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ZVÍ ATA

Na sv t  existují druhy zví at, která jsou na seznamu ohrožených druh , tj. jsou evidována v ervené 
knize ohrožených druh  zví at. Záchranou t chto druh  se zabývá n kolik organizací na sv t  a tato úloha je považována 
za jedno z nejd ležit jších poslání zoologických zahrad. Další Informace z této oblasti najdete nap . na http://www.
lenulen.estranky.cz/clanky/ze-sveta-ohrozenych-zvirat.html.

Motivace:

Karty se zví aty – ohrožené druhy (viz p íloha – P5A, P5B a P5C).Pot eby:

Planeta P átelství – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Aktivita se skládá ze 2 ástí. V první ásti si ú astníci rozd lí obrázky zví at a zjistí o nich co nejvíce 
informací (do jaké skupiny zví at pat í, kde žijí, ím se živí, zajímavosti z jejich života, zejména stupe  ohrožení, p íp. 
jak je provád na jejich ochrana). Tyto informace mohou získávat r zným zp sobem (internet, setkání s odborníkem, 
návšt va zoo). Aby bylo zjišt no pokud možno co nejvíce informací, dejte stejné zví e minimáln  dvoum ú astník m, 
aby si mohly informace navzájem doplnit. Aby byla aktivita zajímav jší, zahrajte si o zví ata, k nimž  budou ú astníci 
zjiš ovat informace, hru (viz níže). 

Rozd líme hrající na 2 družstva A a B. Všichni se postaví do kruhu tak, že se prost ídají (A,B,A,B…). Uprost ed kruhu 
je hromádka karet s ohroženými druhy zví at na sv t  s obrázky oto enými dol ; po et karet by m l odpovídat po tu 
hrá  tak, aby každý mohl získat alespo  2 r zná zví ata. Jeden z hrá  se postaví dovnit  kruhu a za ne uvnit  
obcházet kruh dokola – nem l by to d lat moc dlouho (lze se p edem dohodnout na maximálním po tu obch zek 
kruhu), až se najednou postaví mezi 2 hrá e. Tito okamžit  vyb hnou každý na svou stranu vn  kruhu, musí jej celý 
ob hnout až k hrá i, který se mezi n  postavil, a pod jeho rozkro enýma nohama musí prolézt jako první do kruhu. Pak 
si m že z hromádky uprost ed kruhu vybrat zví e, o kterém bude chtít informace zjiš ovat. Tento hrá  pak následn  
„vybírá“ další obíhající dvojici. Hrá , který prohrál, se za adí do kruhu tam, kde p vodn  stál. Takto se hra stále 
opakuje, až dojdou karty se zví aty. Pokud se stane, že n kdo z hrá  nebude mít žádnou kartu nebo jen jednu kartu, 
dají mu hrá i, kte í mají karet více, n jakou ze svých.

Ve druhé ásti aktivity prob hnou prezentace, v nichž hrá i p edstaví vybrané zví e a sd lí ostatním zjišt né informace 
(pokud se vám poda í sehnat odborníka, m že s ním prob hnout beseda na téma ohrožená zví ata a jejich ochrana). 
V záv ru prezentací dejte ú astník m možnost ohodnotit výkony jednotlivc  (zp sob prezentace, zjišt né informace 
a jejich množství, jak zaujali ostatní apod.) p id lením bod  i jiným zp sobem. 

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

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci a pracovní.

Efektivn  využívat r zné zp soby u ení k získání a zpracování poznatk  a informací, informace tvo iv  zpracovávat, 
kriticky interpretovat získané poznatky a zjišt ní, ov ovat je, pro tvrzení nacházet argumenty a d kazy, efektivn  
využívat moderní informa ní technologie, rozvíjet osobní i odborný potenciál, uplat ovat proaktivní p ístup, vlastní 
iniciativu a tvo ivost, prezentovat vhodným zp sobem svou práci i sám sebe p ed publikem.

Posílení vztahu ke zví at m, získat informace o tom, jak se k nim máme chovat, informace 
o ohrožených druzích a jejich záchran .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10 minut

as realizace

2–3 hodiny

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

10 a více

V ková kategorie

15+

Moje poznámky:
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St ety hrá  p i míjení v b hu kolem kruhu.Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. U leh ího stupn  je 
nutná opatrnost p i h e, pro t žší stupe  postižení není hra nevhodná. 

Prezentaci mohou tyto d ti tvo it ve spolupráci s dít tem bez zrakového postižení.  

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby dít  bylo poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího, 
mluvit nahlas, srozumiteln , pomalu, výrazn jší gestikulace, vysv tlování krok za krokem. P edložit zjednodušený 
návod ke h e v textové podob . 

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – dbát na opatrnost. T žší stupe  – lze aplikovat bez hry. 

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení aktivity a hry v jednoduchých krátkých v tách. Vhodná názorná ukázka 
hry. 

e ov  postižení – dát dostate ný prostor na komunikaci s d tmi p ed hrou, prezentaci lze volit formou otázek 
a odpov dí.  

Obtížn  vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla p i h e. 

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení. 

Výjime n  nadaní a geniální – mohou zjistit n jakou zajímavou informaci i zajímavý p íb h o ohrožených druzích 
zví at, p íp. se spojit s odborníkem a zajistit besedu.

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


