezera, rybníky… c) obloha

Hn dé áry, n kde i s uvedením ísla jsou:
f) lesní cesty a) vrstevnice e) pole

V Pionýru je nám! P R I M A !

II. Dobrovolný úkol – Zkus nakreslit svou malou turistickou mapu.
• Využij toho, co už víš o barevném zna ení;
• jestli znáš n které topogra  cké zna ky, m žeš je použít také.

Topogra  cké zna ky najdeš na každé turistické map , m žeš si je tam vyhledat a ve své map  pak použít ty, které 
pot ebuješ! 

Moje poznámky:


