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BOTANIKA

P íroda nás obklopuje a jen ten, kdo ji lépe pozná, ji m že lépe chránit. Nejde jen o to poznat, jak 
vypadá borovice a jak smrk, ale také dávat si v ci do souvislostí. A není nic lepšího, než dozv d t se zajímavé v ci 
o p írod  hrou.

Motivace:

Viz dále.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list P7A.

Pot eby:

Botanická zahrada

as p ípravy: 30 minut
as realizace: 1 hodina

Pom cky: tvrdé kartonky na cedulky + ke každé papír na podpisy, psací pot eby pro vedoucího i pro hrá e

Vedoucí obejde ást lesa a v n m cedulkami ozna í cca 15 strom  a kv tin – nap íklad brusnice bor vka, smrk 
ztepilý, b íza b lokorá apod. Rostliny by nem ly být p íliš u sebe a u každé nechá také papír, kam se d ti podepíšou. 
Hrá i se dozv dí, kolik je v lese ozna ených exemplá , a po signálu se rozeb hnou po lese. Najdou-li strom nebo 
rostlinu ozna ené štítkem, utrhnou lístek i v tvi ku s jehli ím a pokra ují v hledání. Poté, co najdou poslední rostlinu 
(nebo po signálu ukon ujícím hru), se vracejí zp t a vedoucímu odevzdávají lístky i v tvi ky. U každého však musí 
uvést jméno rostliny. Pokud se v ur ování zmýlí, musí tuto rostlinu najít znovu a zjistit správný název (pokud je už 
po skon ení asového limitu, strhneme hrá i bod).

Botanické tverce
as p ípravy: 25 minut
as realizace: 1 hodina

Pom cky: provázek nebo fáborky

V lese vyzna íme provázkem nebo fáborky n kolik tverc  s délkou strany n kolik metr . Každý si v rohu ozna te 
( íslem, písmenem) tak, aby ozna ení nebylo vid t. Jednu stranu ozna te jinou barvou, ta je „základní“ a od ní se bude 
ur ovat, který roh je pravý dolní apod. Je d ležité, aby byla tato ást lesa bohatá na r zné rostliny a stromy. 

Každý oddíl vyšle polovinu len  s vedoucím k vyzna eným tverc m, zbytek je zatím v tábo e. Vedoucí každému 
oddílu p id lí jeden tverec a úkolem hrá  je zapamatovat si, co je v jejich tverci – nap . v pravém horním rohu stojí 
dva malé smr ky, p ibližn  uprost ed je bor v í a kousek vedle je atd. 

Hrá i se po asovém limitu (5—10 minut) vracejí do tábora a popisují druhé ásti svého oddílu p id lený tverec. 
Zbytek oddílu se pak vydává do lesa a hledá ten „sv j“ tverec. Za špatné ozna ení m žeme p id lit trestné minuty. 
Pokud si nejsou hrá i jisti, mohou se vrátit do tábo išt  pro up es ující údaje.

Varianta: Do vyzna eného prostoru zapícháme ješt  další rostliny – na obrázku (bez ozna ení názvem).

Najdi nesmysl

as p ípravy: 25 minut
as realizace: 30 minut

Pom cky: provázek nebo fáborky, obrázky kv tin, papír a tužka pro hrá e

V lese vyzna íme provázkem nebo fáborky n kolik tverc  s délkou strany n kolik metr . Do každého umístíme 
n kolik karti ek s obrázky rostlin a strom . Alespo  dv  karti ky budou nelogické (pokud hrajeme tuto hru nap íklad 
v ervenci, nem že tu být rozkvetlý podb l nebo prvosenka). Úkolem hrá  bude najít tyto nesmysly a napsat je 
na papír.

Najd te stromy
as p ípravy: 20 minut

Provedení:

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

Procvi ení botanických znalostí, post eh, pam , logické uvažování, spolupráce.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

viz dále

as realizace

viz dále

Prostor

les

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

maximáln  30

V ková kategorie

12–14 let
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P i t chto aktivitách mohou být znevýhodn ny d ti s nižšími 
rozumovými schopnostmi, d ti mén  nadané. Vhodným p ístupem je 

bu  práce ve skupince (u í se tak tím, co slyší, má možnost svézt se s ostatními), nebo úkol zkrátit, zjednodušit.

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

as realizace: 30 minut + as na vyhodnocení
Pom cky: papír a propiska pro vedoucího, sada papírk  pro každý oddíl, p ipíná ky nebo provázek pro každý oddíl, 
stopky

Vedoucí si p edem zvolí ást lesa, v níž rostou r zné druhy strom , a vytvo í jejich seznam, nap . A – borovice, B – 
smrk, C – mod ín, D – buk, E – dub, F – jedle, G – b íza, H – jilm, I – olše. Tento seznam opíše tolikrát, kolik je oddíl .

Každý oddíl dostane sadu papírk  (tolik lístk , kolik je strom  na seznamu) a každý si ozna í zna kou oddílu a také 
písmenem (v našem p ípad  A–I). Úkolem hrá  je rozeb hnout se po lese a co nejrychleji najít stromy podle seznamu. 
Na n  poté p ipevní lístek s odpovídajícím písmenem, tedy na borovici ten s písmenem A, na buk D atd. V okamžiku, 
kdy družstvo vypátrá a ozna í všechny stromy na seznamu, vrací se zp t do tábo išt  a ohlásí se u vedoucího, který si 
poznamená as. Teprve po návratu posledního družstva všichni spole n  projdou les a zjiš ují, zda družstva své lístky 
umis ovala správn . Vít zí družstvo, které správn  ozna ilo nejvíce strom . P i stejném po tu rozhoduje as.

Varianta 1: Lze doplnit pravidlo, že na strom ozna ený jiným družstvem už nelze p ipevnit další lístek.
Varianta 2: P idáme rostliny, které se v daném ro ním období nemohou vyskytovat, nap íklad kvetoucí podb l 
v ervenci, klasy obilí na ja e apod.

Kdo víc?
as p ípravy: 5 minut
as realizace: 35—45 minut

Pom cky: papír a tužka pro každého hrá e, kniha klí  k ur ování rostlin

Vedoucí ur í asový limit (20–30 minut), b hem n hož musí hrá i v okolí hledat listnaté stromy a ke e. Z každého 
druhu, který najdou, si utrhnou list. Po uplynutí lh ty se d ti sesednou a ze své sbírky vy adí duplikáty. Následn  
n který z nich položí doprost ed jeden z list . Ti, kdo jej mají ve své sbírce také, ho položí k n mu. Pokud má list jen 
jediný hrá , dostává za n j p t bod , za ty, které mají dva až t i hrá i, jsou body dva. Za listy, které má více ú astník , 
je bod jediný. Kdo má bod  nejvíce, vít zí v prvním kole.

Listy, vždy po jednom od každého druhu, jsou následn  vyloženy jeden vedle druhého. Úkolem sout žících je 
pojmenovat stromy a ke e, z nichž listy pocházejí, a jména napsat na papír. Za každé rodové jméno je bod, za celý 
název (v etn  druhového názvu) získává hrá  body dva. V p ípad  nejasností použijte klí  k ur ování rostlin.

Varianta: Lze hledat rostliny.

Zelená paleta

P i výprav  nebo výletu zadejte d tem úkol nasbírat co nejvíce p írodních materiál  (listy, kv tiny, mech...) zelené 
barvy. Následn  se pokuste tyto barvy se adit od nejsv tlejší do nejtmavší. Kdo zvládne pojmenovat všechny 
p írodniny? Kolik odstín  m že mít zelená v p írod ?

ísla v p írod

P i výprav  zadáme íslo a d ti mají za úkol najít v p írod  n co, co toto íslo p edstavuje. Nap íklad 3 – trojlístek 
jetele, 2 – t ešn  a podobn .

Lze hrát i v místnosti nebo ve vlaku. Do sá ku vložíme n kolik sad íslic od 1 do 12 (vysoká ísla dáme v menším 
po tu), sá ek putuje, každý si vylosuje íslo a snaží se vymyslet, co toto íslo p edstavuje v p írod  (3 – jahodový list), 
odpov di se nesmí u stejného ísla opakovat. Je nutné, aby m l vedoucí „v hlav “ adu p íklad . Tuto hru hrajeme jen 
krátce.

Varianta: Napíšeme íselnou adu (nap . 1—7, 3—8) a každý se snaží dopsat postupn , co toto íslo v p írod  
p edstavuje. Je nutné postupovat íslo po ísle, zadáme asový limit. Kdo dojde k nejvyššímu íslu? Další adu mohou 
sout žící napsat teprve tehdy, pokud mají první zcela zapln nou. Kolik ad se komu povede navymýšlet?

Mocné písmenko

P i procházce nebo výprav  do p írody rozdáme každému hrá i papírovou karti ku s r znými písmeny abecedy. Hrá i 
mají b hem cesty v p lkilometrovém úseku najít co nejvíce r zných p írodnin, jejichž název za íná na dané písmeno 
(T – tráva, trn, t íska; L – líska, lupen, lopuch apod.).

Varianta: Z p írodních materiál  si každý vytvo í p írodní k ížovku a ostatní se ji snaží vyluštit. Položí na zem vedle sebe 
r zné p írodniny, jejichž první písmena názvu tvo í tajenku. Nap íklad pro tajenku SLUNCE položí do ady semínko, 
lupen, uhlík, netýkavku, cvr ka (m že namalovat) a ze šišek vytvo ený erb.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání a Pomoc, P ekonání a Pam .
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