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Každý učiteľ, pokiaľ robí svoju prácu s láskou a zodpovedne, chce žiakom odovzdať
trvalé vedomosti a zručnosti. K tomu neodmysliteľne patrí aj výber prostredia, foriem
a metód, aby výučba obe strany vtiahla, bavila a rozvíjala. Pokiaľ však vedomosti
nestoja na pevnom základe a nie sú upevňované počas každodenných životných
situácií, rýchlo vyprchajú.
Vzájomné prepájanie predmetov a učenie vonku, v reálnom prostredí, umožní
žiakom základnej školy učebnú látku vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť si
ju. Pri medzipredmetovom vyučovaní, ktoré je vedené zážitkovou formou (zážitok
ako cesta, nie cieľ), môžete využívať množstvo názorných pomôcok a opierať sa
o aktuálne problémy v spoločnosti (napr. problémy s ubúdaním vody v krajine/
mestách). Radi by sme vám touto formou odovzdali niektoré inšpirácie z prírody,
od účastníkov medzipredmetových seminárov a rôznych odborníkov z praxe.
V rámci tohoto nápadníka nájdete v troch kapitolách tipy na učebné pomôcky
(Kapitola 1), príklad medzipredmetového výučbového programu (Kapitola 2)
a praktické aktivity pre žiakov (Kapitola 3). Veríme, že ich využijete vo svojej
každodennej práci.

Nápadník je pripravený v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT “,
realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT.
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Ľahko zhotoviteľné pomôcky a odporúčané materiálne
vybavenie pri učení v prírode

Tipy na základné vybavenie na učenie (sa) vonku

Tipy na ľahko zhotoviteľné pomôcky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAMENE NAMIESTO LÍSTOČKOV
Využite oblé kamene na napísanie kľúčových slovíčok, na zopakovanie
témy, na zobrazenie matematických znamienok pri výpočtoch a pod.
Deti sa tak učia už pri príprave. U starších žiakov (5.–7. r.) môžete
prepojiť s orientáciou v teréne (na šk. dvore), keď podľa mapy hľadajú
kľúčové slová / kamene resp. plnia rôzne tematické úlohy.
Materiál: kamene, fixky (nezmývateľné)

Podsedáky
Ceruzka a papier (v nepremokavom obale)
Podložka na písanie/zápisník
Kriedy
Špagát min. 5 m
Drevené kolíky/štipce
Určovacie kľúče
Ďalekohľad
Malá lekárnička
Plastová nádobka s lupou
Skladací nôž
Magnet
Teplomer či malý mikroskop
Plátenné vrecko

Tipy na zakúpenie interaktívnych pomôcok
(možný zdroj)
•
•
•
•
•

zvukové pomôcky: drevené kŕkacie žaby (napr. Muziker),
plastové nádobky na pozorovanie s lupou (napr. Edukačné Hračky),
látkové zvieratká so skutočným hlasom (napr. www.vtaky.sk),
plastové zvieratká v reálnom zobrazení (napr. Schleich),
3D životný cyklus živočíchov – komár, motýľ, žaba, včela a iné
(od firmy Safari Ltd, napr. cez obchod Montemama)

ZVUKOVÉ PEXESO
Aktivita je vhodná na pochopenie spôsobov/potreby komunikácie
medzi druhmi. Môžeme si vybrať tematicky vyhovujúcu skupinu
živočíchov (napr. vtáky, žaby a iné), na ktorej princíp vysvetlíme.
Všeobecne sa rozprávame o tom, že živočíchy sa dorozumievajú aj
zvukmi – každý druh vydáva iný zvuk a taktiež sa zvuk líši aj v rámci
druhu podľa typu výpovede (výstražný, uvítací a pod.). Potom sa
na živočíchy zahráme. Každé dieťa dostane jednu nádobku, do ktorej
sa nepozerá, len ňou hrkoce a hľadá niekoho, koho nádobka vydáva
rovnaký zvuk. Môžu sa hľadať dvojice (najjednoduchšia verzia), trojice,
alebo štvorice – obtiažnosť zvolíme primerane veku detí.
Tip: Rovnaký zvuk dosiahneme nielen rovnakým druhom obsahu
nádobky (slnečnicové semienka), ale aj ich množstvom (do všetkých
napr. po 10 ks). Obsah nádobiek môžeme tiež prispôsobiť potrebám
učiva – napr. pri téme „lúka“ zvolíme typicky lúčne semienka/plody
a pod.)
Materiál: rovnaké nepriehľadné nádobky (napr. plastové od Kinder
vajíčok), počet kusov podľa počtu detí, rôzny obsah: semienka (sezam,
slnečnica, tekvica a iné), kamienky, plody (šišky, oriešky, šípky a iné)
a iné
ZALAMINOVANÉ LISTY
Aktivita je vhodná na spoznávanie druhov stromov a krov resp.
spoznávanie daného spoločenstva. Stačí si počas vegetačného
obdobia nazbierať listy stromov a kríkov, dobre ich vylisovať (medzi
knihami oddelené novinovým papierom) a potom zalaminovať
do lesklej laminovacej fólie (musia byť krásne hladko vylisované,
aby sa dobre laminovali). Takéto listy povystrihujeme (striháme min.
0,5 cm od okraja listu), predierkujeme dierkovačom a navlečieme
na špagát (veľkosti min. 65 cm, aby prešiel aj cez veľkú hlavu). Listy
potom pred aktivitou vyberieme / triedime podľa potreby (napr. jedna
skupina lužný les, druhá karpatský bukový les). Aktivitu môžeme robiť
podobne aj s rastlinami (xerotermy a pod.)
Materiál: laminovacie fólie lesklé (veľkosť a počet podľa veľkosti
a počtu listov), laminovačka, vylisované listy rôznych stromov a krov,
resp. vylisované byliny, nožnice, špagát
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Ukážkový program
s medzipredmetovým prepojením

TÉMA:

MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV – RIEČNY EKOSYSTÉM – VPLYV ČLOVEKA

NÁZOV:

Veľké jesenné putovanie

MEDZIPREDMETOVOSŤ (vyznačená pri čiastkových aktivitách skratkami predmetov – viď tabuľka nižšie):
BIO (2. st. ZŠ):

Spoločenstvo vody, prispôsobenie organizmov prostrediu, význam organizmov v prírode pre človeka; argumentácia prečo
musia byť niektoré druhy chránené;
Orientácia na mape; rieky; ochrana prírody;
GEG (2. st. ZŠ):
THD (2. st. ZŠ):
Príklady pozitívnych a negatívnych vplyvov techniky na človeka, prírodu a spoločnosť (napr. priehrady); vypracovanie
projektu v oblasti ochrany prírody (napr. ochrana migrujúcich druhov); náčrt jednoduchého výrobku, resp zariadenia (napr.
rybovod);
Práca so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia;
DEJ (2. st. ZŠ):
ENV (1.–2. st. ZŠ): Ochrana prírody a krajiny – vodné zdroje; Zložky životného prostredia – voda, Zachovanie biodiverzity; Prírodné zdroje, ich
využívanie, ochrana – využívanie alternatívnych zdrojov energie; Ľudské aktivity a problémy životného prostredia – zmeny
v krajine; CUDZÍ JAZYK – napr. nemecký jazyk (porozprávať niečo o rieke a jej obyvateľoch);
MAT (1. st. ZŠ): Čísla, premenná a počtové výkony s číslami; Meranie (napr. odhad veľkosti – 8 m vyza);
SJL (1. st. ZŠ):
Povesť (napr. prerozprávaný príbeh o Kráľovnej vyze); Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť.
Biológia (BIO)
Chémia (CHE)
Dejepis (DEJ)
Environmentálna výchova (ENV)
Etická výchova (ETV)
Geografia (GEG)
Hudobná výchova (HUV)
Matematika (MAT)
Nemecký jazyk (NJL)
Prírodoveda (PDA)
Prvouka (PVO)
Slovenský jazyk a literatúra (SJL)
Technika (THD)
Výtvarná výchova (VYV)
TRIEDA:
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Po úprave použiteľné pre 1. a 2. stupeň základnej školy
Pochopenie aktuálneho problému životného prostredia hravou formou a pozitívne emocionálne prežívanie aj napriek negatívnym
faktorom.
90 min.
CD/MP3 so zvukmi rieky, CD prehrávač/mobil/PC, pracovný list (PL_1SK – sada kartičiek rýb, pohľad pod hladinu rybníka, stredný
tok Dunaja okolo Bratislavy a delta rieky Dunaj, 2 historické fotografie z lovu výz, makety rýb), 4 ks látkové/papierové modely rýb
v pomernej veľkosti a skutočnej farbe (menšia vyza veľká + žltá plstená kráľovská korunka na gumičke, kapor sazan, šťuka severná,
sumec západný), modrá priehľadná látka cca 0,5 m2, prírodné prekážky, stredne veľké riečne okruhliaky asi 10 ks, nepriehľadný modrý
pás látky (šírka min. cca 1 m a dĺžka cca 5 m), košík a makety/reálne jesenné prírodniny (farebné listy vŕby, topoľa a iné, pierka vodných
vtákov, riečne mušle, kúsok bobrej kožušiny/ohryzu, plody ako napr. žalude, gaštany a iné), miska so studenou vodou, krajčírsky meter,
nevyfarbené makety vyzy, nepriehľadný modrý pás látky (šírka min. cca 1 m a dĺžka cca 5 m), 5–6 odpadkov, farebný krepový papier,
nožnice, plastelína, špagát, lepidlo a iné.
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POSTUP:
1) Príprava na príbeh = príprava jesenného riečneho biotopu
GEO + BIO (spoločenstvo vody)
Učiteľ pustí CD so zvukmi rieky a prenesie svojim rozprávaním deti
do podunajskej krajiny, do doby, kedy boli ich starí rodičia deťmi ako sú
dnes ony:
Počujete? Čo je to za zvuk? Toto je naša najväčšia (druhá
najväčšia v Európe) rieka Dunaj. Ukazujeme na modrý pás látky,
ktorý sa kľukatí po zemi a symbolizuje rieku. Kedysi tiekol praveký
Dunaj voľne krajinou, ako sa mu páčilo a hľadal si svoju cestu.
Chytíme pás látky do rúk z jednej strany a nejaký žiak alebo pedagóg
z druhej strany a simulujeme vlnenie rieky. V čase povodní, najmä
na jar a v lete, zaplavil krajinu doširoka a vytvoril akoby veľké
jazero s ostrovčekmi stromov. Teraz látku rozprestrieme, prípadne
pridáme druhú modrú látku a vytvoríme na chvíľu veľké zaplavené
územie – „riečne jazero“. Deti môžu teraz predstavovať ryby, budú
plávať ako ryby – napodobňujú ich pohybom a podľa intenzity
povodne ho menia. Keď priniesol životodarnú vodu do okolitých
lesov a lúk, opäť sa vrátil. Deti – rybky sa vrátia na miesto.
Učiteľ opäť vráti rieku do „svojho koryta“ a položí na stredný tok
Dunaja – Bratislava – farebný A5 obrázok rieky Dunaj. Po stovkách
kilometrov dlhej ceste sa potom vlieva do Čierneho mora.
K moru umiestnime obrázok delty. A ako podľa vás vyzeralo
okolie rieky na jeseň? Vytvorme si ho spoločne. V košíku máme
pripravené rôzne – ak je to možné prírodniny – sezónne veci, ktorými
bude spolu s deťmi dotvárať okolie rieky. Ako postupne vyťahujeme
prírodniny, ktoré sme našli pri rieke, pýtame sa detí, či vedia, akému
živočíchovi alebo rastline patria. Dieťa, ktoré správne odpovie,
umiestni vhodne danú prírodninu niekam do rieky/k rieke.
2) Obyvatelia rieky
GEO (orientácia na mape)
BIO (prispôsobenie organizmov prostrediu)
Deti, čo všetko v tejto rieke podľa vás žije? Po chvíli
a odpovediach detí spod rieky/látky vyťahuje, ukazuje a pomenováva
– kapra, šťuku, sumca a napokon vyzu. Často ich z brehu cez vodnú
hladinu ani nevidíme, však? Čo majú všetky tieto živočíchy
spoločné? Necháme priestor deťom: sú to ryby – majú plutvy, žiabre,
šupinky – sumec telo pokryté slizom – pretiahnutý tvar tela. Rýb je
v rieke neúrekom, hoci ich často vôbec nevidíme (ako tieto pod
plátnom) a netušíme, čo vlastne robia. Poďme sa o ich živote
dozvedieť niečo viac.
Na tomto mieste zaradíme KARTIČKOVÚ AKTIVITU (PL_1SK – Sada
kartičiek) na spoznávanie druhov:
Deti rozdelíme na 4 skupiny: vyzy, šťuky, sumce a sazany a určíme
zástupcu skupiny. Kartičky so siluetou ryby na rube rozmiestnime
na rieke (6 ku každej rybe, spolu 24 kartičiek). Každej rybe priraďujú
deti v skupine 6 takýchto kartičiek s informáciami na lícnej strane
– spoja ich do dvojice so 6 modro sfarbenými kartičkami s popismi:
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potrava, vek, dĺžka, zaujímavosť, prostredie a ohrozenie. Každej
skupine potom určíme miesto na rieke, kde bude zástupca skupiny
(s pomocou ostatných detí) priraďovať nájdené kartičky. Toto miesto
označíme kartičkou s názvom/obrázkom danej ryby: VYZY – delta
rieky/more, SUMCE – pomalší ale hlboký tok Dunaja s úkrytmi,
SAZANY – hlavný tok Dunaja, ŠTUKY – lenivejšie tečúce bočné
rameno. Deťom necháme čas na nájdenie a priradenie kartičiek
v skupine. Postupne každý zástupca skupiny predstaví svoju rybu
prostredníctvom 2 vybraných zaujímavostí z jej života. Zároveň
skupina alebo zástupca znázornia, ako ryba pláva (pomocou plyšovej
ryby, vzájomnou spoluprácou členov skupiny a pod.). Postupne si
predstavíme všetky ryby, vyzu ako poslednú.
Teraz pokračujeme v príbehu a nadviažeme na vyzu:
Ktorá z nich je najväčšia? Chytíme vyzu nad hlavu a položíme
ju na rieku. Najväčšia ryba, ktorá kedy vplávala do rieky
Dunaj – vyza – bola vyza veľká. Merala až 8 metrov (Ukážeme
odkiaľ pokiaľ napr. si ľahnú deti na koberec za sebou a odmeriame
krajčírskym metrom 8 metrov – 5–6 detí?) a mohli sme ju tu vidieť
na jeseň, kedy sem prišla zo svojej domoviny – ďalekého
Čierneho mora. Ukážeme mapu migrácie vyzy. Viete, prečo sem
priplávala? Necháme deťom priestor na odpovede, prípadne sa
opýtame prečo putujú na jeseň vtáky do teplých krajín – najmä kvôli
potrave – pri vyze je však hlavný dôvod iný. Aby nakládla vajíčka
(tzv. ikry) a zachovala tak svoj starý rod (vyzy boli súčasníkmi
dinosaurov). Vyza putovala tisícky kilometrov (1 800 km!)
proti prúdu rieky a domov – do mora sa vracala až na jar.
Na rieke, resp. v okolí podľa možností daného priestoru, znázorníme
prirodzené prírodné prekážky, cez ktoré sa deti ako vyzy môžu
s trochou obratnosti dostať: podľa prostredia výučby programu napr.
podlezú konáre, preskočia kamene, či mláku, čelia silnému protivetru
a pod. Podľa starých rybárov bola táto „migrácia“ taká silná,
že vydula hladinu rieky a rybám bolo vidno chrbty s ich
kostenými štítkami (ukážeme na modeli vyzy).
3) Človek a rieka – nadviazanie na 1. časť programu
NJL
S väčšími žiakmi môžeme prebrať základnú slovnú zásobu slová/
slovné spojenia: vyza, šťuka, sumec, kapor sazan, rieka, ochrana
prírody, priehrada, ohrozenie, ohrozený druh, prostredie – biotop.
Básnička pre malé deti: deti (predstavujúce ryby) sedia v kruhu a ruky
na zem – jeden rybár stojí v strede a recituje a pri slovách „nur dich –
len teba“ ťapne na ruku, koho chytil/ulovil:
Ich habe gefischt,
Ich habe gefischt,
ich habe die ganze Nacht gefischt
und leider keinen Fisch erwischt,
nur dich! a ťapne rukou.
Zdroj: https://www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele-kinder/
fingerspiele-kinder/25-ich-habe-gefischt.html
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DEJ + GEO + ENV
Nadviažeme na príchod človeka a nadmerné lovenie:
Bohatstvo rýb v rieke bolo jedným z hlavných dôvodov jej
osídlenia ľuďmi. Ale aj zdroj pitnej vody, blízkosť lužných lesov
– drevo ako surovina na výrobu domov, lodí a iné. Chytiť rybu
dokázalo vtedy poľahky aj malé dieťa. Mnohí ľudia boli rybári
a chytali malé i veľké ryby. Sumec, šťuka, kapor na udicu a/alebo
tzv. vrše - valcovité pletené pasce, veľké ako vyza do ťažných sietí
a lovných plotov (viď 2 historické fotografie). Vďaka dostatku rýb
mali ľudia dostatok potravy (známy viedenský rybí trh). Ako
plynul čas, ľudí neustále pribúdalo, stále viac lovili ryby,
znečisťovali rieku a jej brehy (rozsypeme kde-tu zopár odpadkov
– niektoré padnú aj do rieky) a začali využívať silu rieky aj
na výrobu energie. Načo potrebujeme energiu my? (zapnúť
svetlo, TV atď.). A tak vybudovali niekoľko veľkých vodných
priehrad/elektrární. Prehradíme rieku symbolicky napr. stoličkami,
niektoré malé rybky môžu prejsť, ale veľké – nech skúsia samotné
deti – nie). Symbolicky si teraz môžeme sadnúť s malou udicou/
ľanovým vrecom (symbolizuje vrše, keďže vyzy sa nechytali na udicu)
ako rybár k priehrade a čudujeme sa, prečo sme neulovili žiadnu
vyzu... Poznáte nejaké priehrady (vodné diela) v okolí? Pozrite
si fotografie VD Gabčíkovo. Môžeme nadviazať krátkou diskusiou
o pozitívach/negatívach priehrad – čo si deti myslia?
4) Ako sa zachrániť? – poukázanie na reálny problém
THD (príklady pozitívnych a negatívnych vplyvov techniky
na človeka, prírodu a spoločnosť; vypracovanie projektu na tému
ochrany prírody)
Keby ryby mohli prehovoriť, určite by sa bránili, ale nemôžu.
Rybári ich už nelovia iba kvôli zahnaniu hladu, ale chytajú
ich aj ako trofeje a predávajú na trhoch (1. príčina: novodobé
pytliactvo – vzácny kaviár). Obrovské vyzy, ale aj iné veľké ryby,
nemôžu už ďalej putovať proti prúdu rieky – bránia im veľké
betónové steny (2. príčina: priehrady – znemožňujú migráciu vyššie
od delty Dunaja). Čo robiť? Priehrady zbúrať nemôžeme…
Možno máte nejaké nápady? Necháme priestor deťom na návrhy.
5) Návrhy riešení – hľadanie riešení
GEO + BIO (zhodnotiť význam organizmov v prírode pre človeka;
argumentovať prečo musia byť niektoré druhy chránené) + THD
Spoločne si povieme, čo by asi vyzy a ostatné riečne ryby zachránilo:
obmedziť rybolov (do rieky pribudnú ryby, ktoré s deťmi na záver
vytvoríme), chrániť rieky a ich okolie (môžeme na brehy rieky
pridať stromy, vyzbierame odpadky a pod.), umožniť im migrovať/
putovať proti prúdu, ako boli zvyknuté po stáročia (nestavať
nové a nové veľké priehrady + k existujúcim vybudovať tzv. rybovody:
dnes už platí zásada, že rybovod musí byť priechodný pre všetky druhy
rýb, žijúce v danom toku).
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6) Opäť zdravá rieka – čo môžem urobiť JA?
THD (návrh vlastného „výrobku“ z dostupných prírodných
materiálov – rybovod)
Čo môžeš urobiť práve ty, aby boli rieky zdravé? Zaujímať
sa, ako rieky a ich brehy vyzerajú ako aj o všetko, čo žije
v rieke. Pozri sa ešte raz na našu rieku. Deti by malo napadnúť
(navedieme ich), že môžu vyzbierať odpadky z rieky a jej okolia resp.
neznečisťovať rieky. Symbolicky teraz poďme rieku zarybniť
vyzami. Každý potom dostane jednu papierovú maketu vyzy, ktorú
si môže podľa reálnych fotografií vyfarbiť/ozdobiť (nalepiť kúsky
farebných látok ako plutvičky, 4 špagátiky a fúzy a pod.) a symbolicky
ju vypustí do rieky (na modré plátno). Pri starších deťoch (ZŠ)
môžeme modelovať aj jednoduché rybovody z plastelíny či papiera
(deti navrhnú, ako podľa nich má vyzerať dobrý rybovod a zdôvodnia
svoj návrh). Najskôr ukážeme príklady existujúcich a funkčných
rybovodov na fotografiách (v SR je problém v tom, že existujúce
rybovody väčšinou nie sú funkčné).
7) Na záver
Môžeme pustiť krátke video o vypustení vyzy do Dunaja v Maďarsku:
https://www.youtube.com/watch?v=yz5dpWddzB4&feature=youtu.be
Ak je to možné, sadneme si do kruhu a necháme po ľavej ruke
kolovať vyzu a každý, kto chce, môže nahlas vyjadriť svoj zážitok
či nejaký odkaz rieke a jej obyvateľom. V reflexii takto vytvoríme
priestor na zdieľanie dojmov. Keď príde vyza k pedagógovi, uzavrie
program: Mnoho prelomových vedeckých návrhov vzišlo práve
od mladých začínajúcich vedcov. Možno aj niekomu z vás sa to
podarí a jedného jesenného dňa uvidíme z (bratislavského)
mosta nad Dunajom obrovské vyzy, ako putujú proti prúdu
rieky na svoje neresiská...
ĎALŠIE METODICKÉ ODPORÚČANIA:
• Počas programu maximálne zapájame deti, ale prípravu prostredia
(riečneho biotopu) realizujeme sami pred ich príchodom.
• Pri zbieraní odpadkov (bezpečných, nie ostré ani vyslovene znečistené)
môžeme deti upozorniť aj na environmentálny aspekt – všetky
odpadky dáme na jedno miesto alebo ich vieme vytriediť a ešte využiť?
• Do veľkej nepriehľadnej modrej tašky/vreca ukryjeme látkové/plyšové
ryby, ktoré postupne vyťahujeme popod modrú látku/rieku von –
navodíme tak trochu tajomnosti, prebudíme detskú zvedavosť.
• Program ponúka množstvo tematických prepojení, preto je potrebné
strážiť si stanovenú líniu (podľa cieľovej skupiny a kľúčovej témy, ktorú
chceme deťom prezentovať a odovzdať) a ponechať dostatok času
na ukončenie programu s reflexiou.
• Podľa skupiny detí môžeme ísť viac či menej do hĺbky problému
a aktivizovať ich (priehrady – aktuálna situácia VD Gabčíkovo
+ Železné vráta I a II – žiadne rybovody; projekt na chov
jeseterov malých pri Viedni; existencia FB skupiny Danube
Sturgeon Task Force – https://www.facebook.com/
DanubeSturgeonTaskForce/?ref=br_r a iné.)
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POZNÁMKA: O aktuálnosti problému záchrany vyzy veľkej svedčí aj fakt, že záchrana jeseterov vrátane vyzy bola jednou z priorít Rady EU predsedajúcej
krajiny Rakúska v roku 2018. Ocitla sa medzi takými témami ako je bezpečnosť, migrácia, či terorizmus s mottom „Európa, ktorá chráni“.
Ďalšie internetové zdroje:
• Foto – vyza veľká: https://balkanrivers.net/en/fish-database/hu_hs
• Foto – Vodné dielo Gabčikovo: https://www.24hod.sk/unikatne-fotografie-takto-vznikalo-vodne-dielo-gabcikovo-cl535627. html
• Foto – funkčné rybovody v USA: https://www.tripadvisor.ca/Attraction_Review-g676258-d10895095-ReviewsThe_Fishway-Thornbury_Blue_
Mountains_Grey_County_Ontario.html
• Foto – nefunkčné rybovody na Slovensku: http://www.sopsr.sk/dokumenty/tokoch_final.pdf (s. 13f.)

RIEŠENIE (k Sade kartičiek 4 druhov rýb):

Vek
Dĺžka

VYZA

SAZAN

ŠŤUKA

SUMEC

100 rokov

35 rokov

30 rokov

30 rokov

5–8 metrov

1 metra

do 1,5 metra

2,5 metra*

BEZSTAVOVCE, LASTÚRNIKY,
VODNÉ RASTLINY

RYBY
(aj slabé a choré)

Potrava
RYBY
		
Zaujímavosť

najväčšia sladkovodná
„prakapor“
bleskovo útočí z úkrytu
ryba			

Prostredie
more / rieka
rieka
pomaly tečúce
			
a zarastené stojaté vody,
			rieky
Ohrozenie**

pre územie SR vymiznutý
(RE – regionally extinct)

Kriticky ohrozený (CR)

najmenej ohrozený (LC)

Ryby, BEZSTAVOVCE, 		
aj vodné vtáctvo a cicavce
telo bez šupín
pokryté slizom
stojaté vody, rieky		

najmenej ohrozenÝ (LC)

* V podmienkach Slovenskej republiky
** Podľa Červeného zoznamu ohrozených druhov, pre Slovenskú republiku
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3

Praktické aktivity
do prírody

TÉMA: VODA/MOKRADE

Od vajíčka k dospelému jedincovi
BIO (2. st. ZŠ): Spoločenstvo vody
CIELE:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Rozvoj pamäťového učenia realizované hrou. Zvyšovanie kompetencií
v oblasti vedy.
15–20 minút
sada kartičiek s vývinovými štádiami (pracovný list v slovensko-nemeckej
jazykovej verzii PL_2SK_Arbeitsblatt_2DE) s popismi štádií (23 kartičiek
s popismi v slovenčine/nemčine + miesto na vpísanie v rodnom jazyku)
vybraných vodných živočíchov: ropucha bradavičnatá (vajíčka v retiazke
na vodnej rastline, žubrienka bez končatín, žubrienka s končatinami
a chvostíkom, dospelá žaba), kačica divá (hniezdo s vajíčkami, kačiatko,
dospelý káčer), potočník obyčajný (vajíčka, 2 typy lariev na 1 kartičke:
obalená drievkami a obalená schránkami ulitníkov, dospelý jedinec),
komár útočný (vajíčka na hladine, larva s dýchacou trubičkou visiaca z hladiny, kukla, dospelý jedinec), užovka obojková (hniezdo
s vajíčkami, dospelý jedinec), kapor obyčajný (vajíčka – ikry, rybí plôdik, dospelý jedinec), vážka štvorškvrnná (vajíčka, dravá larva,
kukla pri zvliekaní, dospelý jedinec) – možné rozšíriť o ďalšie druhy resp.vybrať druhy podľa potreby
POSTUP:

1) Motivácia
Ako úvodná motivácia a ponorenie sa do témy (životný cyklus
vybraných vodných živočíchov) môže slúžiť návšteva blízkeho
rybníka/jazera, kde budú deti loviť a určovať vodné bezstavovce.
Pokiaľ to nie je možné, navodíme atmosféru formou nahratých
zvukou (napr. MP3) či prostredníctvom maľovaného plátna rybníka
s typickými rastlinami a živočíchmi v ňom a jeho okolí.
Určite ste už niekedy boli pri rybníku či jazere. Predstavte
si taký rybník. Ktoré živočíchy tu žijú? Po brainstormingu (aké
druhy poznáte?) sa zameriame na druhy, ktoré máme na kartičkách.
2) Životný cyklus vodných živočíchov
Alternatíva 1. Deti rozdelíme podľa veľkosti triedy do menších
skupín po 3–4. Do skupín rozdáme všetky kartičky a úlohou detí
ich bude správne usporiadať od vajíčka po dospelého jedinca.
Upozorníme deti, že 1 živočíchovi môžu prislúchať od 2 po 4 kartičky.
Alternatíva 2. Vopred vyberieme kartičky podľa počtu detí tak, aby
sme pokryli kompletné vývinové štádiá daných živočíchov (napr.
užovka má v cykle 2 kartičky a kapor 3 – hra pre 5 detí). Každé dieťa
si vylosuje jednu kartičku a snaží sa k sebe nájsť chýbajúce kartičky,
aby skompletizovalo svoj cyklus. Môžu sa pritom dorozumievať
zvukmi, pohybom a pod. ideálne bez slov. Kompletná sada sa postaví
k sebe do kruhu a následne sa pokúsia usporiadať v správnom poradí.
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Nadstavbové jazykové aktivity resp. ich obmeny:
HÁDANIE/RATESPIEL:
Jedno dieťa si vylosuje kartičku s obrázkom živočícha a ostatní
hádajú: Kto som?/Wer bin ich? Formou otázok ako napr.: Vieš lietať?/
Kannst du fliegen?; Čím sa živíš?/Was frisst du? a pod.
CHRONOLOGICKÉ SPÁJANIE/CHRONOLOGISCHE ABFOLGE:
Staršie deti (školáci) priraďujú v skupinách kartičky s obrázkami
s kartičkami s popismi jednotlivých častí životného cyklu živočíchov.
Potom prezentujú nahlas pred ostatnými použijúc chronologické
spojenia ako napr. Najskôr bolo…/Zuerst war…; Po niekoľkých
týždňoch…/Nach…Wochen; Potom../ Danach…; Nakoniec../
Schliesslich…
POROVNÁVANIE/VERGLEICHE (školáci):
Vyberieme niektoré vhodné časti cyklu na porovnanie ako napr.:
Žubrienka – dýcha žiabrami / má chvostík
Dospelá žaba – dýcha pľúcami a kožou / nemá chvostík
3) Na záver si sadneme do kruhu (okolo plátna), deti-živočíchy si pred
seba na zem položia svoju kartičku a spoločne si skontrolujeme
správnosť priradenia ku každému živočíchovi.
V reflexii takto necháme pozdieľať ich dojmy (bolo to ťažké? prečo?)
a uzavrieme aktivitu resp. premostíme na ďalšiu.
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TÉMA: VODA/MOKRADE

Biomonitoring pomocou vodných bezstavovcov
BIO (2. st. ZŠ): Zhodnotiť význam kyslíka rozpusteného vo vode pre život vodných organizmov.
CHE (2. st. ZŠ): Posúdiť význam vody pre život z hľadiska príčin a dôsledkov jej znečistenia.
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Uvedomiť si prepojenie čistoty vody s prítomnosťou živých organizmov. Význam drobných vodných bezstavovcov.
Približne 60 minút.
Sieťky na lovenie vodných bezstavovcov – podľa počtu detí, podľa počtu dvojíc (do dvojice jeden): určovacie kľúče, atlasy alebo DAPHNE
kruhy na určovanie vodných bezstavovcov všeobecné alebo konkrétne vo Vydrici (ak je exkurzia na Železnej studienke), plastové
vedierka, plastové nádobky s lupou, pracovný list PL_3SK: Určovanie kvality vody pomocou vodných bezstavovcov – odporúčame
do terénu zalaminovať, fixka, pracovný list PL_4SK: Obrázky vodných bezstavovcov a ich lariev (podenka, vážka, pošvatka, potápnik,
korčuliarka, potočník) – odporúčame do terénu zalaminovať.
POSTUP:

1) Dôležité zásady
Všetko žiakom vysvetlíme ešte predtým, než im rozdáme nástroje
na lovenie a skúmanie (lebo keď ich dostanú do ruky, často sa rozbehnú
hneď k vode a už nepočúvajú)!
Dôležité zásady, ktoré je potrebné pri lovení a skúmaní dodržiavať:
• Predovšetkým dbáme na svoju vlastnú bezpečnosť, aby sme
nespadli do vody a podľa možnosti sa čo najmenej zamokrili
(najmä ak je chladné počasie).
• Dávame pozor, aby sme žiadnemu živočíchovi neublížili, chytáme
a presúvame ich preto veľmi opatrne. Ak si nevieme rady,
požiadame o pomoc učiteľa.
• Teraz sa nehráme na rybárov – nelovíme ryby, ale najmä vodné
bezstavovce (vysvetlíme si pojem bezstavovce), ktoré sa schovávajú
najmä v substráte na dne alebo pod kameňmi či drevom.
Odporúčame teda žiakom, aby do sieťok naberali substrát z dna
a ten si potom podrobne zblízka pozreli. Ak sa v ňom niečo hýbe,
opatrne to umiestnime do plastového vedierka s vodou. (Učiteľ
všetko názorne ukáže.)
• Všetky živočíchy, ktoré sme z rieky vytiahli, potrebujú byť vo vode,
lebo bez nej neprežijú. Preto si do nádobiek hneď na začiatku
naberieme čistú vodu a živočíchy umiestňujeme vždy do vody, nikdy
nie do prázdnej nádoby!
• Vysvetlíme žiakom, že v menšej nádobke si môžu pod lupou
detailnejšie pozrieť svoje nálezy.
• Všetko, čo sme vytiahli z vody (okrem prípadných odpadkov), vrátime
späť do vody! Teda aj piesok, bahno či kamienky, kde si myslíme, že
nič živé nie je. Mnohé živočíchy sú veľmi drobné a nemuseli sme si ich
všimnúť. Ak ich vysypeme len tak na zem, tak neprežijú.
• Každý je zodpovedný za predmety, ktoré od učiteľa dostane požičané.
Dbáme teda na to, aby sa nestratili a nepoškodili a boli učiteľovi
vrátené v rovnakom stave, ako sme ich od neho prebrali!
• Dbáme na pokyny učiteľa, pohybujeme sa len v rámci dohodnutých
hraníc a keď nás zavolajú, že sa máme vrátiť, tak sa ihneď vrátime!
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2) Príprava
Teraz vyzveme žiakov, aby sa tí, čo ich majú, prezuli do gumákov
a všetci sa rozdelia do dvojíc. Každý žiak dostane 1 sieťku,
každá dvojica 1 plastové vedierko, 1 plastovú nádobku s lupou.
Pripomenieme, že sú ako dvojica za všetky tieto predmety
zodpovední a nech sa dohodnú a striedajú sa v ich používaní.
Povieme si, koľko času budeme mať na hľadanie a lovenie a určíme
hranice, pokiaľ žiaci môžu ísť.
3) Hľadanie, pozorovanie a určovanie
Učiteľ sa priebežne pristavuje pri žiakoch, je v úlohe pozorovateľa a je
nápomocný v prípade otázok. Na záver (približne 10–15 minút pred
koncom expedície) učiteľ rozdá žiakom do dvojice určovacie kľúče/
atlasy/kruhy resp. obrázky vodných bezstavovcov a ich lariev a žiaci
sa snažia pomocou určovacích kruhov zistiť názvy živočíchov, ktorých
našli. Sústredia sa pritom na detailné pozorovanie typických znakov.
Potom učiteľ vyberie 2 najatraktívnejšie „úlovky“ spomedzi všetkých
(už má priebežný prehľad), opíše ich a nechá kolovať v kruhu žiakov.
Po určení druhov rozdáme do dvojíc zalaminované hárky na určenie
kvality vody pomocou vodných bezstavovcov a fixky.
4) Biomonitoring vody
Žiaci si nájdené živočíchy odškrtnú v tabuľke a vypočítajú podľa nej
orientačnú kvalitu vody. Vysvetlíme žiakom, že naše dnešné zistenie
nemusí byť úplne presné – najmä ak je chladnejšie počasie, tak
sa mnohé živočíchy schovávajú na dne, preto sme ich dnes možno
nenašli, aj keď tu žijú.
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TÉMA: LES

Lesné dreviny
BIO (2. st. ZŠ): Dreviny, stromy, kry, byliny; dreviny ihličnaté a listnaté.
GEG (2. st. ZŠ): Cestujeme po Zemi – typy krajín (listnaté lesy mierneho pásma, ihličnaté lesy mierneho pásma)
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Spoznávanie drevín v ich prirodzenom prostredí.
20–30 minút.
Súbor zalaminovaných listov rôznych druhov na špagátiku (podľa územia – ideálne zaradiť aj 1 – 2 listy/ druhy, ktoré sa tu nevyskytujú
– ponechá si ich učiteľ), určovacie kľúče/atlasy drevín (napr. od DAPHNE identifikačný kruh Dreviny Karpát 1, 2, 3), očíslované červené
stužky (počet podľa počtu žiakov, dôležitý je výrazný farebný kontrast s okolím – obviazanie konárika), papier, ceruzka.
POSTUP:

1) Príprava
Vyberieme sa so žiakmi do lesa, ak to nie je možné, aspoň
do blízkeho parku.

2) Pozorovanie
Každý žiak si zavesí na krk 1 zalaminovaný list a do ruky zoberie
1 stužku s číslom (zapamätá si číslo). Pýtame sa žiakov: Všimli
ste si, aké dreviny tvoria tento les/ park? Skúste sa teraz
rozhliadnuť okolo seba, pozrite sa nad hlavy do korún
stromov, na ich kôru, listy, plody (ak majú). Poznáte niektoré
z nich? Necháme žiakom čas na pozorovanie a hľadanie, učiteľ chodí
priebežne medzi žiakmi. Potom si každý žiak na vopred ohraničenej
ploche vyberie svoj strom (podľa listu, ktorý dostal) a spodný konár
obviaže svojou stužkou.
3) Záver spojený s určovaním a reflexiou
Na záver sa žiaci stretnú v kruhu. Každý predstaví svoj list resp. strom
podľa toho, čo o ňom zistil z pozorovaní (aká je jeho kôra, aké má
plody – zoberie si vzorku a podobne) a svojich doterajších vedomostí.
Ak žiak nebude vedieť strom pomenovať alebo ho pomenuje
nesprávne, privedie ostatných ku „svojmu označenému stromu“ a tí
mu pomôžu strom správne určiť. Potom učiteľ ukáže svoj list (patriaci
stromu, ktorý sa tu nevyskytuje), predstaví ho a žiaci určujú. Tu je
pomocníkom, ktorý zároveň overí správnosť identifikácie, aj určovací
kľúč/atlas.
Tip: Pokiaľ realizujeme aktivitu v parku, kde je dobrá orientácia,
rozdeľme žiakov na záver do 5 skupín a zadajme im načrtnutie
schematickej mapky vybraného areálu. Do mapky si zaznačia
a pomenujú svoje stromy. Priebežne počas roka môžu mapku dopĺňať,
vyhodnocovať získané údaje, obohatiť ju o malý herbár a podobne.
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TÉMA: LES

Diverzita zabraňuje šíreniu chorôb
GEG (2. st. ZŠ): Zdôvodniť usporiadanie rastlinstva a živočíšstva podľa nadmorskej výšky (výšková stupňovitosť)
BIO (2. st. ZŠ): Zhodnotiť vplyv človeka na prostredie organizmov
ETV (2. st. ZŠ): Etické aspekty ochrany prírody – zdôvodniť osobnú zodpovednosť každého človeka za životné prostredie
CIEĽ:
POMÔCKY:

TRVANIE:

Uvedomiť si dôležitosť druhovej rozmanitosti v prírode a nebezpečenstvo jej znižovania.
Kartičky s menami druhov stromov a ich siluetami – pracovný list PL_5SK (lícna strana kartičky – obrázok a názov smrek obyčajný,
rubová strana – smrek obyčajný, hrab obyčajný, lipa malolistá, lieska obyčajná, jaseň štíhly, dub zimný, buk lesný, javor mliečny),
papier, ceruzka, špagát, počet kartičiek = počet žiakov.
cca 20 minút
POSTUP:

1) Príprava
Pripravíme si kartičky stromov pre každého žiaka.
Fáza 1 – na hru použijeme lícnu stranu kartičiek
• Máme pripravené obojstranné kartičky na zavesenie na krk pre
každého žiaka. Hru uvedieme krátkym objasnením rozdielu medzi
lesnou monokultúrou a rôznorodým lesom.
• Žiakom rozdáme kartičky (každý dostane jednu)a upozorníme ich,
aby si ich otočili lícnou stranou – všetci teraz predstavujú smrek
obyčajný. Teraz sa voľne rozostavia v priestore ako stromy v lese.
• Každý žiak má za úlohu zapísať si na papier mená 5 spolužiakov
stojacich najbližšie k nemu. Po zapísaní mien všetky deti stoja.
• Učiteľ predstavuje chorobu stromu a dotkne sa jedného dieťaťa/
stromu. Následne si dieťa sadne (smrek podľahol chorobe)
a prečíta mená spolužiakov na svojej kartičke. Ak aj oni
predstavujú smrek, sadnú si – rástli blízko chorého smreka,
predstavujú rovnaký druh, nakazili sa a podľahli chorobe.
• Potom učiteľ požiada ďalšieho zo sediacich detí zo zoznamu
prečítaných, aby prečítalo mená na svojej kartičke, a tak hra
pokračuje, až kým väčšina (prípadne všetky) detí sedí. Takmer celý
les odumrel.

2) Obmena hry
Fáza 2 – na hru použijeme rubovú stranu kartičiek (smrek a iné druhy
stromov)
Deti sa postavia, chvíľu sa premiestňujú a pretočia si kartičky
na rubovú stranu – niektorí predstavujú smrek, iní hrab obyčajný,
lipa malolistá, lieska obyčajná, jaseň štíhly, dub zimný, buk lesný,
javor mliečny.
Učiteľ vysvetlí, že v rôznorodom lese rastie väčší počet druhov
stromov – aké druhy deti poznajú?
• Každý žiak má za úlohu zapísať si na papier mená 5 spolužiakov
stojacich najbližšie k nemu. Po zapísaní mien všetky deti stoja.
• Učiteľ opäť predstavuje chorobu stromu a dotkne sa jedného
dieťaťa/stromu. Následne si dieťa sadne (strom podľahol
chorobe) a prečíta mená spolužiakov na svojej kartičke. Ak aj
oni predstavujú smrek, sadnú si – rástli blízko chorého smreka,
predstavujú rovnaký druh, nakazili sa a podľahli chorobe. Odlišný
druh stromu si nesadne (nepodľahol chorobe), ani ak rástol
v blízkosti napadnutého stromu.
• Potom učiteľ požiada ďalšieho zo sediacich detí zo zoznamu
prečítaných, aby prečítalo mená na svojej kartičke, a tak hra
pokračuje, pokiaľ aspoň jedno z prečítaných mien predstavuje
rovnaký druh ako sediace deti.
• Takmer všetky deti zostanú stáť – les prežil.
• Učiteľ vyzve deti, aby vysvetlili, prečo sa choroba nerozšírila a čo to
znamená pre les a jeho obyvateľov.
3) Význam hry a reflexia
Na záver nechajte žiakom priestor, aby povedali, čo sa
prostredníctvom hry naučili a potom ich vyzvime, aby uviedli
ďalšie podobné príklady, kde má rozmanitosť väčšiu výhodu ako
monokultúra.

12
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TÉMA: DÔVERA

Slepá húsenica
ENV, ETV (2. st. ZŠ): Prosociálne správanie – pomoc, spolupráca
HUV (2. st. ZŠ): vnímať okolité zvuky, opísať ich účinky
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Posilnenie resp. budovanie dôvery v skupine.
cca 15 minút.
Šatky na oči pre každé dieťa.
POSTUP:

1) Príprava
Vyberieme sa von.
Povieme im, že sa teraz premeníme na slepú húsenicu. Základné
pravidlá: nebudeme teraz používať zrak, ale ani jazyk – húsenice predsa
nerozprávajú .
2) Vytvorenie húsenice
Deti sa postavia do radu za seba a postupne im zaviažeme oči šatkou.
Chytia sa oboma rukami ramien dieťaťa pred sebou. Učiteľ/lektor ide
prvý, oči má otvorené a vedie svojou rukou prvé dieťa v húsenici. Vyberá
bezpečnú, ale mierne členitú trasu, občas zabočí, zvolí primerané tempo.
Celý pochod netrvá viac ako 5 minút. Na konci vyberie miesto, ktoré
poskytne deťom po odviazaní šatiek príjemný pohľad.

NÁPADNÍK MEDZIPREDMETOV ÝCH AK TIVÍT NIELEN PRE UČITEĽOV

3) Reflexia
Pýtame sa detí na ich pocity:
Bolo to príjemné/nepríjemné?
Mal si strach? Prečo?
Aktivitu môžeme následne zopakovať 1–2krát a porovnať, či sa pocit
dôvery v skupine (húsenici) posilnil.
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TÉMA: BÁDATEĽSTVO

Aký vysoký je tento strom?
MAT (2. st. ZŠ): Geometria a meranie
MAT (2. st. ZŠ): Objem – priestorová predstavivosť a úlohy na jej rozvoj
BIO (2. st. ZŠ): Spoločenstvá organizmov – dreviny, stromy, kry
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Trénovanie odhadu a prepájanie súvislostí.
Individuálne, cca 10–15 minút.
2 m kovová vytýčka (alebo palica), Christenov výškomer, priemerka (na odmeranie priemeru stromu), kľúče na určovanie drevín,
vytlačené lesnícke objemové tabuľky pre vybrané druhy stromov:
http://user.mendelu.cz/drapela/ Dendrometrie/Lesnicke_tabulky/Objemove%20tabulky/ alebo online výpočet na
https://www.drevari.sk/calc-standing -tree-volume.php#Objem-stojat%C3%A9ho-stromu-Kalkula%C4%8Dka
POSTUP:

1) Príprava
Vyberieme sa na miesto, kde rastú stromy.
2) Výška stromu
Prvou úlohou žiakov bude odmerať výšku vybraného stromu (ak
chcete počítať aj objem drevnej hmoty, vyberte druh zo zoznamu
v objemových tabuľkách). Poskytneme im 2 m vysokú vytýčku
alebo iný rovný predmet, ktorého veľkosť poznáme. Necháme im
čas na premýšľanie. Potom sa opýtame, aký je ich odhad a ako
postupovali.

RIEŠENIE NA ODHAD VÝŠKY:
1. Najjednoduchšia metóda je postaviť 2 metrovú vytýčku ku stromu
a z diaľky naniesť túto veľkosť až po jeho vrchol.
2. Ďalšia možná metóda je použiť špeciálne meradlo, tzv. Christenov
výškomer. Ide o výškomer založený na rovnoľahlosti trojuholníkov
(mladším deťom nemusíme vysvetľovať). Vezmeme do meradla
strom a ku stromu priložíme dvojmetrovú tyč (vytýčku).
Na meradle prečítame výšku stromu v mieste, kde končí vrchol
tyče.
3) Objem drevnej hmoty
Druhou úlohou je odhadnúť, koľko drevnej hmoty (bez kôry) – aký
objem – má takýto vysoký strom. Čo ešte potrebujeme vedieť?
Priemer jeho kmeňa. Ten zistíme pomocou priemerky (textilná alebo
drevená) vo výške 1,3 metra. Teraz ešte potrebujeme určiť správne
druh stromu. Na základe týchto informácií a objemových tabuliek
(spájame údaj v stĺpci s údajom v danom riadku) alebo online
výpočtu teraz určíme množstvo drevnej hmoty.
RIEŠENIE NA ODHAD OBJEMU DREVNEJ HMOTY:
Pri objemových lesníckych tabuľkách napr. agát výšky 15 metrov
s priemerom kmeňa 30 cm má odhadom 0,56 m3 drevnej hmoty
resp. 0,442 m3 podľa online výpočtu. Orientačný výsledok môžeme
napokon získať aj spriemerovaním oboch hodnôt (t. j. 0,5 m3).
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TÉMA: UMENIE A SPOLUPRÁCA

Umenie v prírode
VYV (1. st. ZŠ): Rozvoj fantázie a synestetické podnety – výtvarne zobraziť svoje predstavy
a fantáziu na zadanú tému. Podnety moderného výtvarného umenia – vytvoriť objekt zo
zvolených materiálov.
VYV (1. st. ZŠ): Podnety moderného výtvarného umenia – vytvoriť objekt (výtvarnú
realizáciu) v krajine (land art, ukážky: umenie land artu). Podnety poznávania sveta
– vytvoriť objekt (alt. asambláž alebo obraz) z prírodnín nájdených v okolitej prírode
(prírodoveda – prírodniny a prírodné materiály (listy, kôra, kamene, semená, plody ...)
VYV (2. st. ZŠ): Výtvarné vyjadrovacie prostriedky – vytvoriť rôzne typy kompozície zo
zvolených prvkov
ETV (2. st. ZŠ): Prosociálne správanie – pomoc, spolupráca
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Radosť zo spoločného tvorenia (rozvoj spolupráce) v reálnom prírodnom
prostredí.
cca 45 minút a viac
Obrázky LandArt umelcov na inšpiráciu (pracovný list PL_6SK), prírodniny
nájdené priamo vonku.
POSTUP:

1) Motivácia
Začíname vonku. Postavme sa s deťmi do polkruhu: Dnes sa
zahráme na umelcov! Chýbajú nám štetce? Nemáme žiadne
farby ani materiál na tvorbu? A veruže máme – len sa pozrite
okolo seba! My sme teraz totiž špeciálni „prírodní umelci“,
ktorí pracujú s tým, čo nájdu priamo v prírode a použijú
pritom všetky svoje zmysly.
Jazyková aktivita:
Vymenujeme zmysly a ukazujeme na našom tele (malá pohybová
rozcvička, môžeme aj zrýchliť pri vymenúvaní): zrak – (ukážeme) oči,
sluch – uši, čuch – nos, hmat – ruky, nohy, koža..., chuť – ústa, jazyk
2) To mi niečo pripomína…
Aby ste sa stali umelcami, skúste teraz zapojiť vašu fantáziu.
Všímajte si už vytvorené diela prírody! Je ich všade okolo nás
neúrekom! Možno zbadáte na zemi ležiace srdce, ktoré tam
práve vytvorili mravčeky pri putovaní do svojho mraveniska.
Deti si teraz skúsia „svoje“ vypozorované dielka pomenovať podľa
toho, čo im objekt/vec pripomína. Ktoré bolo najveselšie? 
3) Na chvíľu umelcom
Potom deťom prezradíme, že umelec predtým ako začne tvoriť,
potrebuje nejaké zadanie, čo asi má vytvoriť. Deti rozdelíme
do štyroch skupín (napr. tak, že ich rozpočítam – každému povieme
jedno zo 4 slov – napr. semienko, slnko, rastlinka, kameň – každé
dieťa si zapamätá svoje slovo a podľa toho sa rozdelia do 4 skupín).
Potom každá skupina dostane inú úlohu/zadanie, pričom budú
pracovať a tvoriť spolu ako skupina:
SEMIENKO – budete tvoriť dielka, kde budú nejaké plody a/alebo
semienka
NÁPADNÍK MEDZIPREDMETOV ÝCH AK TIVÍT NIELEN PRE UČITEĽOV

SLNKO – budete tvoriť dielka, kde bude niečo žlté alebo bude dielko
na slnku (napr. kvet, žltý list a pod.)
RASTLINKA – budete tvoriť dielka z rastlín (konárikov, kôry, listov ...
z rôznych častí stromov okrem plodov/semien)
KAMEŇ – budete tvoriť dielka z kameňov
Deťom pripomenieme, že nič neničíme! Necháme im čas cca 15–20
minút (zozbieranie prírodného materiálu + tvorba), priebežne ich
obchádzame a sledujeme ich proces spolupráce. Po zvolaní detí
(tvorbu ukončí vopred dohodnutý signál) postupne predstaví každá
skupina svoje dielko ostatným (môže ho aj pomenovať).
Pokiaľ chceme urobiť hlasovanie, ktoré dielko sa deťom najviac
páčilo, nech si každé dieťa nájde 1 kameň a na záver priloží k tomu
(inému ako svojmu) dielku, ktoré ho najviac oslovilo. Niektoré
dielka tu možno už zajtra nebudú... Ak zaprší alebo
zafúka silnejší vetrík, možno ani o chvíľu... Tešme sa preto
z prítomnosti a spoločnej práce .
Pedagóg teraz môže pre zaujímavosť deťom ukázať obrázky
vytvorených diel od LandArt UMELCOV (vytlačené na A4 farebne, viď.
príloha).
4) Záver
Spoločne ukončime program v kruhu. Povedzme najskôr my, nejaký
náš pozitívny pocit/zážitok/poznanie z tejto umeleckej aktivity
a následne nechajme deťom kolovať napr. kamienok a kto chce,
nech zdieľa pocity s nami ostatnými. Kto nechce, pošle kamienok
jednoducho ďalej, kým sa opäť nedostane k lektorovi. Pedagóg
na záver poďakuje všetkým umelcom za ich diela a spoluprácu
v skupine.
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TÉMA: ZMYSLY

BINGO v prírode
PVO (1. st. ZŠ): Neživá príroda a skúmanie prírodných javov – triediť na základe znakov,
identifikovaných vlastným pozorovaním, prírodné objekty na živé, neživé a odumreté;
Rastliny; Živočíchy
PDA (1. st. ZŠ): Rastliny a huby; Prírodné spoločenstvá
VYV (1. st. ZŠ): Výtvarné vyjadrovacie prostriedky – pomenovať tóny základných farieb
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Podporiť vnímanie a schopnosť pozorovania v reálnom prírodnom prostredí.
Individuálne podľa vybranej alternatívy.
Pracovné listy (PL_7SK, PL_8SK, PL_9SK, PL_10SK), ceruzky a podložky
pre každé dieta.
POSTUP:

1) Motivácia
Vyberieme sa s deťmi von na dvor, na lúku alebo do lesa. Deťom
rozdáme pracovný list PL_7SK (resp. vyberieme podľa našej
alternatívy) s podložkou a ceruzkou pre každého. Povieme im
pravidlá hry. Predstavte si, že ste „lovci prírodných pokladov“
a táto lúka (resp. les, dvor) ich ukrýva.
2) Použitie pracovných listov
Zahráme si teraz hru BINGO. To, čo sa vám podarí spozorovať,
vyškrtnete zo svojho zoznamu na papieri. Kto prvý nájde
resp. vyškrtá všetky obrázky, zakričí BINGO. Opýtame sa detí, či
niektorému obrázku nerozumejú a vysvetlíme si ho.
Vopred si stanovíme:
• koľko času majú deti na hľadanie (napr. 15 minút),
• kde všade môžu hľadať (vymedzenie bezpečného prostredia
na dohľad),
• čo bude symbolizovať ukončenie aktivity (napr. zapískanie) a
• kde sa stretneme (napr. tu na tomto mieste).
Teraz necháme deti chodiť s hľadať „obrázky“ v reálnom prostredí
v okolí.
Obmeny aktivít s pomocou rôznych pracovných listov:
Alternatíva 1
Môžeme zaradiť aj spoznávanie farieb, ak použijeme PL_8SK, kde
sú obojstranné obrázky A4 (spolu 23 ks), ktoré majú na rube (16 ks)
farbu vo forme veľkej farebnej bodky (biela, žltá, červená, zelená,
modrá, hnedá, čierna, ružová, fialová, oranžová, sivá, strieborná,
zlatá, tyrkysová, telová, farebná). Zvyšných 7 obrázkov je bez farby.
Alternatíva 2
Môžeme zaradiť porovnávanie veľkostí: (naj)väčší – (naj)menší,
väčší ako – menší ako. Vyberieme si PL_8SK (rovnaký ako PL_7SK,
ale obrázky sú v inej veľkosti), kde sú obrázky vo formáte A5.
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Alternatíva 3
Môžeme zobrať deťom papierové obaly na 10 ks vajíčok a použiť iné
pracovné listy – malé obrázky na BINGO resp. zahrať si prírodné
pexeso. Tento PL_9SK vložíme do jednej strany otvoreného obalu
na vajíčka. Druhá strana obalu bude slúžiť na vkladanie reálnych
prírodnín z okolia, ktoré si bude každý hľadať. Použijeme buď sadu 1:
Kameň, List, Tráva, Piesok, Konár, Hlina, Kôra, Ihličie, Šiška, Slimačia
ulita alebo sadu 2: Orech, Gaštan, Vtáčie pierko, Piesok, Konár, Hlina,
Kôra, Ihličie, Šiška, Slimačia ulita.
Jazyková aktivita:
Tu použijeme PL_10SK s obrázkami a pod nimi / na rube napísanými
pomenovaniami v slovenskom jazyku. Prejdeme si spoločne celý
zoznam (kameň, list, tráva, piesok, konár, hlina, kôra, chrobák, voda,
púpava, ihličie, šiška, slimačia ulita, orech, gaštan, vtáčie pierko,
dážďovka, lienka, húsenica, mravenisko, motýľ, hríb, pavúk), deti
opakujú názvy a zároveň si ukazujeme reálne prírodniny. Spestríme
otázkami: Čo rastie na strome? (list, orech, ihličie, gaštan,
konárik) Čo je farebné? a pod.
3) Záver
Spoločne ukončime aktivitu v kruhu. Môžeme si navzájom zdieľať
či ukázať, čo kto našiel. Reflexiu k aktivite prispôsobíme vybraným
pracovným listom, ktoré sme použili ako aj veku detí. Na záver
poďakujeme všetkým „lovcom prírodných pokladov“ za ich pozorné
vnímanie.
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TÉMA: DÔVERA A ZMYSLY

Hľadanie svojho stromu
ETV (3. ročník ZŠ): Pomoc, darovanie, delenie sa – pomáhať si navzájom
ETV (2. st. ZŠ): Prosociálne správanie – pomoc, spolupráca
CIEĽ:
TRVANIE:
POMÔCKY:

Dôverovať vnútornému hlasu – vytváranie dôvery
a riadenie sa intuíciou.
cca 15–20 minút.
Šatky na oči (jedna do dvojice).
POSTUP:

1) Príprava
Vyberte sa s deťmi von do prírody na pekné miesto, kde rastú rôzne
druhy a veľkosti stromov.
2) Zmyslové spoznávanie
Každá dvojica dostane 1 šatku. V prvej časti má zaviazané oči jeden
z dvojice, v druhej časti si role vymenia. „Vidiaci“ zaviaže druhému
z dvojice oči šatkou a tohto „nevidiaceho“ otočí 3x okolo svojej osi.
Vyhliadne si strom a pomaly a bezpečne privedie „nevidiaceho“
k tomuto stromu (viď foto). Teraz mu nechá čas na spoznávanie
stromu (cca 3–5 minút) využitím svojich zmyslov, predstavivosti
a intuície, aby si strom dokázal zapamätať a spoznal ho. „Vidiaci“ ho
potom odvedie späť a opäť 3x otočí okolo svojej osi (ťažšia orientácia
v priestore). Po rozviazaní šatky „nevidiaci“ háda, ktorý strom to bol.
3) Reflexia
Na záver urobíme reflexiu v aktivite – podľa veľkosti a zloženia
skupiny individuálnu po dvojiciach alebo spoločnú v kruhu.
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