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Anotace:

Téma: Návrh celoročního projektu environmentální výchovy pro školní družinu

Bakalářská práce je zaměřena na environmentální výchovu ve školní družině. Nabízí

vychovatelkám v průběhu roku různá témata k realizaci. Některá jsou zpracovaná. Rozvíjí

poznání dětí pomocí zážitků a vlastní zkušenosti, pokud možno v přírodě. Práce vychází z ŠVP

školy a je přizpůsobena místním podmínkám.

Klíčová slova: environmentální výchova, školní družina

Synopsis:

 Theme: Concept of the annual project of environmental education for after- school care.

This bachelor work focuses on environmental education in after- school care. Ther work offers

tutoresses various topics that can be implemented during the year. Some topics are semifinished.

The topics expand cognition of childern with the aid of general and their own experience- this is

done in the open air, if possible. The work draws from School Educational Programme of our

school and it is adapted to local conditions.

Kev words: environmental education, after- school care
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  Úvod

    Ve své práci jsem se zaměřila na environmentální výchovu ve školní družině. Připravila

jsem návrhy témat, která jsou vhodná pro děti mladšího školního věku. Některá témata jsem

rozpracovala do konkrétních aktivit pro potřeby práce vychovatelek v našem zařízení, tudíž

vycházím z konkrétních podmínek. Cílem mé práce je environmentální výchovu v našem

zařízení „přivést k životu“, tedy na základě vypracování konkrétních činností a přesných

návodů, motivovat vychovatelky k práci a děti obohatit o nové vědomosti a zkušenosti,

především pomocí prožitku a praktické zkušenosti. Pokud je to trochu možné přímo v přírodě.

Tímto chci přispět k vytváření kladného vztahu dětí k přírodě. Má práce vychází ze ŠVP

prvního stupně naší školy, který doplňuje herními prvky naplňujícími výchovně vzdělávací cíle

školní družiny.
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2 Teoretická část

2.1  Projektové vyučování, projektová metoda, projekt

Při práci s dětmi ve školní družině je důležité efektivně působit na dítě tak, aby činnost,

kterou s dětmi budeme dělat, měla smysl, děti obohatila a rozvinula. Nejde zde o vyučování, ale

ujasnit si cíle, metody a formy jakými chceme cílů dosáhnout je velmi důležité.

Projektové vyučování je založené na projektové metodě.1 Původ projektového

vyučování je v Itálii a Francii v 17. a 18. století, kde byly tzv. „progetti“ nebo „projets“ součástí

závěrečné zkoušky na akademiích umění a architektury. Již v této době se projekty chápaly jako

metoda, která může pomoci spojit propast mezi teorií a praxí.

V polovině 19. století se projekty začaly uplatňovat v Americe. Filozofického

zdůvodnění se jim dostalo před první světovou válkou v koncepci Johna Deweye

(1859 – 1952), který reagoval na některé nedostatky Herbartova systému, například na

stanovení přesného řádu a systému pro činnost učitele, absence praktické činnosti žáka při

vyučování, žák jako pasivní objekt učitelova působení aj. Myšlenky Johna Deweye rozvinul

Williem Kilpatrick (1817 – 1965) a od Deweyova řešení problému postoupil k tzv. projektové

metodě. Jistou rezonanci pochopitelně nacházelo projektové vyučování v  reformě

pedagogického hnutí na začátku minulého století. Našli bychom řadu souvislostí s hnutím činné

školy a se jmény, jako jsou např. Berthold Otto, Georg Kerschensteiner, Peter Petersen,

Celestin Freinet a další. Ve třicátých letech 20. století ovlivnily myšlenky pragmatické

pedagogiky a potažmo projektového vyučování také naše školství. Postupně však docházelo

k jeho krizi. Významný přelom ve vývoji projektového vyučování přinesla druhá světová válka,

po níž projektová metoda v našem školství upadla do zapomnění. Jeho obnovy se české školství

dočkalo až v devadesátých letech 20. století.2

      Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování

určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činnostía experimentováním. Je odvozena

z pragmatické pedagogiky a principu instrumentalismu3, rozvíjené J. Deweyem, W.

Kilpatrickem aj. V Americe a dalších zemích je jednou z nejvýznamnějších metod podporující

motivaci žáků a kooperativní učení.(Průcha,Valterová,Mareš,2001) Projekty mohou mít formu

integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí

k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu. Projektová metoda je

organizovaná učební činnost směřující k určitému cíli. Praktická a teoretická činnost se

soustřeďuje kolem určitého jádra – tématu. Smysl projektu a veškeré činnosti s ním související

odpovídají potřebám žáků i pedagogů. V projektové metodě se rozvíjí osobnost žáka a vede ho
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k odpovědnosti za výsledek. Prostřednictvím praktické činnosti, zkušenosti a využití teorie

motivuje žáka k učení a přispívá k rozvoji jeho sebepojetí.4 Tato metoda vyžaduje ochotu

pedagogů učit i jinak. Dochází ke změně role učitele ve třídě. Učitel zastává roli rádce,

kontroluje a naznačuje cestu řešení. Mění se i klimata třídy a školy. Důležitá je podpora vedení

školy, spolupracovníků, rodičů, úprava vzdělávacích obsahů a časová nesvázanost. Vychovateli

nesmí chybět tvořivost, nápaditost, fantazie a vytrvalost. Měl by být schopen plánovat

 a organizovat výchovně vzdělávací proces a zajistit potřebný materiál.5

      Projekt je úkol nebo série úkolů, které mají žáci vypracovat. Tyto úkoly plní individuálně

nebo skupinově. Děti se mohou rozhodovat v jakém sledu, kde a kdy budou úkoly provádět.

Projekty dávají dětem možnost užívat intelektuální dovednosti - například tvořivost, laterální

myšlení, hodnocení, analýzu a syntézu. Mohou si procvičit schopnost řešit problémy a další

„obecné dovednosti“.6

Projekty můžeme rozdělit podle různých hledisek:

1. podle účelu: problémové, konstruktivní, hodnotící, drilové,

2. podle navrhovatele: iniciované žáky, učitelem,

3. podle počtu zúčastněných: individuální, kolektivní,

4. podle času: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé,

5. podle místa: školní, domácí,

6. podle velikosti: malé, velké,

7. podle oboru: jednopředmětové, mezipředmětové. 7

      Individuální i skupinové projekty podněcují fantazii a usnadňují pochopení látky. Projekt

lze chápat jako výrobu skutečného produktu, představujícího souhrn dosavadních zkušeností

získaných v dané oblasti. Projekty umožňují žákům spojit nastudované dovednosti a pojmy

v produkt, který je pro ně užitečný a který vytvářejí v reálných podmínkách.

      Na českých školách se nejčastěji uskutečňují projekty krátkodobé a střednědobé. Výjimkou

jsou projekty dlouhodobé – např. celoroční. Téma vyplývá z potřeb dětí, školy, rodičů

a komunity.8

      Vychovatel by si měl projekt dobře naplánovat. Vypracování plánu projektu je tvůrčí

proces. Neexistuje přesný návod, jak projekt vypracovat. Přesto bychom neměli opomenout

následující:

1. Stanovit cíle: Čeho chci dosáhnout? Je projekt nejlepší prostředek k dosažení cíle?

2. Zvážit podmínky: Dostatek času, dostupná literatura pro děti, vybavení, atd.

3. Zvážit potřebné dovednosti: Jsou děti schopny samostatné práce, studia v knihovně,

budou si vědět s prací rady?

4. Naplánovat činnost: zajistit, aby činnosti dosáhli stanoveného cíle, organizace
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         forem práce, promyšlení délky projektu, brainstorming nápadů.

5. Motivace: činnosti zajímavé, příležitost vyzkoušet si dovednosti v podmínkách

         odpovídajících skutečnosti, aktivní, různorodé, dobře formulované, aby děti

         věděly, co je od nich požadováno.9

6. Realizace projektu: vlastní práce, prostor pro tvořivost dětí.

7. Evaluace projektu: zhodnocení celého projektu, jeho přípravy, realizace,

         výsledků, poučení pro následující projekty.10

     Po naplánování a připravení projektu vychovatele, následuje seznámení dětí s projektem.

Děti by měly vědět, jaký je cíl a smysl práce. Vychovatelel by měl přesně zadat úkoly, případně

rozdělit je na podúkoly. Jasně stanovit co a jak bude hodnoceno. Doporučit žákům odkazy na

literaturu.11

      V  projektu jsou využity metody, které se snaží motivovat a povzbuzovat zájemo danou

problematiku. Mezi tyto metody patří : rozhovor, diskuse, vycházka, práces knihou a odbornou

literaturou, hry.

      Vycházka je organizační forma s poznávacím významem.12Pomáhá vytvářet kladný vztah

k regionu, životnímu prostředí a rozvíjí mezilidské vztahy. Vycházku lze zařadit buď na

začátek tematického celku - vycházka motivační, doprostřed - slouží k doplnění a konkretizaci

poznatků nebo na závěr - slouží k upevnění nových poznatků.Vycházka je pro vychovatele

organizačně náročná. Vychovatel musí určit a předem poznat trasu vycházky, zajistit pomůcky

(např. pracovní listy, atlasy, atd.), připravit děti (čas konání, trasa, oblečení, návrat), vymezit cíl

vycházky, zadat úkoly, rozdělit do skupin, poučit děti o bezpečnosti, zapsat datum konání do

třídní knihy, během vycházky podávat instruktáž k úkolům, kontrolovat práci dětí. Vycházku

zhodnotit (chování dětí, výsledky úkolů). Po celou dobu vycházky zodpovídá vychovatel za

zdraví a bezpečnost dětí. Před vycházkou s dětmi zopakuje pravidla bezpečnosti, s sebou si

vezme lékárničku. Dbá na bezpečnost při práci s pomůckami.

Hra je také důležitým prostředkem učení. Pro děti to je zábavná forma učení, u které

rozvíjejí přesnost, myšlení, vnímání. Změní se tím činnost, která by mohla být jednotvárná.

Zároveň se ve hře děti i odreagují.
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2.2.1 Pojem environmentální výchova

Environmentální výchova, jako průřezové téma vzdělávání, nabývá v současnosti na

důležitosti. Samotný pojem „environmentální“ mnohé lidi přinutí podívat se do slovníku.

Ve své práci se na tuto výchovu zaměřuji, proto také zařazuji výklad pojmu a jeho význam.

Environmentální výchova umožňuje dítěti pochopit řád světa a života v lidské

společnosti, která ovlivňuje přírodu a je přírodou ovlivňována. Na základě citlivého přístupu

k lidem a všemu živému dítě získává kladný vztah k sobě samému a je motivováno k hlubšímu

poznání přírodních zákonitostí, šetrnému a pokornému životu na zemi. Environmentální

výchova utváří především postoje člověka, které budují další vztah k přírodě a společnosti. Tím

vytváří svůj styl života. Environmentální výchova má tedy vliv na kultivaci osobnosti

 a utváření její hodnotové orientace. Postoje jedince jsou utvářeny aktivní činností. Jsou

vyvolané zájmem a podporované prožitkem každého účastníka výchovného procesu.

Environmentální výchova je zakotvena v legislativě České republiky. Jde o významné

dokumenty- zákon o přístupu k informacím o životním prostředí, Státní program

environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty v České republice, metodický pokyn

k environmentálnímu vzdělání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních, školský

zákon13. 

Pojem environmentální výchova je často zaměňován či ztotožňován s pojmem

ekologická výchova a to především v naší zemi. Anglicky mluvící země tyto dva pojmy

rozlišují, tak jako někteří naši autoři, např. Jan Činčera, který environmentální výchovu

nadřazuje, neboť výchovu ekologickou chápe jako součást nebo spíše jeden ze směrů výchovy

environmentální.

Tak jako všechny výchovy i ta environmentální prochází různými proměnami,

ovlivněnými uchopením autorů různých směrů. Pro laickou veřejnost jde především

o poznávání a ochranu přírody, vnímá tudíž environmentální výchovu z užšího ekologického

pohledu. Domnívám se, že je tomu proto, že u nás nebyla v minulých letech v této oblasti

dostatečná osvěta, v podstatě byl prezentován pouze tento přístup, kterému také mnoho

prostoru dáno nebylo. Ve školách šlo více méně o strohé memorování pouček a názvů

jednotlivých živých organismů. Významná byla činnost některých hnutí a iniciativ, jako je

Hnutí Brontosaurus a Český svaz ochránců přírody. Činnosti těchto aktivit někteří odborníci

vytýkají jednorázovost akcí bez vnitřního ztotožňění a dalšího rozvoje osobnosti. Dále také

pohled mnohých čelních představitelů na přírodu spočíval a stále spočívá v prosazování

„manažerského pohledu“14, vnímají tedy přírodu jako zdroj surovin a možného ekonomického

zisku.  
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2.2.2 Směry environmentální výchovy a její cíle

Při práci v rámci jedné výchovy je důležité, ujasnit si její možnosti a cíle, kterých

chceme dosáhnout. V rozmanitosti různých směrů a pohledů na věc můžeme naleznout

optimální přístup, vyhovující našim podmínkám a našemu smýšlení. Je tedy dobré znát směry

ve věci, o kterou se zajímáme. Proto jsem je zařadila do své práce. Snažím se vystihnout jejich

podstatu a přínos.

Environmentální výchova je velmi rozmanitá, ve svém chápání pojímá řadu pohledů.

Zákonitě tedy ve své šíři zahrnuje více různých směrů.         

Nejznámějším a dominantním u nás, jak jsem již uvedla, je ekologický proud.

Ekologická výchova vychází z poznávání přírody a chápání jejích zákonitostí. Probíhá

nejčastěji v přírodě, kde se děti učí poznávat jednotlivé druhy živých organismů, ekologické

jevy a systémy. Podstatné je, že to, co se naučíme znát, budeme také chránit. Výuka je v tomto

případě založena na předávání informací s předem stanovenými cíli. Často je příroda chápána

jako zdroj surovin, které můžeme svým šetrným hospodařením využívat.15

Globální výchova je u nás mladým, perspektivním směrem. Díky jejímu systémovému

vnímání světa, akci založené na diskusi, nikoliv na osvojování pouček a názvů. Jde jí především

o proces, kterým dosahuje cíle. Využívá simulačních her, her s rolemi, práci s textem a diskusi

studentů. Klade důraz na spolupráci a prožitek účastníků výchovy. „Globální výchova se tedy

zaměřuje na porozumění problémům světa i sobě samému. Odráží problematiku životního

prostředí, zdraví, médií, technologií, kulturní odlišnosti, budoucnosti, míru, rovnosti, občanství,

spravedlnosti, ekonomiky, ale zaměřuje se i na rozvoj kreativity, imaginace, komunikačních

dovedností, dramatické výchovy a dalších důležitých sociálních kompetencí.“16 Svým širokým

pojetím dává možnost využití v mnoha předmětech školní výuky. Opírá se o konkrétní

zkušenost a prožitek dětí, umožňuje využití netradičních metod jako je meditace, dechová

cvičení, jóga nebo metodiku aktivního učení s cílem rozvíjet studentovo kritické myšlení.

Typické je také využívání moderní techniky, internetu, videa a médií. V některých případech

návrat k tradicím a naopak odmítání této techniky (hlubinná ekologie). Dobré využití

ve vzdělávacím procesu má však jedno úskalí, malý přímý kontakt s přírodou.

Výchova o zemi, jako další proud environmentální výchovy, vychází z reformních

myšlenek jejich hlavního propagátora Steva van Matreho, který kritizuje pojetí tradiční

environmentální výchovy. Tu označuje jako neefektivní a chce ji nahradit. Zpracoval didaktické

zásady a se svým týmem programy pro děti.17 Z nich jsou u nás využívány především aktivity

na smyslové vnímání přírody. Výchově o zemi jde především o porozumění přírodě a jejím

zákonitostem, o utvoření kladných citových vztahů a úcty ke všem projevům života na zemi
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a také o harmonický styl života s plánováním našich environmentálních kroků do budoucna.

Prožitkové programy mají jasně stanovenou stavbu. Odmítají pojmenování, které odvádí zájem

od podstatného. Důležité je rozvíjet konkrétní aktivitu vlastním smyslovým vnímáním. Lektor

neklade otázky, na které čeká odpověď, ale otázky které podněcují akci, která vede k cíly.

Důležitá je propracovaná příprava programu i s jeho pomůckami. Program je opředen

magickým dobrodružstvím, které děti vtáhne do děje akce a podněcuje jejich zájem.

Charakteristická je pracovní aktivita, propojení programu s životem studentů.

Hlubinně ekologická výchova jako jeden z proudů podporuje návrat ke starým kořenům,

návrat k přírodě. V jejím odcizení vidí hlavní příčiny všech dnešních environmentálních

problémů. Směr se zabývá filozofickými otázkami bytí člověka a jeho sounáležitosti s přírodou.

Ekologická výchova probíhá v dílnách, které jsou protkány meditacemi, rituály a tradičními

výrobními aktivitami.

Výchova k udržitelnosti je chápána jako kritický proud environmentální výchovy.

Trvale udržitelný rozvoj byl přijat jako strategie řešení environmentálních problémů. „Výchova

by měla vést ke schopnosti hledat argumenty, samostatně hodnotit, rozvíjet chuť hledat vlastní

názor a reflektovat jej v konfrontaci s odlišnými názory. Měla by být především procesem,

umožňovat samostatné porovnání všech existujících konceptů.“18 Důležité je tedy utváření

kompetencí vedoucích k vlastnímu názoru studentů. Výuka je vedena většinou  v projektech

 a využívá rozhovorů, simulací, příběhů, her s rolemi, prezentací i filmů. Významné místo

v projektech zaujímá vlastní akce studentů, kdy zpětně hodnotí její význam. Studenti opět

hodnotí příčiny problému, jejich řešení , či různé možnosti vzhledem k možnosti trvalé změny.

Výchova k ekogramotnosti prosazuje opět systémové myšlení. Důležité je, aby dítě

pochopilo svět jako celek.19 Vše je propojené se vším, společnost a příroda funguje jako systém

se vzájemnou závislostí, zákonitostmi (toky energií, vývoj, dynamická rovnováha…). Výchova

probíhá v projektech vázaných na místo konání. Jde především o vytváření vztahů k prostředí

školy a okolí, kdy se děti neučí hrou, ale především prací. Uplatnění nachází na školních

pozemcích, při přípravě vlastního jídla, přípravě surovin a jejich pěstování.

Všechny tyto směry a proudy nesou jedno poslání. Naučit člověka žít v souladu

s přírodou. K tomu potřebujeme určité znalosti. V dávných dobách si je lidé předávali

z generace na generaci, zjišťovali je okamžitým dopadem svého chování na sebe samé. Dnes

nejsme schopni každý sám důsledky svého jednání zhodnotit, protože žijeme

ve společnosti, která svým působením přesahuje možnosti kontroly jedince. Zde nám dává

naději právě environmentální výchova, která učí prostřednictvím škol a médií, jak se vyvarovat

chyb, jak žít co nejšetrněji vzhledem k naší zemi i lidské společnosti. Způsobů, metod, postupů
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a strategií je nepřeberné množství, výsledky ovšem nemohou být vidět hned. Odrazí se

v jednání a postojích  lidí s odstupem několika let.

Cíle environmentální výchovy dobře popsal Jan Činčera, shrnul je do sedmi bodů20:

1. Vzájemná provázanost. Zde nabádá právě k systémovému přístupu, poznávání zákonitostí

a vzájemné provázanosti.

2. Krása a radost ze života. Žáci se naučí uvědomovat si krásu přírody, její rozmanitost, krásu

života v symbióze s přírodou. Milovat místo, kde žijí.

3. Aktivní soucit. Žáci budou schopni uvědomovat si zbytečné utrpení, budou umět zhodnotit

jeho příčiny a budou se snažit svým jednáním toto utrpení zmírňovat.

4. Úcta k životu. Žáci porozumějí tomu, že každý život má svoji vlastní hodnotu, nikdy není

jen nástrojem. Budou tuto hodnotu prosazovat i ve svém životě.

5. Ekologická stopa. Žáci porozumějí tomu, jak jejich spotřebitelské chování ovlivňuje

okolní svět. Budou se snažit žít tak, aby se jejich ekologická stopa zmenšila.

6. Aktivní občanství. Žáci porozumějí demokratickým nástrojům občanské společnosti,

budou je umět použít v prosazování udržitelného života. Orientují se ve významu

dobrovolnictví, práce občanských sdružení, osvětové činnosti, práva na informace a další.

7. Kritické myšlení. Žáci budou ve všech uvedených kompetencích schopni kriticky

přemýšlet.

Z výčtu uvedených cílů je jasné, že environmentální výchova není akce na hodinu, či

jeden měsíc. Její poslání je dlouhodobé a cíle se odvíjejí od věku a potřeb svěřenců.
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2.2.3  Prostředky environmentální výchovy

Prostředky, které volíme k dosažení cíle mohou významě ovlivnit i její výsledek.

Snažím se tedy zaměřit pozornost ve své práci i na ně.

Prostředků k dosažení cílů environmentální výchovy je celá řada. Při přípravě každé

činnosti je zapotřebí uvědomit si cíl, ke kterému směřuje. (H.Horká,1994) Mnohdy je nutné

promyslet aktivity tak, aby daly možnost pohlédnout na daný problém z více úhlů s využitím

různých zkušeností, aby daly základ k vytvoření budoucího postoje. Velice dobré je proto řadit

aktivity do promyšlených celků- programů a využít různých prostředků či prostředí, ve kterých

se odehrávají. To ovšem neznamená, že úspěch činnosti zaručí její složitost. Mnohdy pro

vytvoření zájmu dětí stačí velmi málo a aktivita, kterou chceme rozvíjet, je pak velmi úspěšná.

Například při práci ve školní dužině jsem po obědě dětem četla ukázku z knihy Protivné

breberky Nicka Arnolda, kde v kapitole Lezavé potvůrky je popsán život organismů žijících

pod kamenem. Děti čtení tak nadchlo, že další program naprosto vyplynul ze situace. Vzali

jsme lupy a vyrazili ven. Děti se v příběhu dozvěděly mnoho  zajímavého o životě stonožek,

mnohonožek a stínek, také o jejich významu, měly možnost si je prohlédnout zblízka, zkoumat

jejich chování. Pověděly si i o předešlých zkušenostech, kdy většinou tato zvířata po objevení

zamáčkly či zašláply. Při činnosti, kterou jsme podnikali, se všichni drobní živočichové vrátili

zpět do svého prostředí a na dětech bylo vidět zbavení se ostychu, mnohdy i strachu (především

u holčiček). Stínky a ostatní nabyli u dětí nového významu. Úspěšnost aktivity a zájem dětí

samozřejmě nebyla mým cílem. Sloužila jako prostředek k seznámení dětí s živočichy, utvoření

nového pohledu a vztahu .

Prostředky se tedy snažíme volit především s ohledem na věkové zvláštnosti dětí, kdy

jiné namotivují a vyburcují k aktivitě malé děti (vhodná pohádka či příběh) jiné osloví děti

starší (videozáběry s tématikou, novinové články).21 Volbu vhodných prostředků také ovlivní

 i prostředí, ve kterém aktivitu či program realizujeme a naše materiální zázemí (v přírodě těžko

budeme využívat dataprojektor, který nám naopak vhodně poslouží při přednášce ve třídě).

Mezi nejužívanější prostředky patří projekty, přednášky, filmy, příběhy, diskuse, hry,

exkurze, školní pozemky a praktické pomáhání přírodě.

Projekty- V pedagogice se zpravidla jako projekty chápou komplexní rozsáhlé celky, ve

kterých se žáci podílí na volbě problému, který samostatně nebo s pomocí učitele řeší. Projekt

by měl mít určitý výstup. V environmentální výchově se s pojmem projekt pracuje dost volně,

takže se jako projekty někdy označují i (integrované) tématické celky. V takovém případě jde

zpravidla o slet aktivit, hodin či bloků, spojených jedním či několika souvisejícími tématy.22

Projektů využívají často střediska ekologické výchovy a různá sdružení, např. TEREZA,
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SEVER, SVOD (sdružení pro výchovu k občanství a demokracii), pobytové ekocentrum

PALETA, stanice pro handicapované živočichy PASÍČKA. V rámci projektů jsou děti aktivně

zapojeny do ochrany a údržby prostředí, ve kterém žijí. Získají poznatky z problematiky

ekologického provozu škol či domácností, snaží se zanechat co nejmenší ekologickou stopu,

pomáhat prací- přikrmovat zvířata, organizovat výtvarné výstavy s environmentální tématikou.

Při poznávání přírody také zkoumají dopad člověka na prostředí všeobecně, měří srážky,

zjišťují kvalitu ozonu a ovzduší. Projektů využívají také ekocenta při pobytových programech.

Někdy mohou být programy vedeny formou pracovních listů (otázky, soutěže, kvízy) při

krátkých programech, spojených se zkoumáním v přírodě.(A.Máchal,2007) Množství aktivit je

opravdu velké a často používané, neboť projekty jsou pro formování postoje dětí k přírodě

a otázkám její ochrany z hlediska jejich dlouhodobého působení a všestranného pohledu velice

účinné. Děti jsou formovány aktivně, většinou se s řešením problému setkávají v reálné situaci,

kterou se snaží společně řešit, což je dalším přínosem dobrého projektu. Práceve skupině

a nutnost spolupráce.

Přednášky a diskuse- U přednášek jde o pasivní formu získání informací, vhodnou

především pro skupinu motivovaných studentů staršího školního věku. Jde o teoretické

získávání informací bez zpětné vazby. Nevytváří postoje, pouze pomáhají utvořit si názor na

daný problém. Vhodné je jejich spojení s aktivní činností. Diskuse může navazovat na

předchozí přednášku, kde studenti získají základní informace k tématu. Pokud je diskuse dobře,

citlivě vedena a vedoucí příliš nezasahuje a neovlivňuje názor diskutujících, pouze usměrňuje,

je možné získat přínosné náměty, závěry či různá řešení pro všechny účastníky diskuse. Ta

kromě již zmíněného formování názorů má i velký přínos při rozvoji komunikačních

dovedností. J.Činčara ve své knize Environmentální výchova uvádí několik vhodných

diskusních aktivit- Bzučící skupiny, Sněhová koule, Řazení kartiček, Hry na souvislosti, Práce

s textem, Myšlenkové mapy, pro mladší věk, dle mého názoru, vhodná Krok vpřed/Krok vpřed

a vzad.23

Filmy jsou v současné době velmi lákavým a vhodným prostředkem. Jejich

prostřednictvím mohou děti vidět věci, které vlastní zkušeností nemají možnost zhlédnout

(zpomalení a zrychlení času, zvětšení detailů, přírodu v jiném podnebním pásmu…). Jsou tedy

vhodné k přiblížení jakéhokoli tématu, jako počáteční motivace, námět na diskusi. Vhodně

zvoleným filmem lze navodit atmosféru pro případnou změnu názoru na určitou problematiku.

Působí na emoční složku dětské osobnosti snad právě proto, podle studie Global Environment

and the Expanding Moral Circle uvedlo 23 procent respondentů, sledování televize a médií jako

nejdůležitější zkušenost, která formovala jejich vztah e zvířatům a pro 21 procent bylo

sledování televize nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím jejich vztah k životnímu prostředí.24
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Příběhy jsou silným, především motivačním prostředkem pro děti, jak mladšího, tak

staršího školního věku. Vedoucí programu může využít pohádky či smyšleného příběhu (který

by neměl vydávat za pravdivý) k základu pro další, většinou prožitkovou činnost. Důležité je

vytvořit vhodnou, ničím nerušenou atmosféru pro kvalitní prožitek dětí a jejich vtáhnutí do

děje. Příběhy se také mohou prolínat celou činností.

Hry jsou velmi důležitým prostředkem environmentální výchovy zejména u dětí

mladšího školního věku, i když někteří autoři např. J.Činčara a M. Cácha vytvořili spoustu her

podporujících kladný vztah k trvale udržitelnému rozvoji právě pro děti starší. Prostřednictvím

simulačních her se děti seznamují s různým prostředíma životem zvířat, jejichž role často

přejímají. Díky prožitku pak získávají zkušenost a lepší představu o životě těchto zvířat,

v daném prostředí. Hry jsou určeny k tomu, aby pomohly žákům nalézt vlastní hodnotu,

hodnotu svých stanovisek, uvědomit si nadání  a schopnosti. „Osvědčuje se např. simulace

diskusních pořadů k různým ekologickým otázkám (u mladších žáků např. hledání argumentů

k zachování lesa, rybníka..)“25 Významné jsou také didaktické hry, většinou založené na

principu her stolních. Slouží především k zopakování látky a upevnění znalostí.V nabídce

mnohých ekocenter je možné nalézt řadu zajímavých karetních her (pexesa, kvarteta) s různým

námětem. Např. třídění odpadu, stromy a jejich plody a další. Také stolních her, např. puzzle

Život a vývoj v lese, domino O odpadech atd. Výborné jsou také různé motanice. Výhodou

těchto her je jejich využití při neřízených činnostech, dle zájmu dětí.

Exkurze jsou vítaným prostředkem pro svůj přímý kontakt s předmětem bádání.

Exkurze do přírody umožňuje bezprostřední styk s přírodou, děti poznávají přímo prostředí, či

živočichy. Je velmi důležité přesně vytýčit cíl exkurze a poznávání spojit i s jinými aktivitami,

hrou či poutavým příběhem o krajině. Dítě si uvědomuje svou sounáležitost s přírodou, na

vlastní oči vidí důsledky působení člověka. Dobrým pomocníkem jsou naučné stezky. Bohužel,

řada z nich je opravdu naučných a zájem dětí příliš neupoutá svým mnohdy složitým textem.

Některé jsou však založeny na prožitku v přírodě (poslouchání zvuků, vnímání barev)

a aktivním poznávání přírody ( hmatové úkoly, kvízy, hádanky…) např. smyslově naučná

stezka Údolím Skuhrovského potoka. Při pobytu v přírodě můžeme rozvíjet také aktivity

technického charakteru, různá měření a sčítání, pozorování pohybu zvěře, příletu ptactva atd.

Zajímavé, pro děti lákavé, jsou exkurze do různých společností starajících se o čistotu životního

prostředí. Skládek, spaloven, čističek odpadních vod, dále například na farmu, kde se zaujetím

sledují běžný provoz.

Školní pozemky mají nezastupitelnou úlohu, zabezpečují přímý kontakt dítěte

s přírodou. Ve školním vzdělávacím programu mají tak výrazný přínos v poznávání přírody
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 a jejich zákonitostí, v utváření vztahu k přírodě. Velmi přínosné je, podaří li se škole propojit

pozemky s co nejvíce předměty.

Dalším praktickým prostředkem je aktivita některých hnutí a sdružení. (A. Máchal,

2007) Spolupráci zde může vhodně využít i škola. Praktickou pomoc přírodě a budování vztahu

k ní cíleně propagují a vykonávají ochránci přírody, členové hnutí Brontosaurus. V jejich

programech je možné najít dostatek příležitostí, jak pro práci v přírodě, tak i pro poznání

nových míst a kamarádů. Většina pracovních činností je vhodná pro starší děti. Nejen sdružení

zabývající se ochranou přírody, ale i jiné organizace a škola samotná mohou zorganizovat různé

akce na úklid a pomoc přírodě a prostředí kolem nás.
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2.3.1 Environmentální výchova jako součást Rámcově vzdělávacího

programu základního vzdělávání (RVP ZV)

Environmentální výchova nabyla v současném školství nových rozměrů. Vzhledem

k zaměření mé práce považuji za důležité ujasnit úlohu této výchovy v novém vzdělávacím

programu.

Od dob minulých, kdy se na přírodu pohlíželo jako na předmět zájmu, který se musíme

naučit znát, abychom věděli, jak jej využívat, se současný environmentální pohled odlišuje.

„Vede k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj.

k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnost a k poznání

významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince.“26

S vědomím významu důležitosti environmentálního postoje pro člověka a kladného

vlivu environmentální výchovy na utváření osobnosti má tato výchova v RVP ZV významné

postavení. Stala se jedním z šesti průřezových témat, na jejichž realizaci se podílí většina

vzdělávacích oblastí.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět dítě poznává přírodu, seznamuje se s důsledky

svého jednání, snaží se chovat k přírodě ohleduplně. Tato oblast dává prostor pro přímé

 a aktivní zkoumání nejen se zapojením složky rozumové, ale i emocionální. Oblast Člověk

 a příroda se zabývá zákonitostmi přírody, jejími systémy, jichž je člověk neoddělitelnou

součástí. Principy trvale udržitelného rozvoje v ekonomických, sociálních a ekologických

souvislostech se zabývá vzdělávací oblast Člověk a společnost. Problémy vlivu životního

prostředí na lidské zdraví pak řeší oblast Člověk a zdraví. Informační a komunikační

technologie dává velké možnosti spojit svět informační technologie, především využitím

internetu s problematikou ochrany přírody nejen u nás, ale i jinde ve světě na základě

srovnávání výsledků měření apod. Estetickou složku osobnosti významně rozvíjí oblast Umění

a kultura, která průřezové téma obohacuje o pohled na přírodu z hlediska vytváření kulturních

 a uměleckých hodnot. Člověk a svět práce je především praktickou  oblastí vzdělání, kdy se

dítě učí díky svým aktivitám být přírodě prospěšným. Seznamuje se s vlivem jednotlivých

profesí lidské činnosti na životní prostředí.27

Díky prolínání průřezového témata těmito oblastmi dochází k ucelenému rozvoji

osobnosti. Dítě se tak rozvíjí nejen po stránce racionální, ale i estetické a volně aktivní. Pro

žákovo pochopení základních podmínek života a jeho odpovědnosti za budoucnost, byla

environmentální výchova rozčleněna  do tématických okruhů.

Jedná se o :
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  Ekosystémy- v okruhu se žáci zabývají  základními ekosystémy. Jejich významy, vztahy

uvnitř a vně ekosystémů, funkcí, ovlivněním v důsledku lidské aktivity atd.

  Základní podmínky života- tyto podmínky opět žáci zkoumají ze všech stran. Jejich vztahy

s životem organismů, propojenost složek prostředí, důvody a způsoby ochrany, surovinové

a energetické zdroje a jejich vyčerpatelnost, vlivy prostředí.

  Lidské aktivity a problémy životního prostředí- jednotlivé aktivity jsou opět rozebrány

z hlediska jejich významu, vývoje a vlivu na přírodu. Je hledáno východisko k co

nejšetrnějšímu způsobu lidského života.

  Vztah člověka k prostředí- zabývá se možností využití přírodních zdrojů přímo obce, ve které

žijeme, konkrétními aktuálními problémy, které se snažíme řešit, utvářením vlastního názoru na

daný problém, otázkou prostředí a zdraví.28

Přínosem environmentální výchovy jako průřezového témata jsou získané vědomosti

a dovednosti, např. uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožení, dále vztahů

člověka a prostředí s důsledky lidských činností. Seznámení se s principy udržitelného rozvoje

společnosti. Na základě těchto vědomostí si dítě vytváří postoje a životní hodnoty. Odpovědně

přistupuje k ochraně přírody, snaží se utvářet zdravý životní styl, vnímá estetické hodnoty

prostředí, přírodu chápe jako dědictví.

Pro žáky prvního stupně základní školy byla vytvořena vzdělávací oblast RVP ZV

Člověk a jeho svět. Tato oblast je komplexní. Poskytuje dítěti poznatky z široké oblasti

lidského působení a poznávání světa. Navazuje na předškolní vzdělání a poznatky získané

dítětem v rodině. Člověk a jeho svět je základem pro výuku na druhé stupni, kde se dítě dále

rozvíjí v oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke

zdraví.29

Člověk a jeho svět zahrnuje tématické okruhy:

  Místo, kde žijeme - žáci se zaměřují na chápání vztahů v rodině, škole, obci a společnosti,

utváří si vztah k místu jejich bydliště, rozvíjí národní cítění a vztah k zemi.

  Lidé kolem nás - žáci si osvojují a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, seznamují

se se základními právy a povinnostmi, globálními problémy.

  Lidé a čas - žáci se učí zajímat se o historii. Vychází z poznání minulosti rodiny, obce, regionu

a poznávají důležité okamžiky pro naši vlast. Důraz se klade na samostatnost dítěte při

vyhledávání různých pramenů a při práci s nimi.

  Člověk a jeho zdraví - žáci poznávají základní funkce těla, vývoj člověka od narození do

dospělosti, učí se chránit zdraví, zdravotní prevenci a první pomoc.30

  Rozmanitost přírody- v tomto okruhu je kladen na environmentální výchovu největší důraz.

Žáci poznávají Zemi jako součást sluneční soustavy, rozmanitost života na Zemi se všemi
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zákonitostmi. Učí se aktivně zkoumat a pozorovat činnost člověka v přírodě i s jejími důsledky.

Poznávají možnosti nápravy necitlivých zásahů do přírody. Uvědomují si, že příroda tvoří jeden

celek a člověk je její neoddělitelnou součástí. Postupně chápou význam trvale udržitelného

rozvoje. „Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání

a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů.“31

Vzhledem ke komplexnímu pojetí oblasti Člověk a jeho svět se environmentální

výchova prolíná všemi  jejími okruhy a rozvíjí tak kladný vztah dítěte k přírodě, učí dítě vnímat

přírodu „ všemi smysly“.Vytváří v dětech uvědomění si pocitu odpovědnosti za své chování

ve vztahu k přírodě.
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2.3.2  Environmentální výchova na naší škole

 Motto : Každý organismus někam patří.

Poznej, pak můžeš chránit.32

Tuto kapitolu jsem zařadila k přiblížení podmínek environmentální výchovy na naší

škole. Popisuji možnosti materiálního vybavení, aktivity pořádané školou v této oblasti a běžné

činnosti ve škole, související s tématem práce.

Pracuji ve škole Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Školu navštěvuje 467 žáků osmnácti

tříd prvního i druhého stupně. Její součástí je školní družina, jídelna a v areálu pak školní

pozemky.

Environmentální výchova je zahrnuta do školního vzdělávacího programu a prochází

napříč všemi předměty. Žáci mají možnost také navštěvovat semináře z biologie, jako volitelný

předmět na 2. stupni, v 9. ročníku pak předmět Ekologie. Mimo základní práci v předmětech,

kde si děti osvojují znalosti o přírodě a jejich praktické využití, budují estetickou hodnotu

ve vztahu k přírodě, pátrají po vzájemném ovlivňování člověk a přírody a dospívají

k přesvědčení o nutnosti naučit se k přírodě chovat, se škola snaží o aktivní účast dětí.

Škola organizuje názorné semináře v přírodě a laboratorní práce, exkurze, školy  přírodě

zaměřené na eko programy pro 1. stupeň a EKO-BR(K)-TOUR :

Ekologicko- branně- kulturní kurz  pro stupeň 2.. Spolupracuje se záchrannou stanicí

handicapovaných živočichů Ekocentra Pasíčka (Bor u Skutče), kde každý rok prodlužuje

adopci tří zvířat. Samozřejmostí je návštěva dětí v této stanici a seznamování s jejím

fungováním. Dále také děti spolupracují s ochránci přírody, kromě jiných osvětových akcí

pomáhají v pořadatelské činnosti pochodu „Brontosauři šlápoty“ a účastní se exkurzí do

přírodovědně zajímavých míst České republiky. Škola využívá nabídek ekocenter Paleta

Pardubice, Oucmanice a jejich programy, ať již jednodenní či pobytové.

V rámci školního vyučování probíhají pro žáky druhého stupně Dny zdravého životního

stylu. Zde se děti seznámí s řadou aktivit pro využití volného času a to i v přírodě. Připraven je

program v lanovém centru, branný závod, střelba, vodáctví, golf, karate, bowling. Při probírání

problematiky zdravé výživy děti samy zhotovují vlastní pokrmy. Dále se zabývají péčí o tělo

(kosmetika) a také základy první pomoci.

Důležité je také budování vztahu ke svému okolí. Děti jsou vedeny k péči a zlepšování

svého prostředí. Pečují o květinovou výzdobu ve všech prostorách školy, úklid a úpravu jejich

prostor i jejího blízkého okolí. Starají se o obměňování exponátů ve stálé výstavě přírodnin na

prvním stupni. Využívají makulaturu a možnost recyklace. Starají se o školní pozemky, zbytky



22

ze školní zahrady kompostují. Každodenní odpad poctivě třídí v rámci domluvených pravidel

na směsný, plastový, papír a tetrapak. 33

Mezi další cíle našeho výchovně vzdělávacího působení je i seznámení dětí

s přírodovědným a kulturním bohatstvím našeho regionu Podorlicko a vytváření citlivého

vztahu k městu a okolí. Navštěvujeme městské muzeum a jeho tématické výstavy, využíváme

naučných stezek v okolí města. Každým rokem se účastníme Ekologického dne pořádaného

městem při akci „Město v pohybu“, kde prezentujeme naši činnost.

Při své práci mohou učitelé i ostatní výchovní pracovníci využívat skvěle vybavené

biologické učebny, kde jsou k dispozici kromě standardních pomůcek (preparovaná zvířata,

nástěnné obrazy, lupy) moderní mikroskopy, videokamera, dataprojektor a interaktivní tabule.

V případě zkoumání v terénu si může každý vypůjčit speciální batoh, obsahující řadu pomůcek

ke zkoumání přímo v přírodě. Již několik let je snahou koordinátorky environmentální výchovy

na pozemku naší školy vybudovat učebnu v přírodě. Doufáme,  že i tato snaha bude v budoucnu

úspěšná.

      Vedení naší školy rozvoj environmentálního cítění podporuje, díky tomu byla

environmentální výchova zařazena mezi priority naší školy. Jsme zapojeni v síti M.R.K.E.V.

Každoročně se účastníme krajské soutěže „Zelený Pardoubek“. V roce 2007 byla škola

hodnocena jako Ekologická škola 3.stupně, v roce 2005 a 2008 jsme získali titul Ekologická

škola stupně 2. Velkým přáním pedagogů školy je vychovat mládež, které není lhostejná

budoucnost naší Země.
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2.3.3  Školní družina a využívání environmentální výchovy

Projekt zaměřený na environmentální výchovu, jehož návrh připravuji, je  vhodný pro

práci ve školní družině. Při přípravě činností jsem musela vycházet z obecně platných pravidel

a podmínek školních družin a specifik jejich provozu. Důležitou úlohu hrají také místní

podmínky a Školní vzdělávací program pro školní dužinu, jehož jsem v našem zařízení

spoluautorkou.

Školní družina je zařízením, které má v naší republice dlouholetou tradici. Je součástí

výchovně- vzdělávacího systému školských zařízení a stará se o děti prvního stupně základní

školy. Práce ve školní družině, jako zařízení výchovy mimo vyučování, je specifická. Není

pokračováním školního vyučování. Platí pro ni obecný cíl- výchova všestranně harmonicky

rozvinutého člověka. K dosažení tohoto cíle využívá různých odpočinkových, rekreačních

 a zájmových činností. Činnosti umožňují rozvinout znalosti, schopnosti a dovednosti dítěte.

Ukazují mu, jak smysluplně naplňovat volný čas a tím významně přispívají k prevenci sociálně

patologických jevů. (Hájek, Pávková, 2003)

Jednotlivé činnosti školní družiny se navzájem prolínají, nelze vézt přesnou hranici.

Odpočinkové činnosti jsou určeny k odstranění únavy dětí po obědě nebo brzy ráno.

Vychovatelka využívá různých relaxačních technik, čtení zajímavých příběhů, povídaní

s dětmi, klidných sociálních či námětových her. Rekreační činnosti se zaměřují na regeneraci

 a rozvoj sil dítěte. Vhodné je zařazení pohybových a sportovních aktivit. Jde především

o aktivní odpočinek dětí, pokud možno venku. Vychovatelka využívá organizovaných činností

i spontánních aktivit dětí. Rekreační činnosti mají také relaxační účinek, slouží k uvolnění

a odreagování po školním vyučování. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost dítěte. Kladou důraz

na jeho aktivitu. Vychovatelka nabízí kreativní činnosti, využívá dětského zájmu k rozvinutí

schopností a dovedností dítěte. To nachází v činnosti radost a uspokojení. Díky rozmanitosti

různých druhů aktivit, skupinových i individuálních, dítě získává základní dovednosti při

trávení svého volného času. Učí se tento čas smysluplně využívat. Seznámí se s řadou

pohybových aktivit, výtvarných a rukodělných činností, rozvíjí svůj vztah k přírodě a rodné

zemi. Příprava na vyučování není povinnou činností ve školní družině. Pomáhá dětem opakovat

a prohlubovat školní poznatky, především formou didaktických her, získáváním nových

informací při práci s časopisy a knihami. V některých případech děti mohou ve školní družině

se souhlasem rodičů vypracovávat domácí úkoly.34V režimu školní družiny mají místo také

i činnosti spojené se sebeobsluhou dětí (převlékání, stolování, obědy a svačiny), které dítě

rozvíjejí po stránce sociální. Další režimové či provozní momenty (přechod na jídlo, odpolední
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vyučování, slučování oddělení apod.) se vychovatelky vždy snaží řešit efektivně, aby co

nejméně zasahovaly do činností zaměřených na cílený rozvoj dítěte.

V současné době školní družiny začínají pracovat podle Školních vzdělávacích

programů školní družiny. Tyto plány vycházejí ze školních vzdělávacích programů jednotlivých

škol, vypracovaných podle RVP ZV. Při jejich zpracování vychovatelky přihlížely na konkrétní

podmínky v zařízení. Jeho materiální, personální vybavení, možnosti vzhledem k poloze školy,

spolupráci s městem, rodiči a různými komunitami. Především vycházely z potřeb a zájmů dětí

tak, aby rozvíjely jejich základní kompetence, kterými pro školní družinu jsou: kompetence

k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální

kompetence, občanské kompetence, kompetence k vytvoření volného času a pracovní

kompetence.35 Pro rozvoj těchto kompetencí většina školních družin vychází z tématického

celku pro základní vzdělávání dětí prvního stupně Člověk a jeho svět. O jeho tématických

okruzích jsem se již zmiňovala v kapitole Environmentální výchova jako součást ŠVP ZV.

Ve školních družinách jde především o rozvíjení poznatků a dovedností v návaznosti na školní

vyučování.

Pro rozvoj environmentální výchovy ve školní družině byl rozpracován tématický okruh

Rozmanitosti přírody. Navazuje na dlouholetou tradici přírodovědných činností ve školní

družině. Základem je tedy poznávání přírody a jejich zákonitostí, utvoření vztahu dětí k přírodě.

Větší důraz se také díky environmentálnímu pohledu klade na vliv člověka na přírodu

a utváření pocitu odpovědnosti za jeho chování. V praxi se prvky environmentální výchovy

mohou prolínat ve všech činnostech školní družiny.36 Odpočinkové činnosti vychovatelky

využívají k četbě zajímavých témat z oblasti, relaxací dětem umožňují přibližovat přírodní

prostředí a pomocí fantazie a citového zaujetí pak podporují utváření vztahu dětí k přírodě.

Přitažlivá jsou také povídání dětí z praxe, kde poutavě líčí příběhy se zvířaty či své pěstitelské

úspěchy nebo naopak vyvolají diskusi zážitkem, kdy byly svědky nevhodného chování

k přírodě. Při činnostech rekreačních vychovatelka využívá různých pohybových, námětových

her, které umožní dětem poznat zákonitosti přírody a přírodních vztahů. Působí dětem radost

a uvolnění. Velmi dobré je tyto činnosti v rámci možností družiny situovat ven, do přírody.

Relaxační složka je prostředím podtržena a příroda má možnost na děti nenásilně, podvědomě

působit. Dítě si k prostředí, ve kterém se pohybuje, utváří vztah. V zájmových činnostech

vychovatelka cíleně rozvíjí vztah dětí k přírodě. V období mladšího školního věku jde

především o seznámení dětí s přírodu, objevování jejích zákonitostí především praktickou

zkušeností na základě zájmu dítěte.37 Vychovatelka proto využívá především vycházek do

přírody, praktického zkoumání, her, které dětem přiblíží danou věc. Při práci také využívá řadu

pomůcek (lupy, mikroskopy, videokazety), knih a časopisů. Děti se učí vyhledávat
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v encyklopediích. Významnou úlohu hrají také konkrétní příklady z praxe a exkurze (třídění

odpadu, umístění kontejnerů v místě bydliště, návštěva stanice handicapovaných živočichů,

péče o zvířata a rostliny ve ŠD, úklid odpadků v okolí školy…). Při přípravě na vyučování

vychovatelka pracuje s didaktickými hrami, pracovními listy, využívá knih, časopisů

a encyklopedií. Snaží se vycházet z probrané látky ve škole a prohlubovat, upevňovat tak dětem

jejich získané poznatky.

Kvalitní práce, nejen v environmentální výchově, má ve školní družině i svá úskalí. Ta

vidím především v nedostatečné časové dotaci. Na mnohých školách se oddělení školní družiny

stala bohužel opravdu „ hlídacím zařízením“ a plní z velké časti jen sociální funkci. I vysoké

počty dětí v oddělení, která se naplňují do počtu 30, neumožňují vychovatelce vždy rozvinout

tvořivou práci. Z tohoto počtu během odpoledne děti různě odcházejí. Tím je nabouraná

činnost. Samozřejmě také jde o vnitřní uspořádání. Pokud ale rodiče mají zájem, aby jejich děti

navštěvovaly zájmové útvary mimo školu, je nutné jim vyhovět. Další, spíše organizační

bolístkou na některých školách, jsou častá odpolední vyučování, či úvazek vychovatelky

ve škole. Ta chodí v odpoledních hodinách učit např. vaření nebo výtvarnou výchovu a

oddělení školních družin se různě rozdělují a slučují. V takových případech jsou vychovatelky

rády, že na cílenou práci mají jedno odpoledne týdně, kdy v nepravidelných intervalech pouštějí

děti domů.

S podobnými problémy se potýká i naše zařízení. Rozmanitost přírody, jako okruh ŠVP

ZV pro ŠD, jsme se pokusili vypracovat  podle knihy Bedřicha Hájka, Jak vytvořit vzdělávací

program pro školní družiny, která pro nás byla jediným dostupným vodítkem. Počítáme s jeho

platností v období čtyř let. V současné době ověřujeme jeho užitelnost v praxi. Vzhledem

k nedostatečným časovým podmínkám vidíme interval čtyř let jako reálný z hlediska postižení

všech témat. Není však vyloučeno, že za uplynutí celého cyklu snížíme spíše počet témat,

neboť zjistíme, že nebylo možné je realizovat s jedněmi dětmi. Při počtu 150 dětí v naší ŠD děti

většinou s pí vychovatelkou absolvují první a druhou třídu, ve třetí a čtvrté jsou pak rozděleny

do různých oddělení. Z tohoto důvodu se mi jako efektivnější jeví ubrání témat a zbývající

témata rozpracovat tak, aby postihovala základní informace o přírodě a budování pozitivního

vztahu k ní a obsahovala rozšíření pro starší a zvídavé děti. Rozmanitost přírody zpracovanou

v současné podobě zařazuji do přílohy.

Činnosti, o které se nejvíce opírá environmentální výchova v naší školní družině, jsou

především praktické. Zaměřujeme se na poznávání přírody pomocí diskusí a pohybových her

k tématům, bohužel nemáme velkou možnost vyjít s dětmi do přírody. Díky různým odchodům

dětí, dělením oddělení a dalším již zmíněným komplikacím. Přesto se nám daří občas sledovat

život u nedalekého rybníka a na vycházkách práci na zahradách. Pozorovat proměny přírody
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v jednotlivých ročních obdobích, snažíme se také uklízet prostory kolem školy a náš odpad

poctivě třídit. Odpadový materiál využíváme k různým výtvarným hrátkám. Snažíme se o co

největší používání materiálu přírodního. Z vyrobených dílek vytváříme výstavky. Vedeme děti

k šetrnosti, snažíme se neplýtvat materiály. Využíváme makulatury. Děti se pod našim vedením

starají o pokojové rostliny ve školní družině. Snažíme se zapojit do práce i rodiče, kteří se rádi

podělí o své zkušenosti. Například již dva roky úspěšně chováme ve spolupráci s jedním

tatínkem akvarijní rybičky. Děti se starají o jejich krmení, čištění filtru a skla, společně

s tatínkem mění vodu v akváriu. Od rodiče také získávají zasvěcený výklad o rybkách, které

chováme a o jiných zajímavostech z oblasti akvaristiky. V letošním roce měli naši tlamovci

mladé. Děti již viděly mrtvou rybku, která občas v akváriu nepřežila konkurenční boj. Z malých

rybek nám přežila pouze jedna, žijící skryta pod kamenem. Pro děti je takové akvárium

ukázkou zákonitostí života. Je pro ně neobyčejně zajímavé a přitažlivé. Dále také chováme

křečka džungarského. Zde se opět děti musely seznámit s potřebami zvířete. Četly knížky,

shromažďovaly články, tvořily plakáty na témata spojená s chovem (chování křečků, co křeček

potřebuje, křečkova strava, jak s křečky zacházet, nemocný křeček). Uspořádali jsme výstavu

sbírek dětí, na kterou přišla řada rodičů a získali jsme tak prostředky na odpovídající klec pro

křečka, který dosud obýval malé akvárium a děti mu chtěly vytvořit přijatelné prostředí. Rodiče

se s křečkem také seznámili a velice vítají aktivity tohoto směru v ŠD. Děti si mohou křečka

i z klece za předem domluvených podmínek půjčit. Zde jsou vidět individuální schopnosti dětí

chovat se ke zvířeti ohleduplně. Mým úkolem je rozvoj těchto schopností podpořit a musím

říci, že je vidět velký posun u dětí v zacházení se zvířátkem. Křečkovi děti také pravidelně čistí

klec a dávají potravu a pití. Mnohé děti také vítají pouhé pozorování zvířat. Projevy chování při

krmení, hře…Když se nám podaří opustit školu, využíváme příležitosti pozorovat například

vážky u rybníka, vývoj žab od pulců k dospělým jedincům, mapovat první jarní byliny atd.

Velice oblíbenou činností dětí je také pozorování lupou ( při zkoumání drobných živočichů,

struktur rostlin..) a mikroskopem. Máme to štěstí, že máme jeden mikroskop přímo v oddělení

ŠD a výbornou koordinátorku EVVO na škole. Díky jejím podnětům děti mohou zkoumat

různá tajemství k tématům, o kterých se bavíme. Například. Nohu a kusadlo včely, pero ptáka.

Trepky, pro jejich odhalení jsou děti ochotny pátrat i delší čas a najdou i mnohé jiné zajímavé

mikroorganismy v kapce vody. Při své práci vydatně využíváme encyklopedií, knih a časopisů.

Máme možnost navštěvovat přírodopisný kabinet s vycpanými živočichy a půjčit si

i videopořady s tématikou.
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2.4  Charakteristika dětí mladšího a středního školního věku

Činnosti, připravené v návrhu projektu, jsou zaměřené na děti od 7 do 10 let. Tuto

věkovou skupinu můžeme zařadit z pohledu vývojové psychologie do mladšího a středního

školního věku. Z hlediska úspěšnosti programu je dobré znát specifika věkových zvláštností

této skupiny.

Mladší školní věk

U autorů odborných prací označovaný také jako raný školní věk (M.Vágnerová, 2000).

Začíná nástupem školní docházky v šesti nebo sedmi letech a končí ve věku osm až devět let.

Dále pak navazuje období středního školního věku – devět až dvanáct let. Čáp a Mareš mluví

o mladším školním věku obecněji v časovém období vývoje dítěte od šesti do deseti až

jedenácti let. V tomto období jde především o utvoření vztahu ke škole a vzdělávání vůbec.

Vypořádání se s velkou životní změnou, kterou je nové prostředí, nová autorita a nový kolektiv.

Vstup dítěte do školy je důležitou událostí v jeho životě. Mění se prostředí, zaměstnání

a činnost dítěte i sociální zařazení.Ve škole dítě získává nové dovednosti, rozvíjí svoje

schopnosti. Začíná se osamostatňovat. Nově nabyté pozice a sebehodnocení jsou odrazovým

můstkem pro budoucí volbu povolání a pozici ve společnosti.

Tělesný a pohybový vývoj dítěte je v tomto období velmi intenzivní. Společně s jeho

rychlým růstem výšky a přibýváním váhy se zvyšuje také odolnost dítěte vůči nákazám.

Narůstají jeho tělesné síly a je velmi pohyblivé. Pohyby se zlepšují, jsou nyní rychlejší,

přesnější, obratnější. Vzrůstá jejich koordinace. Zlepšuje se například  běh, velice oblíbené jsou

míčové hry. Dítě dokáže donést plný talíř s jídlem, mělo by zvládnout jíst příborem. Na rozdíl

od předškoláka má rozvinuté drobné svalstvo ruky, je schopno zvládnout jemnou motoriku

důležitou pro nácvik psaní, lépe ovládá nůžky a v průběhu období dobře zachází i s jehlou. Má

rozvinutou zrakově pohybovou koordinaci. Při nedostatku pohybu jsou děti nervózní,

nesoustředěné a nedisciplinované (zlobí). 38

Vývoj poznávacích procesů. Vnímání u mladšího školáka postupuje od celistvého

k analytickému. Využívá jej k nácviku čtení a psaní. Dochází k objektivizaci ve vnímání, které

není tolik závislé na citu a náladě, ale celkově je to vnímání ještě subjektivní. Dítě dokáže již

odhadnout prostor zrakem, není závislé na pohybu. V toto věku stále ještě  převládá pozornost

neúmyslná, i když úmyslnou pozornost začíná dítě také využívat. Je proto důležité, aby toho

učitel uměl využít. Problém dítěti činí rozdělování pozornosti. Její stálost roste (15-20 min),

důležité jsou přestávky. Fantazie a představy jsou velice názorné až nahrazují skutečnost. Tyto

eidetické představy mizí s rozvojem kritického myšlení po 10. roce dítěte, kdy již přesně
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rozlišuje představoua skutečností. 39Myšlení mladšího školáka je názorné a konkrétní. Opírá se

o vlastní, konkrétní zkušenost. Nedokáže zobecnit. Při poznávání dává přednost takovému

způsobu, kdy si může nové poznatky prakticky ověřit. Je vhodné, aby učitel používal dostatek

názorných pomůcek a výklad ověřil na konkrétním příkladu. Dítě v tomto věku se učí

nápodobou, využívá i metodu pokusu a omylu, která probíhá většinou náhodně,

i svých předešlých zkušeností.40Nemá vlastní názor, nedokáže si ho vytvořit, proto věří tomu,

co slyší- naivní nekritičnost. Rozvíjí se logické myšlení. Dítě chápe trvalost počtu, přestože

jednotky jsou uspořádány různým způsobem. Chápe prostorovéa časové pojmy. Řadí různé

události, pracuje  s kalendářem, učí se znát hodiny. Protože nedovede uvažovat abstraktně,

časové pojmy si stále spojuje s konkrétní představou, dějem. Mladší školák je realista.

„Realistický přístup mladšího školáka vede k tomu, že dítě akceptuje skutečnost jako danost.

Náhoda pro ně znamená znehodnocení daných pravidel, a proto působí jako zdroj nejistoty.“41

V citové oblasti se mění způsob prožívání citů, do značné míry se omezuje jejich vnější

projev, vzrůstá sebekázeň (dítě se stydí, že se bojí). Celkově jsou však city dětí impulsivní,

časté jsou konflikty mezi dětmi. Strach v tomto období má různé příčiny. Dítě se bojí

skutečných nebezpečí (tma, noc), nereálných podnětů (děti si vypráví horory), také zvířat

(děvčata malých, chlapci velkých). V průběhu školní docházky může narůstat i obava ze školní

práce a její úspěšnosti. Docházka do školy ovlivňujei řadu vyšších citů. Ty jsou spojeny

s úspěšným procesem socializace v novém prostředí.

Škola má vliv na socializaci dítěte. „Nástup do školy je spojen s nutností osamostatnění,

přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky.“42 Dítě přijímá novou sociální roli,

kterou si nevybírá. Je to role žáka. Ten respektuje pravidla, která na něj mohou působit jako

zátěž. Zde je velmi důležité, aby dítě přišlo do školy zralé. Pravidla si pak osvojí lépe. Vnímá je

jako danou věc, o které nepřemýšlí a respektuje ji. Na základě dodržování těchto pravidel se

vytváří určitá „norma žáka“, kterou by měly všechny děti mít. Jedná se o souhrn vlastností,

kterými by dítě mělo být vybaveno. Na základě těchto vlastností je pak dítě hodnoceno. 43

Velký vliv na plnění těchto norem má učitel. Ten je pro dítě brán jako bezmezná autorita.

Představuje pro dítě mladšího školního věku bezpečí a jistotu. Jeho kladný vztah k dítěti se pro

dítě stává motivací k dodržování školních pravidel. Pozitivní hodnocení učitelem je pro dítě

velmi důležité. Podporuje sebedůvěru dítěte, která je pro překonávání počátečních adaptačních

problémů nezbytná. Děti vnímají hodnocení učitele nekriticky, respektují i hodnocení druhých

dětí učitelem. „Dítě potřebuje dosáhnout společenského uznání, potřebuje být druhými

akceptováno i oceňováno.“44 Nejen hodnocení učitele, ale i rodičů, prarodičů a vrstevníků je

důležité pro kladné sebehodnocení dítěte a motivaci k další práci. Neúspěch vede ke snaze
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vyrovnat se s problémem jiným způsobem, kdy na sebe dítě upozorňuje nevhodně-šaškování,

lumpárny.

Pro děti je velmi důležitá i mimoškolní činnost. Volný čas tráví formou různých her

 ve vrstevnické skupině i s dětmi různého věku v okolí svého bydliště. Důležitou roli zde hrají

zájmové činnosti. Rodiče vybírají různé typy sportovních či kulturních kroužků, které dítě

pozitivně rozvíjejí za předpokladu, že jsou vybrány vzhledem k zájmu a možnostem dítěte a že

jich není mnoho. V opačném případě může dojít k přetížení dítěte a následným problémům

i ve školní činnosti. To vše negativně ovlivní sebehodnocení dítěte.45

Velmi silný vliv na dítě mladšího školního věku mají také média.(Vágnerová 2000, Čáp

a Mareš,2001). Dítě nedokáže rozlišit mezi fantazií a realitou, pasivně přijímá informace

 a nemá zpětnou vazbu, zda vše pochopilo správně. Což může vést k touze po napodobení,

nabytí dojmu, že dané chování je vlastně normální. Díky stále se stupňujícímu násilí na

televizní obrazovce a v počítačových hrách roste nebezpečí omezení soucitu a empatie. Časté

sledování televize a vysedávání u počítače způsobuje nedostatek pohybu a tím vede ke snížení

pohybových schopností dítěte. Nepřispívá ani k rozvoji slovní zásoby a díky takto strávenému

času dítě přichází i o sociální kontakty s druhými lidmi. Média však mohou působit i pozitivně.

Díky spoustě informací v naučných a vzdělávacích pořadech se rozšiřuje dětem obzor, získávají

zajímavé znalosti. Je velmi důležité, aby rodič s dětmi získané informace konzultoval, televize

mnohdy bohužel působí jako „odkladiště dětí“. Má však i relaxační funkci, kdy přispívá

k uvolnění a odpočinku dítěte.

Střední školní věk

V tomto období, věku devět a dvanáct let, nedochází k žádným dramatickým zvratům, či

vývojovým a sociálním mezníkům. Jde o zdánlivě klidné období, dalo by se říci o „klid před

bouřkou“. Dítě se nyní připravuje na výraznější období, kterým je dospívání.

Škola je pro dítě již známým prostředím. Dítě zná náročnost požadavků, které jsou na

něj kladeny, zná své schopnosti, které využívá k dosažení cílů. I nyní je pro něj důležité

hodnocení učitelů a rodičů. Mění se však postoj k učiteli. Ten je pro dítě stále autoritou, která

již není založena na citovém zaujetí dítěte, ale spíše na respektování stanovených pravidel

a norem. Pro dítě je důležité, zda požadavky učitele odpovídají těmto pravidlům. Dítě je totiž

realistou a má tendenci mít ve všem jasno.46

Významu nabývají především vztahy s vrstevníky. Z hlediska sebehodnocení je

důležité, aby dítě mělo ve skupině přijatelné postavení. Vrstevníci uspokojují mnohé potřeby

dítěte. To získává řadu sociálních kompetencí, jako například komunikovat, spolupracovat,

osvojit si různé role. Větší rovnost rolí ve skupině s pravidly odlišnými od  pravidel platných



30

ve škole a doma umožňuje dítěti formovat identitu. Tato pravidla postupně nabývají většího

významu než pravidla a normy prezentované učitelem. Například podle Vágnerové kolem

desátého roku života přestávají děti žalovat. „Nežalovat znamená být solidární se spolužáky,

popřípadě až identifikaci s nimi.“47 V dětské skupině dítě řeší problémy , které s dospělými

nemůže. Vrstevníci se stávají jeho oporou i pomocníkem při zvládání úkolů kladených na dítě.

Pohled vrstevníka na problém bývá bližší, nežli pohled dospělého. Velice významné je

i soupeření, které se v každé skupině vyskytuje a dává prostor pro další rozvoj dítěte.

Kromě vrstevnických vztahů ovlivňují dítě také kamarádské vztahy utvořené mimo

školu. V zájmových kroužcích, či v místě bydliště, kde si děti vytvářejí určitou hierarchii

a pozice i ve věkově různorodém obsazení. Rozdíl ve velikosti skupiny dětí a zájmovém

zaměření se liší nejen věkem, ale i pohlavím členů skupiny. Chlapci vyhledávají větší skupiny

zaměřené na společnou aktivitu, vztahy zde nejsou ústředním motivem. Děvčata naopak

vytvářejí skupinky menší, nejraději dvou až třech kamarádek, kde vzájemné vztahy jsou velmi

důležité.

Vedle důležitosti vztahů mezi lidmi je významný pro vývoj dítěte také rozvoj vztahů ke

zvířatům. Zvíře dítě bezvýhradně poslouchá, bere jej takové, jaké je, neodporuje mu, má na dítě

čas a vyslechne každý jeho názor. Kompenzuje tedy nedostatky v mezilidských vztazích. Stává

se přítelem pro dítě, které se cítí osamoceno. Díky tomu, že jej respektuje, posiluje dětské

sebevědomí. Ve vztahu se také významně rozvíjí potřeba pečovatelského chování. Děti se učí

empatii ke zvířatům, porozumění jejich potřebám. „Tímto způsobem se rozvíjejí kompetence,

které jsou  nedílnou součástí budoucí rodičovské role.“48 První projevy chování, které můžeme

označit za rodičovské se začínají objevovat právě v tomto věku (Matějíček 1996). Zvíře má pro

dítě význam i při získávání životních zkušeností v podobě rození a umírání. Dítě se učí

překonávat trauma  spojené se smrtí, prožívá radost při narození mláďat. To vše bere jako

přirozený proces a součást života.
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3 Praktická část

3.1 Úvod praktické části

Návrh projektu, který jsem vytvořila, je věnován školní družině, ve které pracuji. Jsou

zde zohledněny místní podmínky. Obsahuje větší množství témat, ze kterých si vychovatelky

mohou vybrat a využít je jako možný námět pro svou práci v průběhu celého školního roku.

Některá témata jsem pak zpracovala. Ta zpracovaná mají vychovatelkám práci usnadnit.

Obsahují návod, jakým způsobem děti vést a v příloze i teoretický základ pro vychovatele.

Program je připravený tak, aby děti zaujal a bavil. Střídá se v něm nenásilné předávání

poznatků, praktické činnosti a hra. Pokud to bylo jen možné, snažila jsem se jej zařadit do

přírody. Bylo ale nutné přizpůsobit se provozním podmínkám a odchodům dětí. I tak jsou

v praxi v jednotlivých odděleních podmínky různé. Je dobré nechápat tedy připravené návody

jako dogma, ale po jejich přečtení se zamyslet nad možnou úpravou. Především v otázce časové

dotace, která může být různá. Proto doporučuji většinu témat, hlavně jsou li delší a časově

náročnější, rozdělit do více dní. Zpracovaná témata jsem ve velké míře realizovala. Připravila

jsem tedy materiál. Zalaminované obrázky a jiné pomůcky. To velmi usnadní vychovatelkám

práci. Témata ke zpracování jsem se snažila vybírat rozmanitá, z živé i neživé přírody. Tím se

někdy liší jejich charakter. V každém případě však odpovídají stejnému stylu. Především

zařazením her a praktických činností, které prohlubují poznatky a vnímání dětí zábavnou

formou.

Projekt je určen pro děti mladšího školního věku. Zaměřuje se spíše na děti starší sedmi

let, kde se předpokládá již schopnost čtení, psaní a kolektivní práce. Samozřejmě, že všechny

programy, ať již jde o předávání poznatků či hry, je možné zjednodušit nebo naopak ztížit

a přidat úkoly pro děti starší či bystřejší. K programům jsem za tímto účelem našla i řadu aktivit

v literatuře, jsou sepsány v přehledu témat.

Tento přehled nemusí sloužit jen pro využití v naší družině. Již při jeho první prezentaci,

která proběhla neformálně mezi studenty bakalářského studia, jsem obdržela několik žádostí na

jeho předání vychovatelkám z jiných družin. I proseb o samotný návrh projektu. Domnívám se,

že má práce bude využitelná i v jiných zařízeních. Je to především proto, že literatury s přírodní

tématikou je poměrně dost, ale zpracované v podobě témat vhodných pro práci ve školní

družině je málo. Většinu tvoří výtvarné náměty a pracovní činnosti. Právě v tomto bodě vidím

velký význam své práce.
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3.2 Návrh projektu

PODZIM

Zpracovaná a zrealizovaná témata:

Sklizeň úrody

Třídění odpadu

Ptáci na podzim

Příprava zvířat na zimu

Témata vhodná k dalšímu zpracování:

Náměty a zdroje jsou umístěné v příloze.

Stromy

Les

Houby

Plody přírody

Počasí- vítr

ZIMA

Zpracovaná a zrealizovaná témata:

Ptáci

Sněhové království

Včely

Témata vhodná k dalšímu zpracování:

Náměty a zdroje jsou umístěné v příloze.

Bylinky

Co dělají zvířata v zimě

Vánoční zvyky a tradice

Péče o domácí mazlíčky

Pole
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JARO

Zpracované a zrealizované téma:

Náš rybník

Témata vhodná k dalšímu zpracování:

Náměty a zdroje jsou umístěné v příloze.

Voda

Probouzení přírody

Mláďata ve volné přírodě

Ptáci a jejich obydlí

Velikonoce

Život pod kamenem

Domácí zvířata a jejich užitek

Mravenci

LÉTO

Zpracované a zrealizované téma:

Nerosty

Témata vhodná k dalšímu zpracování:

Náměty a zdroje jsou umístěné v příloze.

Obyvatelé strání

Rozkvetlá louka

Svět motýlů

Život pod zemí

Noční život

Duha
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Sklizeň úrody

Cíl: Seznámit děti se základními druhy ovoce a zeleniny, zapojit smyslové vnímání. Upozornit

na význam ovoce a zeleniny ve výživě a podpořit praktické činnosti dětí při jejich zpracování.

Využít možnost vycházek k pozorování podzimní práce na  zahradách.

Materiál: 1. Obrázky plodů ovoce a zeleniny- větší množství potřebné ke hrám.

                2. Čerstvé výpěstky , které si přinesou děti nebo koupíme v obchodě

                   (především málo obvyklé druhy). Šátek.

3. Příborové nože, prkýnka, misky, talíře.

4. Papírové tácky, tempery, potřeby na slané těsto a potravinářská barviva.

Didaktické doporučení:

Praktické poznávání ovoce a zeleniny je  dětmi velice oblíbená aktivita. Důležité je před

začátkem programu zmapovat množství plodů a pomyslně si je rozdělit do jednotlivých úkolů,

aby na všechny  bylo vhodné množství materiálu. Před začátkem je také důležité zjistit případné

alergie dětí na některé plody. V současné době to není nic neobvyklého. Mnohdy je i rodiče

zapomenou uvést do dokumentace, proto je dobré se zeptat i samotných dětí, jestli jim kontakt

s nějakým druhem nedělá ovoce či zeleniny potíže.

Program:

1. Na vycházkách pozorujeme práce na zahrádkách. Navštívíme zahrádkářskou kolonii.

Povídáme si o úrodě. Jaké druhy ovoce rostou na stromech, kterou zeleninu je možné právě

sklízet. Jakou jsme sklízeli v létě. Která nářadí při práci můžeme využít. Co může úrodu ohrozit

(škůdci, počasí) atd.

   Po návratu prohlížíme připravené obrázky a třídíme na ovoce a zeleninu.

Hra- Děti ve skupinkách přiřazují obrázky plodů k rostlinám. Vyhrává skupinka, která se

nejrychleji správně zhostila úkolu.

   Povídáme si o využití jednotlivých druhů. O tom, jaké je jejich zpracování a využití doma.

Kdo pomáhá mamince s přípravou zavařenin, marmelád, kysaného zelí apod. Hra- Děti sbírají

v prostoru kartičky s obrázky ovoce a zeleniny. Vyhrává nejšikovnější zahradník (nejvíce

karet). Ztížení- zahradníci třídí úrodu na ovoce a zeleninu.

Mohou ještě přímo radit kuchařům, kterým zeleninu prodávají, jak ji zpracovat. Starší děti třídí

na druhy zeleniny a ovoce podle rozdělení plodů na peckovice, malvice, bobule.
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2.  Praktické poznávání ovoce a zeleniny- poznáváme smysly.

  Využijeme výpěstků ze zahrádek, které děti přinesly, popř. koupeného ovoce a zeleniny.

Poznáváme pomocí hmatu. V kruhu si je prohlédneme, zopakujeme, co o jednotlivých druzích

víme. Posíláme jednotlivé kusy za zády. Děti hádají, co právě držely v rukou.

  Poznávání pomocí čichu a chuti. Děti pomocí příborových nožů nakrájí exponáty na kousky.

Dbáme na hygienu- opláchneme potraviny, máme umyté ruce. Se zavázanýma očima tipují,

které ovoce nebo zeleninu cítí a chutnají.

3.  Připravíme salát.

  Ze zbylých surovin přichystáme svačinu- zeleninový a ovocný salát. Připravíme nádobí,

prostřeme stůl. Klademe důraz na správné stolování. Povíme si, jak důležitou úlohu mají právě

ovoce a zelenina v našem jídelníčku. Svačina, kterou jsme si vytvořili je velice zdravá. Při

besedě vycházíme z praktických zkušeností dětí z rodiny (další info  příloha).

4.  Vyrábíme ozdobné tácky.

 Z nepoužitých výpěstků vytváříme rozkrojením na půl tiskátka. Ta pak namáčíme do

temperové barvy a tiskneme na papírový tácek (zakoupený v papírnictví). Nejlépe se daří

rozkrojená cibule, jablko, hruška.

5.  Modelujeme ovoce a zeleninu.

 Dle zájmu dětí můžeme vytvořit také ovoce ze slaného těsta, které barvíme potravinářskými

barvivy. Umístíme jej do misek, které jsme vytvářeli z recyklovaného papíru.(Postup práce-

příloha).

6. Možnost rozšíření tématu: Děti nosí recepty, které doma najdou v časopisech-

vytváříme „Kuchařku pro zdraví“

7. Puzzle- Obrázky plodů rozstříháme a skládáme na čas.

8.  Při volné hře využíváme omalovánek k tématu. Při námětových hrách (mladších dětí)

hrajeme na obchod s ovocem a maminky, které jej zpracovávají.

9.  Starší děti mohou navštívit obchod, opsat názvy cizokrajných plodů a pomocí knih

 a encyklopedií pátrat po jejich původu. Díváme se do atlasu.

10. Zajímavosti, pro děti zpestření, najdeme v knize Malý pozorovatel na venkově Sylvie

Bézuelová v kapitole Zeleninová zahrada a Sady a vinice (str. 72-97).

Výstup:

  Společná dětmi připravená svačina odpovídající zdravé výživě a „Kuchařka pro zdraví“ je

výstupem tohoto tématu.
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Třídění odpadu

Cíl: Seznámit děti s problematikou třídění odpadu. Učit je rozeznávat jednotlivé druhy odpadu

a upozornit na možnost recyklace. Navodit citový zážitek podpořený výtvarnou činností. Učit

děti spolupráci. Využít práci s knihou a encyklopedií.

Materiál: 1. Relaxační CD.

                2. Knížky a encyklopedie s přírodou, papíry, pastelky.

                3. Pytel s různými druhy odpadků (čistými), letáčky s tématikou třídění

                   odpadu.

Didaktické doporučení:

  Při pohybové aktivitě dbáme na bezpečnost dětí. Upozorníme je na prožívání pohybu, vlastní

kontrolu prostoru, aby neublížily kamarádům, hledaly vlastní cesty, popřípadě se vyhýbaly

nábytku. Rozebírání růstu stromů, jejich druhů a využití je spíše informativní (není hlavním

cílem tohoto témata). Děti ovšem zajímá a připravuje základ pro další práci s dětmi v tématu

Stromy, kterým můžeme příště navázat. Třídění odpadu není záležitostí jednoho programu. Je

důležité kontrolovat společně s dětmi odpadkové koše v oddělení průběžně. Děti za špatné

třídění nepeskovat, ale ptát se. Vždy se ve skupině najdou děti, které znají správné zařazení

odpadku a právě je můžeme pochválit. Působíme tak motivačně.

Program:

1. Nejprve děti uvolníme a zklidníme. Navodíme atmosféru motivující k další práci,

pomocí pohybových her a relaxace.

Hrajeme si na vítr. Děti běhají, střídají tempo a intenzitu podle pokynu vedoucí. Pohybem

ztvárňují drobný vánek, vítr, vichřici, popřípadě tornádo skupinovým během v kruhu. Dále

pokračujeme pohyby na místě, kdy předvádíme strom. Krásně urostlý, košatý s pevnými

kořeny. Opět v pohybu při různé síle větru (vynecháme tornádo, protože chceme, aby náš strom

pěkně rostl). Intenzitu větru střídáme, až se stane, že ze stromu vyletí semínko (děti v pohybu).

To se po krátkém letu usadí na příjemném, teplém a vlhkém místě. Následuje zklidnění,

relaxace dětí s poslechem CD, popřípadě tichým vyprávěním o vývoji semínka a postupném

růstu nového stromu (nenásilný popis vhodných podmínek).

2. Ke konci relaxace nabádáme děti, ať si představí, jaký krásný strom vyrostl z jejich

semínka. Po ukončení relaxace, vedeme s dětmi diskusi o tom, který strom si vybraly a proč.

Co se jim na něm líbí. Pro představu a orientaci všech dětí, si stromy najdeme v knížkách.
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Povídáme si například o tom, jaká má strom semena (byla o nich zmínka), kde se vyskytuje, jak

ho dobře poznáme a k čemu jej můžeme využít. Při práci opět používáme knížky

a encyklopedie. Citový zážitek podpoříme vlastní prací a uvažováním nad tajným přáním dětí.

Děti své stromy nakreslí na přeložený papír, který je možno postavit a umístí jej do prostoru

ve třídě určeného pro les. Kreslení může být opět doprovázeno relaxační hudbou. Před

umístěním do lesa děti pošeptají stromu, jako do pohádkové vrby, své tajné přání.

3. Na kraj lesa vedoucí vysype předem připravený odpad a tím rozpoutá bouři nevole.

Děti k lesu mají citový vztah a nechtějí jej ničit. Diskutujme o tom, kam odpad, který

vyprodukujeme odchází. Hovoříme o možnosti kompostování, recyklace, spalování a skládkách

odpadu. Možnost recyklace a třídění odpadu rozebereme. Využijeme propagačních letáčků

s popisem správného třídění, popřípadě i článků, které vyšly k tomuto tématu v časopisech.

Poté děti odpad z lesa roztřídí do košů a připravených barevných nádob (na odpad, který

v zařízení běžně netřídíme- plechovky, skleněné lahve, hliník). Děti pracují samy. Vzájemně se

domlouvají na správnosti řešení, pomáhají si, opravují chyby. Důležitá je konečná kontrola

vedoucí společně s dětmi, kdy se vedoucí ptá na některé předměty, které byly nesprávně

zařazeny. Skupina dětí může chybu napravit a odůvodnit, proč byl předmět umístěn špatně.

4. Závěrem je vhodné promluvit o obecné důležitosti třídění odpadu (nejen v případě

našeho lesa). O tom, že problém začíná již v obchodě, když jdeme nakupovat. Jaké zboží

a v jakém obalu koupíme. Také pochválíme děti za zapojení do společné práce v příjemné

a přátelské atmosféře i za  znalosti některých dětí a překrásná výtvarná dílka. Stromům

vyčleníme ve třídě prostor. Využijeme je následně v programech strom a les.

5. Možnost rozšíření programu:

Pokus s rozkladem odpadů- Na vymezené místo na školním dvoře položíme na zem ohryzek,

papír, plast, kus látky, víčko od konzervy, sklíčko. Můžeme mírně přihrnout zemí. Dané vzorky

pozorujeme. O svých pozorováních vedeme záznamy. Vždy po týdnu zkoumáme proměnu

jednotlivých vzorků. Pokud máme štěstí, můžeme pozorovat celý školní rok s větším časovým

rozestupem a učinit závěr bádání s větším časovým odstupem. Zjistíme, jak je důležité další

využití některých druhů odpadu.

6. Při odpočinkových činnostech můžeme využít videa s tématikou zacházení s odpady.

7. Při pracovních činnostech si vyrobíme misku z recyklovaného papíru. Návod

v příloze. Do této misky můžeme vložit ovoce ze slaného těsta, které si vyrobíme příště.

(Téma- Sklizeň úrody).

8. Volnou hru dětí můžeme obohatit námětovou hrou na obchod, kde děti vedeme

k zamyšlení nad tím, zda kupují, co potřebují a jak naloží s obaly.

9. Na vycházkách si všímáme, kde jsou umístěny barevné kontejnery.
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10. V průběhu dalších činností ve školní družině se snažíme šetřit papír, využívat

makulaturu, vytvářet výrobky z různého druhu odpadu (plastové láhve, plechovky, víčka..).

Výstup:

  Děti jsou schopny správně třídit odpad. Raději se zeptat, když váhají s jeho umístěním do

vhodného koše. Možnost recyklace a výrobků z odpadních materiálů je pro ně samozřejmostí.

Tato dílka nám zpříjemňují prostředí družiny a potěší i rodiče.
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Ptáci na podzim

Cíl: Seznámit děti s různými ptáky stěhovavými a stálými. Využít soutěživosti a posilovat

paměťové schopnosti. Rozvíjet jejich dovednost vyhledávat informace z knih, spolupracovat při

tvorbě společného díla, učit se umět toto dílo prezentovat a vyslechnout práci ostatních.

Materiál: 1. Obrázky ptáků, papírky představující jejich potravu ve velkém množství

                   (20 dětí-100 papírků).

               2. Karty formátu A4 se zjednodušenými obrázky krajiny, připínáky.

                   Nutno připravit na místo předem!! Malé karty a tužky na dětské zápisy.

               3. Knihy a encyklopedie, informace poskytnuté z internetu, mapa světa,

                   papíry A3 na plakáty, vystříhané obrázky ptáků z časopisů, psací potřeby,

                   pastelky…

               4. Široká barevná izolepa.

               5. Čtvrtky, provázek (slabý), temperové barvy, knížku na zatížení.

Didaktické doporučení:

  Vzhledem k časové náročnosti téma rozdělíme na dvě odpoledne. Soutěživou hru nutno

připravit p ředem (dopoledne).

Program:

1. Na vycházkách pozorujeme proměny podzimní přírody. Sledujeme shromažďující se

ptáky na drátech před odletem do teplých krajin. Také náhlý úbytek hmyzu.

2. Přímo na vycházce zahájíme besedu k tématu. Prostředí parku volíme vzhledem

k připravované hře. (V parku, který navštěvujeme jsou vhodné lavičky, na kterých se můžeme

zdržet. Krátkou besedu však je možné absolvovat i v kroužku ve stoje.) Mluvíme s dětmi

 o pozorovaných proměnách: „Napadne Vás děti, proč někteří ptáci odlétají? Jací ptáci to jsou?“

Jmenujeme nejznámější druhy- vlaštovka, jiřička, kukačka, špaček, čáp. Ptáky si ukážeme na

připravených obrázcích. Mluvíme o úbytku potravy pro ně v důsledku ochlazování počasí.

Ubývá hmyzu a ptáci, kteří jsou na něm závislí, si musí hledat potravu jinde. Hra: Děti

rozdělíme do tří družstev (různého věku, pokud jsou v oddělení). Ta si vyberou jméno podle

stěhovavého ptáka. Na povel vedoucí děti sbírají papírky, rozmístěné na travnaté ploše parku

a nosí je na smluvené místo. Každé dítě smí nést jedním letem maximálně dva papírky

představující hmyz (můžeme si připravit označené papírky s obrázkem mouchy). Více by se mu

do zobáčku nevešlo. Po vysbírání plochy papírky sečteme a vyhlásíme nejčipernější ptáky.
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 Hru zopakujeme s obměnou- rozmístíme pouze jednu třetinu lístečků. Na povel děti znovu

sbírají. Hru záměrně protahujeme a necháváme hráče hledat, jestli někde přece jen ještě lístky

nejsou. Marně. Opět hmyz spočítáme a vyhlásíme vítěze. Po ukončení se dětí zeptáme, jaká hra

se jim líbila víc. Proč druhá hra ke konci nebyla tak akční a co jim vadilo.

Důvodem malého spádu v závěru druhé hry byl nedostatek hmyzu. Děti, jako ptactvo

závislé na jeho množství, musí podniknout  cestu do teplých krajů za hojností potravy. Povíme

dětem, jak se ptáci vydávají na dlouhé lety a každým rokem se vrací zpět vyvést mláďata.

Vědci se domnívají, že se při svých letech řídí polohou slunce, rozmístěním hvězd

a magnetickým polem země. Svůj domov vždy bezpečně poznají. Zařadíme soutěž jednotlivců.

Úkolem každého dítěte je projít předem připravenou trasu v parku (park je přehledný a po celou

dobu je na procházející dítě vidět a ono vidí na nás). Díky přehlednosti parku trasa nemusí být

označena fábory. Děti seznámíme s pravidly bezpečnosti a vysvětlíme trasu. Po trase jsou

rozmístěny jednoduché obrázky znázorňující vesnici, jehličnatý les, holé pole, město, listnatý

les, rybník, hory. Děti mají za úkol zapamatovat si symboly, které po cestě viděly v přesném

pořadí. Tak jako pták, který zná cestu zpět domů. Když přijdou do cíle, dostanou kartičku

papíru a tužku, trasu zaznamenají (v pořadí po směru letu). Ostatní děti si zatím pod dozorem

hrají na místním dětském hřišti a jsou postupně vysílány na trať. Po ukončení posadíme děti na

lavičky a zahrají si hru Myslím si zvíře, aby vychovatelka mohla provést hodnocení akce.

Pokud se účastní větší počet dětí, je dobré vyhodnocení soutěže provést až po návratu do ŠD,

aby vychovatelka mohla zajistit bezpečnost dětí. Po příchodu se děti mohou posadit ke stolům

a nasvačit se. Vychovatelka zatím vyhodnotí soutěž, s výsledky děti seznámí. Starším dětem

můžeme trasu „zkomplikovat“ – větším počet obrázků (složitěji- dva listnaté stromy

a jehličnan, vesnice s věžičkou a bez ní…). V případě kombinované skupiny složitější obrázky

znázorníme jinou barvou, na kterou mladší děti nemusí reagovat, mají „jinou trasu letu“.  Jiná

varianta ztížení je, že starší účastníci budou kreslit ne ve směru letu, ale proti. Tak, jako by

letěly zpět domů.

3. Po svačině zařadíme odpočinkovou činnost, kdy budeme hledat v připravených

knihách a encyklopediích (přehled možné literatury- příloha) informace o ptácích, kteří odlétají.

Cíl jejich cesty, trasu letu apod. Vše se také pokusíme najít na připravené mapě. Děti mohou

pracovat u stolečků ve skupinkách, které měly při hře, kdy hledaly potravu. Mladší děti mohou

hledat jednodušší info, starší děti pomohou se složitějšími názvy a vzájemně si pomáhají.

Důležitá je však pomoc vychovatelky, protože děti ještě spoustu věcí neznají. Práce s mapou je

však velmi baví. Kromě ptáků stěhovavých se snažíme najít i ty, kteří u nás zůstávají přes zimu

a informace, jakým způsobem jim pomoci. Získané poznatky můžeme napsat na plakát

a doplnit obrázky. Po ukončení práce skupinek uspořádáme „vědecké sympózium“, kde děti
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představí zajímavosti, které našly. Je dobré jednotlivým skupinkám práci rozdělit, upřesnit cíl.

1. skupina hledá ptáky, kteří se stěhují, cíl jejich trasy. 2. skupina ptáky z měst, kteří zůstávají

a způsob pomoci. 3. skupina vyhledává stálé ptáky, kteří žijí ve volné přírodě, v lese a na poli

a způsob pomoci v průběhu zimy. Zadání práce slyší všechny děti, nežli se pustí do svého

hledání, řeknou si, co přibližně každá skupina bude dělat a jaké ptáky bude hledat. Děti tyto

samostatné aktivity baví, je důležité, nabídnout jim dostatek materiálu k bádání. Mezi skupinky

pak již cíleně dávat vhodnou literaturu k nahlédnutí, aby děti našly, co potřebují a neztratily

motivaci dlouhým hledáním nebo čekáním na knihu. Vychovatelka také může pomoci s dělbou

práce ve skupině tak, aby každé dítě mělo na práci podíl. (V některých skupinách to díky

schopným starším dětem není zapotřebí, ale většinou si děti ještě práci rozdělit neumí).

Všechny účastníky sympozia pochválíme za zajímavé  informace. Vyhotovené plakáty

vystavíme na nástěnku.

        4. Pohybová hra- Na vlaštovky: na zem vyznačíme izolepou čtyři čáry představující dráty.

Děti létají v prostoru třídy jako vlaštovky. Vychovatelka zvolá číslo. Děti se musí ve stejném

počtu sesednout na dráty. Pokud ne, vypadávají ze hry.

        5. Doplňková činnost- rébus Tažní ptáci z příručky Lesní miničarování B.Ponížilové,

vydává Rezekvítek Brno

        6. Můžeme navázat výtvarnou činností. Vytvoříme s dětmi hejna létících ptáků. Ta mají

různé tvary (získané info z předchozí práce). Zkusíme si vytvořit hejno pomocí nabarveného

provázku, který vložíme mezi přeloženou čtvrtku. Tu pak umístíme do knihy a zatížíme.

Provázek můžeme v knize různě zamotat, ven z knihy visí volně jeho konce. Ty uchopíme

a vytáhneme za ně provázek ven. Na čtvrtce nám zůstanou zajímavé tvary, vzdáleně mohou

připomínat měnící se tvar hejna ptáků.

Výstup:

  Společná práce dětí, kde se naučily vyhledávat informace a spolupracovat při vytváření

plakátů. Svou práci také prezentovat před ostatními.
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Příprava zvířat na zimu

Cíl: Rozšířit dětem znalosti o tom, jak se zvířata připravují na zimu a jak se před ní chrání. Učit

děti vyjádřit názor a porovnat jej s názory ve skupině. Vést děti k aktivní pomoci, ukázat

možnost spolupráce se spolky (ochránci přírody, myslivecké sdružení).

Materiál: 1. Obrázky zvířat. Obrázky prostředí na přezimování.

                2. Relaxační CD.

                3. Široká barevná izolepa.

                4. Žaludy či kaštany, čtvrtky.

                5. Kaštany- sběr v průběhu programu, špejle, bodce, nůžky, sirky, možnost

                    využití i jiných plodů.

Didaktické doporučení:

Vzhledem k praktické části je vhodné program rozdělit, pokud není dostatek času. Dobrá je

domluva s místní organizací myslivců o spolupráci a možnosti darovat nasbírané kaštany a to

ještě před začátkem sběrové akce.

Program:

1. Zahájíme pohybovou hrou Na zvířata: vychovatelka je kouzelníkem, který děti

začaruje v různá zvířata. Děti se pohybují volně po třídě a na pokyn vedoucí se promění

v medvěda, veverku, kosa, myš, žábu, psa, krtka, hlemýždě, netopýra, ještěrku…Všechna

zvířata děti předvádějí pohybem, který by měl být pro zvíře charakteristický. Pokud děti nejsou

zvyklé hrát podobné hry, zpočátku dělají „blbiny“ a předvádějí se. Pro náš účel je tedy dobré,

aby hru již znaly a snažily se zvíře vystihnout.

2. Po ukončení se děti volně rozmístí po koberci, zařadíme relaxaci. Každý si představí,

že je jedním z předváděných zvířátek, najde si svoje místo k odpočinku, uvelebí se a poslouchá

hudbu. Vychovatelka vypráví o krásném podzimním dni, kdy se zvířátka těší z posledních

teplých paprsků, které jim zahřívají kůži a kožíšky. Nechá při relaxaci děti vychutnat teplo

a pohodu. Zvířátka si představí, jak se za sluncem ohlédnou a pozorují podzimní oblohu, na

které zahlédnou hejno letících ptáků. Hudba podbarvuje příjemnou atmosféru a vychovatelka

nechá děti ji prožít. Poté vyzve děti, aby se pomalu posadily, zahřály si tlapky, přiložily je na

oči a pomalu je otevíraly. Podívaly se kolem sebe a usmály na kamarády.
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3. Posadíme se do kruhu na koberci. Vychovatelka drží v ruce kaštan a otevře debatu.

„Milá zvířátka, jak se vám odpočívalo?“ Následují odpovědi. „Určitě to bylo příjemné, ale víte,

že dlouho takhle teplo nebude? Viděli jsme odlétat ptáky a moc dobře víme, co to pro nás

znamená. Musíme se připravit na zimu. Víte jak? Každé zvíře se nám teď představí a poví nám,

jak si představuje, že stráví zimu. Co pro to musí udělat.“ Posíláme si kaštan. Kdo jej drží, má

právo mluvit a ostatní poslouchají. Nemusíme jít přesně po řadě. Některé děti se musí

rozmyslet, proto kaštan pošleme někomu jinému a pak se vrátí zpět. V tuto chvíli se může stát,

že všechny děti budou najednou medvěd a ten jde spát a nebo řeknou nevím. Vychovatelka děti

povzbudí, ať se klidně představí jako žabka či krtek, protože všichni mohou poradit zvířátku,

jak přečkat zimu. Všechna zvířata také zimu přečkají. Vychovatelka připraví na čtvrtky A3

obrázky prostředí, ve kterém jsou zvířata schopna přezimovat (hnízdečko vystlané listím mezi

kořeny stromu, doupátko pod zemí vystlané trávou a listy, skalní puklinu, hromádku listí,

doupě ve svahu, obrázek s krmelcem , ptačí krmítko). Obrázky může dětem umístit doprostřed

kruhu, jako nápovědu. Po vyjádření všech zvířátek vyzve vychovatelka děti, aby si  vytvořily

skupinky podle druhu zvířete, kterým se představily a rozmyslely se, zda jejich rozhodnutí

přezimovat určitým způsobem je správné. Skupinky dostanou obrázek zvířete, který umístí na

vhodné prostředí. Vychovatelka poděkuje za učiněná rozhodnutí. Má v rukou obrázky

živočichů, kteří nebyli zastoupeni, proto požádá děti, aby jí poradily s umístěním. Prohlédneme

si obrázky a společně se bavíme o správnosti našeho rozhodnutí. Medvěd spí v brlohu, ježek

zahrabán pod listím, krtek v doupátku vystlaném listím a travou, občas prolézá chodby a hledá

potravu, netopýři spí v jeskyních, hlemýžď pod listím se zavíčkuje, žába- ropucha v myších

dírách a puklinách, skokan se zahrabe na dně rybníka, ještěrka spí v norách po hraboších pod

kořeny stromů apod., kos nalézá potravu u krmítek, pes u člověka.

        „ Zvířata, která jsou vybavena na ztížené zimní podmínky. Mají hustou srst, zásoby

podkožního tuku. Některá zvířata se v zimě musí schovat, protože jejich tělo není uzpůsobeno

na takové teploty, jaké v zimě jsou (ještěrka, netopýr,žába). Určitě všichni víte, že nejen pro

člověka, ale i pro zvířata je velmi důležitá potrava. Zvířata si dělají tukové zásoby, aby přečkala

nedostatek potravy. Schraňují zásoby například oříšků a semen (veverka) nebo se ukládají

k zimnímu spánku (ježek). Když se zvířata uchýlí ke spánku, jejich teplota se sníží. V průběhu

spánku se jejich hmotnost snižuje a když se probudí, musí ji opět nabrat. Ten, kdo má malou

hmotnost, zimu nepřežije. Proto je nutné malé ježky začátkem zimy odnést do záchranných

stanic pro zvířata nebo se spojit s ochránci přírody, kteří poradí.“

        Zařadíme pohybovou hru Medvědí spánek: Jeden hráč představuje medvěda v zimním

spánku. Má vyhrazený prostor (čtverec izolepou na koberci). Děti kolem běhají, pošťuchují jej,



44

pokoušejí. Jak se medvěd vzbudí, musí děti rychle pryč. Kdo je chycen, jde do zajetí (vypadává

ze hry, sedá na vymezené místo). Pohyb medvěda je omezen ohraničeným prostorem.

       Hra Na veverky :  Před začátkem  povíme dětem o veverčím počínání. Veverka si dělá

zásoby, různě ukrývá oříšky, šišky, ze kterých vyjídá semena, do dutin stromů. Mnohdy se

stane, že ale zapomene, kde zásoby má. Schraňování potravy však tvoří většinu činností, které

veverka vykonává (krom tvorby hnízda, péče o mladé). V zimě veverka nespí, ale za tuhého

počasí nevylézá z dutiny stromu. Hra: Doprostřed třídy rozhodíme nasbírané žaludy. Každá

veverka umístí ve třídě čtvrtku A4 se svým jménem z druhé strany listu. Úkolem veverek je

přinést co nejvíce žaludů do své spižírny, vždy po jednom. Žaludy nemusí brát pouze

z prostoru, ale i u jiných veverek. Vychovatelka určí časový limit hry. Po ukončení si veverky

spočítají plody ve své dutině a určíme vítěze. Důležité je poučit děti o bezpečnosti. Při hře musí

dávat pozor na sebe a nebezpečí, které může způsobit pád či náraz do nábytku. Také je velmi

důležité dávat pozor na kamarády, předvídat jejich pohyb a snažit se předejít střetu a kolizi.

4. Uspořádáme vycházku, při které je naším hlavním cílem nasbírat v parku pod kaštany

co nejvíce plodů. Vyhlásíme také sběračskou aktivitu, kdy děti mohou nosit do školy nasbírané

kaštany. Ty pak odevzdáme místnímu myslivci, panu Preclíkovi, který nás v zimě vezme

k zásypu pro drobnou zvěř a poví nám více zajímavostí o zvířatech v lese.

5. Z kaštanů vytváříme drobná zvířátka.(Příloha)

6. Po domluvě můžeme zorganizovat besedu s místními ochránci přírody, kteří se

každoročně o malé ježky starají.

Výstup:

  Děti se dozvěděly zajímavosti o zvířecích přípravách na zimu. Společně se naučily, že je

možné i zábavným způsobem pomoci. Seznámily se s organizacemi, které se o zvířata starají

a zahájili společně spolupráci. Aktivní pomoc je tedy výstupem témata.
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Ptáci

Cíl: Seznámit děti se základními druhy ptáků a jejich životem. Umožnit dětem relaxovat a hrát

pohybové hry, při kterých si život ptactva přiblíží, dají pozor na koordinaci pohybů a zaměří

své vnímání (především sluchové) na orientaci v prostoru.

Materiál :   1.  Knihy, encyklopedie, zalaminované obrázky ptáků ze stolních kalendářů,

                       preparáty ptáků, o kterých bude řeč.

                   2. Relaxační CD se zvukem ptáků, nahrávky konkrétních zvuků vybraných

                       ptáků.

                   3. Ptáci, pera, lupy a mikroskopy, vajíčka.

                   4. Semínka, sádlo, klacíky, kelímky od pribináků, plotýnka.

Didaktické doporučení:

Program vyžaduje více času. Před začátkem zvážíme, zdali jej nerozdělíme do bloků

a máme možnost věnovat alespoň dvě odpoledne.

Program :

1. Příjemnou klidnou atmosféru navodíme úvodní relaxací, kdy děti leží na koberci

ve třídě. Pustíme si relaxační CD a vychovatelka vypráví příběh o krásném dni, kdy sluníčko

začalo hřát, svěží vzduch zve k procházce. Jemný vánek děti pohladí po různých částech těla,

když v tom uslyší krásný zvuk. Je to ptačí zpěv. Děti se do zpěvu zaposlouchají. Po chvíli se

rozhodnou zjistit, kdo to tu tak krásně zpívá. Vypraví se opatrně po zvuku. Na větvičce

nedalekého keře spatří ptáčka. Chvíli jej pozorují, náhle uslyší hlas paní vychovatelky, která

volá: „ Děti pojďte ke mně, budeme si hrát!“ V průběhu relaxace na děti nespěcháme

a necháme je všechny výjevy v ní prožít. Po volání paní vychovatelky si děti sednou, promnou

ruce, které přiloží na oči a pomalu ruce odkládají, oči otevírají. Podívají se kolem sebe a usmějí

na kamarády.

2. Posadíme se do kroužku a povídáme si o tom, jakého ptáčka jsme viděli zpívat.

Některé děti řeknou jméno ptáka, kterého znají. Zeptáme se tedy jak vypadal. Mnohé děti si

představily ptáka, kterého neznají. Má zajímavé barvy. Takovému ptáku můžeme dát i jméno.

Ptáci mohou dostat jména podle vzhledu (kalous ušatý, červenka, volavka popelavá, čáp bílý či

černý).

3. Vychovatelka na konci kroužku představí také svého ptáka. Je jím maňásek kačeny

(nebo jakéhokoli jiného opeřence). Naše kačena v podstatě přišla na návštěvu a s dětmi se
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přivítá. Mluví o tom, že zaslechla spoustu jmen ptáků, některé zná a s jinými by se ráda

poznala. Asi budou z cizích krajů. Představí se, jako největší odborník v této branži a hned se

pustí do zasvěcování dětí. Poví dětem o tom, jak báječné je létání a že ptáci k tomuto účelu mají

přizpůsobené tělo (duté kosti a vzdušné váčky, peří tvoří jednotnou plochu- paprsky s háčky).

Také se zmíní o významu peří, pro každého opeřence (izolační vlastnosti, krycí zbarvení)

 i o nutnosti údržby a výměny ( čechrání a pelichání). Na detail pera se podíváme do

mikroskopu. Navrhne dětem hru, při které si vyzkouší klouzavý let (roztáhnutá křídla- ruce a

volné plachtění), třepetavý (rukama třepetáme a při běhu hledáme vlastní cestičky), přímý let

(běháme rovně, směr měníme, s rozhledem vybíráme místo) jak to dělají kachny. Připomene

dětem, že budou létat v prostoru třídy, která má svá omezení, a tak je důležité svůj let

kontrolovat. Stejně důležitý je i fakt, že na obloze nejsou samy a je nutné dávat pozor na ostatní

ptactvo, aby nedošlo ke kolizi. Děti mění pohyb na domluvený zvukový signál.

Poté se děti opět posadí do kruhu. Kačena jako odborník vypráví o velkém množství

ptáků, jejich rozmanitosti. Liší se svou velikostí, způsobem života, obstaráváním potravy.

 „Tak například já, Kachna, žiji jako vodní pták. Abych mohla plavat, mám mezi prsty blány.

Svým zobákem cedím vodu, neboť se živím vodními rostlinami. (Dětem vychovatelka vše

ukazuje na vycpaném ptáku). Potřebuji také důkladně pročechrávat peří, aby zůstalo mastné a já

mohla plout na hladině. Určitě mě dobře znáte. Kde mě můžete vidět? Také jste viděli, jak se

pro potravu nakláním pod vodní hladinu. Svá hnízda stavím nejčastěji na zemi. Mezi mé

přátele, žijící u vody, patří labutě, husy a další kachny. Je nás velmi mnoho. (Ukáže dětem

knížku, kterou nechá kolovat). Mými známými od vody jsou například ledňáček, šikovný

chlapík. Samo sebou není vodní pták, ale u vody žije. Je rychlý, jako střela, když loví malé

rybky. Ten si hloubí hnízdo na strmých březích u vody. No, a nesmím zapomenout na čápa,

kterého znají i malé děti. Má dlouhé nohy, krk a zobák. To mu umožňuje získávat potravu i pod

vodou. Živí se čím, co myslíte? Ano, žábami, obojživelníky, plazy, hmyzem, na polích hraboši

a krtky. Svá hnízda staví na vyvýšených místech (komíny, sloupy). Slyšela jsem, že každý rok

létá na dovolenou do teplých krajů. U nás je ptákem chráněným. Z doslechu mám i to, že čáp

nosí děti, co myslíte, je to možné?“ Následuje pohybová hra- honěná : Máme dva čápy, kteří se

pohybují dlouhými kroky a klapou zobáky. Chytají žabky (přemisťují se poskoky). Po dostižení

si vymění role.

K : „ Vím, že krásně zpívat neumím, nejsem totiž pěvec. Víte, kdo je pěvcem?“ Děti

zkoušejí jmenovat. Kachna přitakává. „ Co mě však přímo pobuřuje, představte si, že mezi

pěvce patří i krkavec a havran a prý je to společenský pták. Neslýchané! A to navíc umí pevně

sevřít nohou větev či drát. Prsty se jim automaticky po přistání sevřou. No, může to mít jisté

výhody, ale plavat, to asi nepůjde. Pěvci lidem způsobují škody v sadech a na polích. Přesto si
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lidé těchto mých příbuzných váží. Oni totiž vykonávají policejní službu proti hmyzím škůdcům.

Vlaštovky a jiřičky například konzumují obrovské množství komárů a much. Sýkory pátrají po

housenkách a po hmyzích vajíčkách ukrytých v kůře stromů. Špačci na trávníku pátrají po

larvách škodlivého hmyzu.“ Hra- Ptačí písnička : Děti utvoří dvojice. Domluví si krátký

popěvek. První ze dvojic jdou na konec třídy a mají zavřené oči (mohou je mít zavázané). Druzí

se rozmístí v opačné části třídy a vydávají na povel vedoucí smluvený popěvek. Slepí ptáci mají

za úkol najít své kamarády podle popěvku. Poté si děti role vymění.

K : „ Ještě vás můžu seznámit s mými vzdálenými příbuznými jako je sokol, poštolka,

káně. Víte, jak se těmto ptákům říká a znáte ještě nějakého? Ano dravci. Ti mají drápy

 a zobáky přizpůsobené k lovu a trhání kořisti. Jsou také dobrými letci. Mají velký význam

v lovu hrabošů, kromě těch se živí i plazy, někdy mršinami a menšími ptáky. Mají výborný

zrak. Kořist si vyhlédnou z výšky a pak zaútočí. Takový sokol loví zase v letu. Má

neuvěřitelnou rychlost 300km v hodině (rychlejší než auto). Proto na menší ptáky například

špačky, holuby, hrdličky útočí ne na tělo, ale na křídlo. To je proto, aby ustál náraz ve velké

rychlosti. Ze stejného důvodu neútočí na hejna. Co mě trochu trápí, že sokol si troufne i na

menší kachny, havrany či koroptve. Kachna musí být neustále ve střehu.“ Všechny ptáky,

 o kterých mluví kachna, si ukážeme na obrázcích (zalaminované fotografie z kalendářů).

Dravce si pojmenujeme a pošleme do kola. Hra – Ptačí lov : Dětí běhají volně po třídě, kde jsou

po zemi rozmístěné obrázky ptáků. Vychovatelka zavolá jméno nějakého dravce. V tu chvíli

musí děti obsadit obrázek ptáka, který dravcem není. Znamená to, že pták se skryl do bezpečí,

mimo dosah dravce. V případě, že vychovatelka zvolá jméno jiného nežli dravého ptáka, děti

běhají dál. Jestliže dítě omylem zakryje dravce, vypadává ze hry. Tu opouští i v případě, že

zakryje jakéhokoli ptáka, když není zvolán dravec.

K : „Tak jako dravci, lovem se živí i jiní, tentokráte noční ptáci. Jak jim říkáme?

Správně, jsou to sovy. Opět mají uzpůsobené tělo- drápy a zobák. Podívejte se (preparát sovy

pálené). Brrr… Svou kořist ale polykají celou. Protože sovy loví v noci mají výborně vyvinutý

sluch. Krom toho jim pomáhá i možnost otáčet hlavou kolem dokola.“ Prohlédneme si

připravené obrázky sov. Hra- Na sovu a myšky: Sova stojí uprostřed třídy a má zavázané oči.

Děti představují myšky a snaží se přemístit z jedné strany třídy na druhou tak, aby je sova

neulovila. Ta, pokud někoho uslyší, ukáže na něj. Hráč si v klidu a potichu sedne.

K : „V naší branži je tolik zajímavého a mám mnoho zvláštních příbuzných. Jen se ještě

zmíním o kolegyni slepici. Tu znáte všichni. Její nohy jsou uzpůsobené k hrabání různých

semen, červů, larev hmyzu. Paní slepice má ve volné přírodě zajímavé příbuzenstvo. Bažanta,

koroptev (ukázka obrázků a vycpanin) živí se semeny plevelů, hmyzem a červy. Bažant u nás

není odjakživa. Byl k nám přivezen z Asie. Typickým, ale vzácným ptákem je tetřívek a tetřev
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(obrázky), to není žádný páv. Má silný zobák a drápy, živí se pupeny stromů a bobulemi.

Tetřev se nazývá hlušec. Když vábí samičku, vydává zvuky, při kterých na chvíli ohluchne. Svá

hnízda, tak jako ostatní hrabaví, staví na zemi. Je u nás chráněným ptákem a žije v horských

lesích“

Nyní zařadíme poslech ptáků. Děti sedí na koberci rozděleni do čtyř skupin. Každá

dostane obrázky s pojmenovanými ptáky. Pustíme dětem jeden zvuk ptáka. Skupinka se poradí,

odhadne možného majitele hlasu a zařadí ho do pořadí podle poslechu. Poznáváme zvuk

poštolky, puštíka, kačeny, tetřeva, čápa, kukačky, vrabce, datla a skřivana. Zařadíme kontrolní

poslech pro správné seřazení. Po ukončení s dětmi ještě jednou zvuky vyposlechneme s tím, že

si o nich popovídáme (kdy se pták takto projevuje, nebo čím zvuk vytváří…). Na konci

skupinky prozradí, kolikrát správně tipovaly a určíme vítěze. Kačena jásá.

K : „Tak jsem si vzpomněla, když jsem poslouchala kolegy. Všichni jste poznali

kukačku. Co o ní víte zajímavého?“ Odpověď- Snáší vajíčka do cizích hnízd, je stěhovavý pták.

„ Datel je vám také známým ptákem. Je také velmi zvláštní. Aby se mohl pohybovat po

kmenech stromů využívá svých prstů. Dva má postavené dopředu a dva dozadu. Pomáhá mu

i dlouhý ocas, kterým se podepírá. Jeho hlava je přizpůsobena nárazům do kmene stromu.

Určitě jste slyšeli, že datel je lesní lékař. Je to proto, že z kmenů stromů vyzobává svým silným

zobákem hmyzí škůdce.“ Hra- Datel: Všechny děti zavřou oči. Vychovatelky určí jednoho až

dva datly. Ti si vyberou místo ve třídě a údery na dřívka představují ptáky v akci. Děti se k nim

na povel přibližují. Kdo je na místě, otevře oči. Pokud správně dosáhl cíle, jde se v tichosti

posadit.

K : „Pověděli jsme si mnoho věcí. Nás ptáků je celá řada, lišíme se stavbou těla,

způsobem života atd. Jedno máme ale společné. Přijdete na to? Ano, všichni se líhneme

z vajíček. V různých ptačích rodinách to chodí různě. Rodiče staví hnízda na zemi, na stromech

a v jejich dutinách, na vodě, vysoko na skále, hloubí je v příkrých březích.O potomky se starají

také různě. Samečci, samičky nebo oba rodiče. Vždy ale musí mládě opustit vajíčko, hnízdo

a pak i rodiče. Já mám krásná vajíčka, jako každá kachní maminka. No pštrosí, jsou větší, ale

znám i menší kolegyně sýkorky a taková flekatá, co má vrabec.“ Ukázka z knížky  Přítel lesa,

R. Kaysera str 71 Hnízda a vajíčka. Následuje praktická činnost, kdy děti zkoumají povrch

vajíčka lupou. Mají k dispozici slepičí skořápky a pštrosí vejce. Vidí, že povrch není hladký.

Má póry- je prodyšný. K : „ Tak, to mi ale pořádně vyhládlo. Půjdu sehnat něco k snědku. Teď

v zimě je to náročné. Hmyz a jeho larvy, kterými se řada ptáků živí, nejsou dostupné. O tom

jste již mluvili na podzim, kdy ptáci odlétali do svých zimovišť. Ti, kteří tu zůstávají, uvítají

vaši pomoc. Však se odvděčí sbíráním škůdců, až přijde jejich čas.“ Kachna se s dětmi rozloučí.
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4. Vyrábíme krmítko pro ptáky- Promluvíme s dětmi, co do krmítka patří a co ne, jak

má krmítko vypadat a o potřebě umístit jej na bezpečné místo.(Příloha) Postup samotné výroby:

Ve vodní lázni rozpustíme sádlo a přidáme směs semen zakoupených v obchodě. Promícháme.

Připravíme krmítko z kelímku od jogurtu. Na dně uděláme otvor, kterým protáhneme větvičku.

Pak zaplníme směsí a dáme na okno ztuhnout. Děti si krmítko odnesou domů, neboť se

dohodneme, že u školy není pro ptáky moc bezpečno (velké skleněné výplně).

5. Výtvarná činnost navazující na téma : Kreslíme ptáky novou technikou. Na čtvrtku

A3 nakreslíme obrys ptáka klovatinou. Po zaschnutí celý obrázek vymalujeme suchou křídou.

Nakonec čtvrtku položíme pod vodu, klovatina se vymyje, dáme zaschnout. Hotové dílko

vypadá efektně, pták má obrysy těla bílé vystupuje z křídového podkladu (příloha).

6. Další možné hry vhodné pro zařazení :

Hry v přírodě a s přírodou, E. Doležalová, A. Kučerová str. 51 Obchod s ptáky

Hrajeme si na přírodu, kolektiv autorů Lipky str 78  Koho najdeme v krmítku

7. Starší děti- možnost práce  s pracovními listy- Lesní čarování II, Blanka Ponížilová-

Juříčková str 24 Ptačí koncovky.

Mladší děti- omalovánky s motivy ptáků, např. Veselé omalovánky Policejního prezidia

ČR a další.

8. Na vycházkách se zaměříme na pozorování dravců na poli, kteří využívají

zatlučených kůlů. Kachny opouštějí zamrzlý rybník a přesídlují na řeku. V holých stromech

můžeme také spatřit prázdná hnízda ptáků.

9. Z vycházek můžeme také přinášet různá ptačí pera a vytvořit si sbírku (návod

příloha).

Výstup:

  Výstupem je především výroba krmítek a jejich následné zavěšení v blízkosti domova.

Motivuje děti a rodiče ke společnému pozorování ptáků. I následné péči o ně.
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Sněhové království

Cíl:  Zkoumat sníh, led, jinovatku. Hledat souvislosti, ověřovat teorii praktickými pokusy

a dané úkazy vyhledávat a ověřovat v praxi.

Materiál:  1. Připravené bločky secvaknuté sešívačkou, formy na výrobu ledových

                     kostek.

                 2. Tmavé čtvrtky, lupy.

                 3. Ledové kostky, nit a sůl.

                 4. Průsvitné kelímky pro každou skupinu na dva pokusy.

                 5. Papíry a nůžky.

Didaktické doporučení:

Velmi důležité je načasování programu do odpovídajících klimatických podmínek. Zkoumat

můžeme i několik odpolední podle vhodnosti podmínek. Děti ze druhé třídy vesměs nejsou

schopny zapisovat samostatně poznatky bádání, potřebují vedení. Starší děti již tuto činnost

zvládnou.

Program:

1. Hrajeme na výzkumníky. Motivací k činnosti je hra, kdy děti přijmou roli

výzkumníků. Rozdělí se do menších skupinek (po třech). Každý obdrží bloček (secvaknuté

papírky sešívačkou) a tužku- vědecký deník. Vychovatelka se stává vedoucí laboratoře.

Hlavním úkolem této laboratoře je zkoumat skupenství vody, se kterými se v zimě setkáváme.

K provádění pokusů budeme potřebovat kostky ledu. Než se vydáme bádat na školní dvůr,

připravíme je vlitím vody do forem a uschováním do mrazničky. S sebou na dvůr vezmeme

čtvrtky tmavé barvy, lupy, předem připravené kostky ledu a další potřeby na pokusy chystané

venku.

Jak již víme, voda se při teplotě nula stupňů celsia mění v led. Při nízkých teplotách

venku neprší, ale sněží. Oblaky tvoří malé ledové krystalky, ty narůstají, až jsou z nich sněhové

vločky. Vědecké týmy se vypraví na průzkum do terénu. Každé dítě dostane tmavou čtvrtku.

Před započetím bádání necháme čtvrtky venku chvíli vystydnout. Zatím si zahrajeme hru

Ledová královna: ledová královna je při hře babou. Koho chytí, ten zmrzne. Vysvobodí ho

hřejivé pohlazení kamaráda. Po ukončení hry si děti vezmou čtvrtku a dostanou lupy. Položí na

papír trochu sněhu a mohou jej pozorovat lupou. Objeví sněhové vločky, které nejprve vypadají

všechny stejně. Po bližším zkoumání děti odhalí, že žádná vločka není stejná. Stejně tak, jako
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jsou různí i lidé. Pravdou je, že všechny jsou šesticípé. Nikdy však nejsou totožné. Děti si

mohou na stolečcích v kryté časti dvora poznatky zaznamenat do deníku, vločku znázornit.

Nyní si předvedeme kouzlo. U stolků v kryté části školního dvora. Všichni určitě vědí,

že když venku mrzne, silničáři sypou silnice solí. Není to příliš šetrná metoda k přírodě, ale

opravdu funguje. Sůl má totiž schopnost rozpustit led. Kouzlo- rozdáme dětem do týmu kostku

ledu a nit. Skupinky si půjčují solničku. Nit položí na kostku ledu a posolí. Sůl způsobí tání

ledu. Nit necháme volně ležet. Postupně led opět ztuhne a nit bude připevněna ke kostce.

Za volné konce nitě můžeme kostku i zvednout. V průběhu pokusu využijeme volné chvíle ke

hře dětí se sněhem. Než opustíme školní dvůr, nabereme vrchovaté plastové kelímky sněhem.

Záměrně jsme vybrali průhledné kelímky, abychom mohli porovnat množství sněhu

s množstvím vzniklé vody po rozpuštění sněhu.

V oddělení ŠD můžeme zapsat druhý pokus. Kelímky umístíme na viditelné místo. Teď

přijdou na řadu opět kostky ledu. Tentokrát je využijeme při pokusu, kdy je ve skupinkách

vložíme do kelímků a ty pak naplníme až po okraj teplou vodou. Kostku necháme roztát. Nežli

se tak stane, využijeme čas k tomu, že vyrobíme na výzdobu třídy vločky vystřižené z papíru.

Také se můžeme nasvačit.

Je důležité kelímky s jednotlivými pokusy oddělit. V jedněch dochází k tání sněhu.

Výsledkem není plná sklenice, jak se některé děti domnívaly. Sníh, který roztál, měl větší

objem nežli voda, proto sklenice není plná. Rychlé tání sněhu způsobuje vylévání řek a záplavy

v jarních měsících, neboť koryta nepojmou najednou tak velké množství vody, stékající z luk

a strání. Při pokusu tání ledu ve vodě nedochází k stoupání hladiny vody, protože led

ve sklenici je objemnější nežli voda. Jen se rozpustí a sklenice nepřeteče.(Něco jiného by bylo,

kdybychom led přidali do plné sklenice vody. Tam už by se nevešel.) Kdyby tedy roztály

všechny volně plující ledové kry v moři, jeho hladina by nestoupla. Všechny uvedené pokusy si

můžeme zapsat či zakreslit. K výsledkům pak připisovat zkoumání z vycházek.

2. Na vycházkách pozorujeme- vlastnosti sněhu v závislosti na teplotě (příloha).

Námrazu a jinovatku opět zkoumáme lupou. Jinovatka jde setřást, námraza drží na podkladu-

nebezpečí pro stromy (lámání větví). Zamrznutí rybníka trvá delší dobu nežli zamrznutí velké

louže. Pomaleji zamrzá tekoucí voda. Zdůrazníme nebezpečí pohybu na málo zamrzlých

vodních plochách. Přírodní úkazy fotografujeme. Do vědeckých deníků zapisujeme všechny

důležité údaje. Teplotu ověřujeme na velkém teploměru umístěném na škole. Fotografie a naše

deníky, po společném prohlédnutí, umístíme na  tématické nástěnce.

3.  Výtvarné rozšíření programu. Můžeme využít čerstvé nadílky sněhu a malovat

s dětmi na sníh. Nejlépe se daří klasičtí andílci, kdy si děti nejprve ohraničí svůj prostor
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stopami. Pak si lehnou a obtisknou tělo, rukama doplní křídla, posunem nohou udělají šaty.

Nakonec rozmícháme vodovou barvu v kelímku s vodou. Tu pak vyléváme na anděly.

Ve třídě můžeme namalovat zimní obrázek, který potřeme vrstvou lepidla a posypeme

solí. Vznikne jinovatka.

Výstup:

  Zimní obrázky a deníčky vědců společně s dalšími materiály z bádání jsou výstupy tohoto

programu. Díky jejich prezentaci na nástěnce slouží jako motivace a předmět diskuse pro děti

z jiných oddělení.
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Včely

Cíl: Seznámit děti se životem včel. Děti získají informace o náležitosti včel do říše hmyzu

(stavba těla), dokonalé dělbě práce a uspořádání života ve společenství a o významu těchto

malých tvorů pro člověka a přírodu. Při hře rozvinou nutnost spolupráce, komunikace

ve skupině.

Materiál: 1. Barevné vchody do úlů, květy (vyrobené ze čtvrtek), do skupinek jednu

                   vzorovou buňku, brčka, kousky hedvábného papíru, korálky, nůžky,

                   obyč. tužky.

                 2. Rozstříhané obrázky včely na puzzle, další obrázky na prohlížení.

                 3. Kartičky s názvy dělnic a jejich práce.

                 4. Voskové pláty, knoty, nůž, relaxační CD.

                 5. Mikroskop, knihy s tématem.

Didaktické doporučení:

  Děti program velice baví. Připravená hra, je organizačně náročná. Je dobré dětem podrobně

vysvětlit pravidla. Názorně ukázat, jak má vypadat vystřižená buňka a zdůraznit, že musí být

čtyři plné, aby mohlo být uloženo vajíčko. Mladší děti mají někdy problém s dělbou práce

(každý chce létat). V ojedinělých případech je vhodné i zasáhnout a nechat děti v rolích

vystřídat, aby hra fungovala a každý měl zážitek.

Program:

1. Úvod zahájíme povídáním v kroužku na koberci o tom, jak jsme vařili bylinkové čaje

a jak nám chutnal med. Slíbili jsme si, že si také povíme něco o tom, kdo nám med chystá, tedy

o včelách. Ukážeme si na obrázcích, jak taková včela vypadá. Děti dostanou rozstříhaný

obrázek včely a jejich úkolem bude ji složit. Na základě prohlédnutí složeného obrázku si

povíme o stavbě jejího těla, zařadíme ji mezi hmyz.

2. Kde jsou včely v zimě? Povíme si o životě v úlu. Seznámíme děti s vývojem včely-

vajíčko, larva, předkukla, kukla, uspořádáním včelstva- včelí královna, dělnice i trubci.

K jednotlivým členům si prozradíme jejich povinnosti v úlu.(Příloha) Povídání doplníme

obrázky, které si děti posílají.

3. Své čerstvě nabyté vědomosti upevníme pohybovou hrou:

Třída se promění na rozkvetlou louku (papírové květiny na koberci), která svými pestrými

květy láká včely ke sběru nektaru.



54

Děti rozdělíme do skupin (podle počtu dětí:20 dětí- 4 skupinky po 5 hráčích ). Každá skupinka

se domluví na dělbě práce. Potřebuje jednu královnu, ta obdrží pět korálek, které bude v úlu

klást jako vajíčka. Stavitelky, které budou vyrábět buňky a létavky, ty budou nosit nektar do úlu

a umisťovat jej do buněk. Mladším dětem role rozdělíme, starší necháme přemýšlet o možné

strategii a možnostech koordinace práce. Zpočátku se vyplatí mít stavitelek více. Jejich úkolem

je vystřihnout buňky a rozložit je v úlu. Úlem se rozumí stoly, které jsou označené barevnými

vchody tak, aby každá včelka poznala, kam má létat. Úkolem létavek je, běžet na část třídy

s květy. Na nich jsou ústřižky z hedvábného papíru. Ty musí včela nasát brčkem a opatrně

přenést do svého úlu, kde je musí uvolnit na buňku. V případě, že je na buňce pět lístečků, je

plná

(kontroluje královna nebo při větším počtu dětí ve skupině trubec), může včela plnit další

buňku. Královna může naplnit prázdnou buňku vajíčkem (korálkem), pokud má její včelstvo

pět plných buněk. Vyhrává včelstvo, které první umístí všechny korálky, popř. družstvo

s největším počtem obsazených buněk.

K vyhodnocení patří také zamyšlení nad tím, jak je včela pracovitá (za den navštíví spoustu

květů).A jak je důležitá úloha všech v úlu a spolupráce. Každý jednotlivec z úlu by sám

zahynul.

4. Včely z nektaru rostlin vyprodukují med, složitou práci jsme si samy vyzkoušeli. Je

pro nás tedy jednoduché povědět, jaký význam včely mají. Kromě medu, propolisu s jeho

léčivými účinky a dalších včelích produktů nesmíme zapomenout ani na význam

opylování.(Příloha) Děti ho jistě zmíní samy. Bez včel by nebylo ovoce, květin a vymizením

včel by nastal pro člověka velký problém. O užitku včely můžeme rozvinout diskusi.

5. Na závěr programu si vyrobíme svíčky z plátu včelího vosku. S dětmi pracujeme

podle návodu obsaženého v příloze. Dbáme na bezpečnost dětí, které předem seznámíme

s pracovním postupem. Pro zpříjemnění práce pustíme zvukovou kulisu v podobě relaxačního

CD. Svíčky zabalíme do celofánového pytlíčku a zavážeme stužkou. Můžeme je využít jako

dárek pro své blízké.

6. Možnost rozšíření programu pro starší děti :

Dramatické scénky ze života včel- včely dělnice mají v průběhu vývoje různé úkoly. Napíšeme

dětem kartičky s názvem včely- čistička, krmička, kojička, stavitelka, strážkyně, létavka

a kartičky s pracemi-čistění buněk, zásobování larev potravou, krmení matky kašičkou, stavění

včelího díla, strážení vchodu, dopravování potravy. Svou úlohu plní i trubci a královna. Děti

rozdělené do skupinek mají k vylosované kartičce s názvem včely určit správný pracovní úkon.

Poté si připravit kratičkou scénku na toto téma.

7. Další pohybové hry: Hry v přírodě a s přírodou, E. Doležalová, A. Kučerová
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                                                 Včelí roj str 22,  Na pilné včelky str 35

8. Při odpočinkových činnostech v průběhu dalších dní čteme z knížky Včeličky

„Království pod lipou“ od Jiřiny Parmové, kapitoly z knížky Protivné breberky Nicka Arnolda

Hanebné včely

9. K rozvinutí téma můžeme využít školních mikroskopů a prohlédnout si detaily včely

(kusadlo, žihadlo, nohu).

10. Náměty na práci s knihou- Dětská obrazová encyklopedie,  Svojtka 2006

Výstup:

  Výstupem témata jsou nové poznatky dětí ze života včel. Jejich zájem je vidět na informacích,

které do družiny nosí ve dnech po ukončení programu a se zajímavostmi seznamují kamarády.

Svíčka ze včelího vosku je velmi pěkným dárkem, který děti s radostí předají rodičům. Ti jejich

práci ocení. Dárek se stává také podnětem k rozhovorům dětí s rodiči na téma Včely.
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Náš rybník

Cíl: Učit děti vnímat přírodu. Při vycházkách umět zaměřit pozornost na přírodu kolem sebe.

Chovat se ohleduplně k pozorovaným živočichům. Získané poznatky upevnit pomocí

pohybových her.

Materiál: 1. Obrázky žab- nejlépe zalaminované, žáby různého druhu.

                2. Fotoaparát. Metr pro případné měření skoků.

                3. Tužky a papíry, popř. zápisníky. Knížky a encyklopedie k tématu.

                4. Bílé plastové talíře, akvarijní síťky, zápisníky.

                5. Zalaminované obrázky vážek, podle počtu skupinek- do každé 5 obrázků.

                6. Archy balicího papíru, pastelky.

Didaktické doporučení:

  Je dobré prostředí pro průzkum navštívit před programem s dětmi, aby vychovatel věděl, kde

je možné co zahlédnout. Získá tak cenný čas při práci v programu a větší spád činností. Dále

také může znalostí terénu lépe zajistit bezpečnost dětí. Tento program je zaměřen na praktické

zkoumání vývoje žab, proto je časově neomezený. Musíme mu věnovat více odpolední.

Výhodou je, že děti na závěry přijdou samy vlastním bádáním.

Program:

1. Za příznivého počasí na přelomu dubna a května se vydáme na vycházku

k nedalekému rybníku. Dnes se zaměříme na velkou událost. U rybníka se shromažďují žáby

ke svému páření. Před odchodem do přírody si na koberci v kroužku povíme, jaké známe žáby.

Jestli poznáme skokana nebo ropuchu. Vychovatelka ukáže dětem žáby na obrázku. Vybírá

známé i cizokrajné druhy pro názornou ukázku pestrosti druhů. Položí otázku, zda děti vědí,

čím jsou žáby užitečné, jaký je jejich význam a kde se s nimi můžeme nejčastěji setkat

(Příloha).

2. Pozorování v přírodě. Při příchodu k rybníku děti upozorníme na možná bezpečnostní

rizika. Poučíme děti o nutnosti dávat si pozor při pohybu blízko vody (nestrkat se, zbytečně

neriskovat), také vysvětlíme chování k pozorovaným zvířatům. Pouze se díváme! Nebereme do

rukou, nestrkáme klacíkem, dáváme pozor, abychom na ně nešlápli a další. Chováme se

ohleduplně, pozorujeme z  přijatelné vzdálenosti. Rozdělíme se do dvojic a v předem

domluveném prostoru pozorujeme žáby. Děti mohou žáby také vyfotit. Sledujeme chování žab

(sameček se přichytí na záda samičky a snaží se ji přimět k vypuzení vajíček, akce trvá minuty
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a někdy i hodiny). Kde všude mohou být, jak jsou maskované v trávě a listí. Po chvíli se

přesuneme na jiné místo. Nejdříve si však řekneme, co kdo viděl zajímavého. Např. samečci

bývají menší nežli samičky, jsou tu dva druhy žab- skokani a ropuchy. Na vodě můžeme

pozorovat snůšky vajíček. Snažíme se zjistit, jakému druhu žáby patří slizová vlákna s řetízky

vajíček uvnitř a jakému chuchvalce bílých vajíček. Pokud se nám to nepodaří pozorováním,

vyhledáme údaje ve družině na internetu. Všechny aktivní pozorovatele pochválíme. Na závěr

zdůrazníme potřebu pomáhat a chránit. Mnohé žáby musí překonávat vzdálenosti, aby se vrátily

na místo, kde se narodily a kde se budou pářit. Na trasách se však potkávají s nástrahami,

nebezpečné jsou především silnice. Proto se jim lidé snaží pomoci a budují kolem silnic

zábrany a svody pod vozovku, pro bezpečné přecházení žab nebo je nabírají do košů

a přenášejí.

Jako jedem z významů žab jsme jmenovali také jejich nezastupitelné místo v potravním

řetězci (při klidné části v ŠD). Nyní máme příležitost a prostor vyzkoušet si, jak takový

potravní řetězec funguje. Určíme jedno dítě- čáp. To běhá a říká: „ klapy klap“. Čtyři žáby jsou

děti, které viditelně mrkají očima (jako žába, která tráví kořist), popř. vydávají zvuky  „kvák

kvák“. Ostatní děti představují hmyz. Běhají a bzučí. Úkol je jasný- čáp loví žáby, žáby zase

hmyz. Ten, kdo je chycen, postupuje v potravním řetězci výš. Na konci zbyde určité množství

čápů a ve většině her i hmyz. Čápy necháme odletět do teplých krajin a domluvíme se na tom,

že je zapotřebí  žab, aby hubily hmyz a čápi měli co jíst.

  Také si můžeme zahrát hru na zklidnění a soustředění, kdy děti budou představovat žáby

vracející se do rozmnožovacích center. Děti rozdělíme do dvojic. Jedno dítě bude žábou. Ta

nemůže jít obvyklou trasu z důvodu nové silnice či stavby. Druhé dítě  tedy představuje

záchranu a pomáhá žábě dostat se k centru. Vychovatelka všem pomocníkům předem určí trasu,

kudy musí žábu provést. Nesmí přitom ale mluvit a dotýkat se kamaráda. Používají jen

posuňky.

  Žáby se pohybují skoky. Údajně nejdelším byl skok žáby dlouhý 5m. Uspořádáme s dětmi

soutěž ve skoku dalekém z místa.

3. V průběhu dalších dní mohou děti shánět zajímavé informace o žábách, které si čteme

a umístíme na nástěnku. Také zhlédneme fotografie, které jsme pořídili u rybníka. Podnikneme

ještě další výpravy k rybníku, abychom zjistili, jak se daří vajíčkům žab. Sledujeme jejich

vývoj. Ten zakreslujeme a zapisujeme časové intervaly mezi proměnami pulců v žábu.

využijeme i dřevěných puzzlí s obrázky vývoje ve družině, kdy děti mohou skládat na čas.

 U rybníka také sledujeme jeho další život. Čistotu vody, rostliny. Povídáme si o tom, že rybník

zbudoval člověk a ten o něj musí také pečovat. Čistit jej, starat se o ryby, které sem byly

vysazeny. Zahrajeme si známou hru Rybičky, rybičky lovte se! S tím, že děti rybáři vždy
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povědí, jakou rybku ulovil. Po příchodu do družiny jmenované ryby vyhledáme v knížkách,

popř. na internetu. Opět můžeme doplnit naši nástěnku o zajímavé informace či obrázky.

4. Náš rybník není určen k lovu ryb. Proto se zaměříme na zkoumání menších

živočichů. Vyrazíme k rybníku se síťkami a lupami. Pokoušíme se při dodržování všech již

známých pravidel zkoumat život v rybníce. Kromě vyvíjejících se pulců můžeme spatřit různé

brouky a jiné drobné tvory. Ponoříme síťky do vody, po vytáhnutí je opatrně vyklopíme do

připravených plastových talířů a pozorujeme, co uvízlo v síti. Můžeme využít klíče pro

určování těchto živočichů. Prohlížíme je lupou. Mezi bruslařkami, vodoměrkami,

znakoplavkami najdeme i larvy vážek. Povíme si, že stejně tak jako žába i vážky prochází

vývojem (informace příloha). Děti si mohou své předměty zkoumání zakreslit, či zapsat

poznámky, které je zaujaly.

5. Při vycházkách k rybníku za nějaký čas musíme dávat pozor na to, kam šlapeme.

V trávě se to hemží malými žabkami. Děti je mohou pozorovat. Mají z toho velkou radost.

Kromě žabek upoutají naši pozornost vážky, které létají nad rybníkem a jeho okolím. Děti

velmi rády sledují tyto tvory. Létají tu různé druhy. Pozorujeme odlišnosti v barvách, velikosti.

Rozdělíme se do dvojic či menších skupinek. Každá skupinka dostane zalaminované obrázky

různých druhů vážek (5 druhů). Úkolem dětí bude vypátrat, které vážky z nich žijí u našeho

rybníka. Seskupíme se u stolků v parku a obrázky skupinek porovnáme. Také si povíme, že

vážky jsou nejlepšími hmyzími letci, živí se dravým způsobem. Svou kořist vidí až na

vzdálenost dvou metrů.

  Hra - rozdělíme děti na dvě skupiny. Motýlice a šídla. Šídla mnohdy loví i menší druhy vážek.

Motýlice se tedy před šídly musí schovat- pro záchranu si dřepnou  (počítají do pěti, pak musí

vyletět). Ulovené motýlice stojí a čekají, až je jejich kamarádky plácnou (zachrání je) a pak

mohou letět dál. Po určeném časovém intervalu se spočítají ulovené motýlice. Skupiny se

vymění. Vyhrává dravější skupinka po spočítání druhého kola.

  Hra - skupiny si zahrají ještě jednu hru. Protože vážky mají dobrý zrak a postřeh. Oběma

skupinám nalepíme na záda jednoduché obrázky (dům, jablko, slunce..). Majitelé obrázků své

obrázky znají. Navzájem si skupiny na záda nevidí. Jsou od sebe vzdálené. Na povel

vychovatelky se k sobě snaží přiblížit a odhalit, co mají vážky z druhé skupiny na zádech.

Pokud se jim obrázek podaří odhalit a zvolat název obrázku, je soupeřící vážka vyřazena ze hry.

Vyhrává družstvo, které soupeře dříve vyřadí. Jsou to vážky, které mají větší šanci ulovit kořist,

díky lepším schopnostem k lovu.

6. Téma Náš Rybník zakončíme kolektivní prací. Na archy balicího papíru dětem

načrtneme rybník. Jejich úkolem bude „přivést rybník k životu“. Nakreslit do něj ryby, hmyz,

rostliny i živočichy, kteří u rybníka žijí a můžeme je zahlédnout. Rybník si společně
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prohlédneme. Povíme si o tom, co nás nejvíce při vycházkách k rybníku zaujalo. Kolektivní

práci vystavíme ve třídě.

7. Pro starší děti můžeme zařadit také zábavné čtení z knížky Protivné breberky Nicka

Arnolda, kapitolu Vodní šeredky.

8. Při návštěvách rybníka se snažíme udržovat čistotu a pořádek. V případě potřeby si

přineseme rukavice a uklidíme odpad do košů, které jsou v parku, jehož je rybník součástí.

Výstup:

  Výstupem témata je kolektivní práce na téma Rybník a tématické nástěnky ve třídě tvořené

obrázky ze zkoumání, popisy dětí, jejich zajímavé informace, které v průběhu programu

nacházely v časopisech, encyklopediích a na internetu. Tyto nástěnky představují zajímavý

zdroj informací pro děti, které pravidelně nenavštěvují naše oddělení (děti z ranní či konečné

družiny). Tyto děti se zájmem nástěnky sledují. Představují pro ně také motivaci pro trávení

jejich volného času, kdy mohou například s rodiči rybník samy navštívit. V rámci spolupráce

školní družiny s rodiči, pořádáme odpoledne s rodiči, jsou výsledky našeho bádání

prezentovány i při této příležitosti. Rodiče ocení snažení svých ratolestí, popřípadě podpoří

naše snažení zajímavými osobními zkušenostmi či informacemi.
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Kameny na cestě

Cíl: Ukázat dětem zajímavou část neživé přírody. Učit děti vnímat rozmanitost hornin

 a nerostů. Ukázat některé vlastnosti pomocí praktické činnosti a hry dětí.

Materiál: 1. Nasbírané kameny, klacíky a jiné přírodniny, provázek, nůžky.

                2. Potřeby k jednotlivým pokusům, důležité obstarat předem (nepatří do

                    běžného materiálního vybavení ŠD).

                3. Krabice od bot, tvrdé papíry, vata, nůžky, tužky. Na plakáty papíry A4,

                    fixy.

                4. Kameny, temperové barvy, štětce, lak ve spreji.

Didaktické doporučení:

  Tento program je náročný především pro časové naplánování. Je dobré mu věnovat minimálně

celý týden. Začínáme v terénu, pokračujeme několikadenními pokusy a končíme výstavou

a odpolednem s rodiči, které není vhodné naplánovat na pátek odpoledne. Je tedy dobré přesně

vědět, kdy a který den co budeme dělat. Na odpoledne je také dobré rodiče pozvat

v dostatečném předstihu. Při části, kterou věnujeme bádání v přírodě, je vhodné předem znát

terén a vždy děti poučit o možných bezpečnostních rizicích.

Program:

1. Při vycházkách obvykle sledujeme živou přírodu. Nyní se zaměříme na zkoumání

přírody neživé. Cílem vycházky je park u rybníka. Zde si děti hrají na hřišti. Toto hřiště je

uměle vysypané kamínky, které malé děti rády hází do rybníka. Družinové děti jsou již poučeny

o účelu těchto oblázků a nevhodném chování s nimi. Po volné hře se seskupíme kolem stolu

a zahájíme debatu otázkou: „Kde se tyto kamínky vzaly? Jsou všechny stejné?“ Následuje

rozprava o tom, co všechno je z kamene vyrobené a k čemu kámen slouží (příloha). Mluvíme

o různých stavbách, cestách, které jsou kameny zpevněné a vysypané. Děti také mohou zmínit

léčivé účinky drahých kamenů, využití k masážím, dekoraci a další. V přírodě kameny najdeme

všude kolem nás. Podnikneme výpravu podél přítoku rybníka. Upozorníme děti na nebezpečí

možného pádu do potoka. Povíme si, jak se bezpečně pohybovat po březích koryta. Zde

nalézáme zajímavé kameny. Úkolem dětí bude najít nejzajímavější. Ty vzít s sebou do společné

sbírky. V parku si všechny kameny prohlédneme a zkoumáme je. Jednotlivé exponáty si

posíláme v kroužku. Děti mohou povědět, co je na kameni zaujalo. Prohlížíme tvar, vlastnosti,

barvu. Každé dítě si svůj kámen důkladně prohlédne a ohmatá. Na pokyn vychovatelky si
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všechny děti v kroužku předávají kameny tak, aby žádný nespadl. Nedívají se na ně. Úkolem

dětí je kameny pomocí hmatu prozkoumat a zjistit, kdy se k nim vrátí jejich vlastní kámen.

Některé kameny jsou měkké, zanechávají po sobě stopu, jsou více oblé (pískovec). Jiné mají

hranatý tvar a ostré hrany. Kameny jsou podle hmatu také různě hladké až drsné. Kámen může

svůj povrch změnit díky vnějším vlivům, jako je voda, ukážeme si oblázky. Ty jsme nacházeli

u potoka. Lidé také kameny opracovávají– sloupy, šperky.

2. V dávných dobách je člověk užíval jako nástroje. Hra- Na vynálezce: děti se rozdělí

do menších skupinek, ve kterých samostatně zkonstruují vynález. Mohou využít volné klacíky,

provázek a hlavně kameny. Výroba je námětem neomezená- hudební či pracovní nástroj se

dětem tvoří nejlépe. Děti, které si na nástroj netroufnou nebo menší děti, mohou z kamenů

vyskládat obrázek. Na závěr uspořádáme (podle charakteru výrobků) například vernisáž obrazů

za zvuků vynalezených nástrojů nebo přehlídku pracovních nástrojů s popisem dětí k jejich

využití.

3. Po praktickém zkoumání v přírodě zařadíme bádání ve družině. Využijeme kamenů,

které jsme přinesli z vycházky a mineralogické sbírky školy. Na názorných příkladech si

ukážeme rozdíl mezi horninou a nerostem- minerálem (např. žula ametist). Povíme si

zajímavosti o vzniku některých hornin. Povídání doplníme zajímavými pokusy. Popisy pokusů

jsou umístěné v příloze.

- Vyvřelé horniny- provedeme zábavný pokus. Uděláme si sopku. Pokus provádí vychovatelka

s pomocí asistentů. Ostatní děti sledují.

- Horniny přeměněné- přiblížíme proměnu pomocí představy stlačeného sněhu v ledovou kouli.

- Horniny vzniklé po přeměně stlačených rostlin před miliony let a přeměnou schránek

živočichů. Pro zpestření provedeme pokus s kouskem křídy. Děti pracují ve dvojicích. Další

pokusy představují tvorbu hornin, krystalů a vliv počasí. Jsou tedy časově náročné. Vytvoříme

pracovní týmy. Práci jednotlivých týmů vysvětlíme všem dětem současně. Tým pokus před

zraky ostatních provede a bude sledovat jeho vývoj v průběhu dní. Má daný pokus na starost.

O proměnách a jeho průběhu se snaží informovat ostatní. A to vždy v oficiálně stanovenou

dobu při odpočinkových činnostech po obědě. Úkoly týmů :

- Sedimentární horniny se zkamenělinami.

- Krápníky.

- Tvorba krystalu.

- Vliv počasí na horniny.

Nevýhodou těchto pokusů je, že některé děti nemusí být přítomny každý den. Proto v každém

týmu založíme „List badatele“, kam šikovné děti zakreslí průběh pokusu. V závěru pochválíme

všechny aktivní badatele. Listy vystavíme společně s výsledky pokusů ve třídě.
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4. Využijeme zájmu dětí o kameny a v průběhu týdne pořádáme vycházky

do okolí. Vytváříme sbírku kamenů. Pokud se nám je podaří určit, popíšeme cedulkou. Pokud

ne, naše vědomosti nedosahují úrovně znalců, napíšeme na cedulku, kde jsme kámen našli nebo

jméno vymyšlené podle tvaru kamene a podobně. Mnohé děti mají doma i vlastní sbírky

z výletů a dovolených. Některé vlastní i drahé kameny. Své sbírky si přineseme ukázat. Celé

téma vyvrcholí výstavou, na kterou budou pozvány děti z ostatních oddělení a rodiče. Aby se

nám kameny nepoztrácely a lépe se přenášely, je vhodné vytvořit pro ně výstavní krabici.

Využijeme krabici například od bot, vytvoříme v ní čtvrtkou přepážky na jednotlivé druhy

kamenů a vysteleme vatou. Umístíme popisky.

5. Na toto téma navazuje odpoledne s rodiči – Malujeme na kameny. Volně navazuje na

naši výstavu. Vhodný kámen na malbu si každý přinese sám. Dobré je mít připravené i nějaké

v zásobě.

6. Za pěkného počasí využíváme ke hře také školních dvorů, kde vytváříme stavby z písku

a hrajeme hry s kamínky (příloha).

Výstup:

        Uspořádaná výstava kamenů s prezentací pokusů dětí pro rodiče a ostatní děti školní

družiny společně s tvořivým odpolednem pro rodiče je výstupem tohoto tématu.
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4  Závěr

  Cílem mé práce bylo vytvořit návrh celoročního projektu, realizovatelného ve školní družině

a přispět tak k praktickému využívání environmentální výchovy v našem zařízení. Podařilo se

mi sestavit seznam možných témat pro práci nejen v naší družině. Doplnila jsem jej prameny,

které přispějí ke kvalitnímu zpracování námětů pro vychovatelky. Některá témata jsem

rozpracovala tak, aby vyhovovala místním podmínkám.Ta jsem realizovala, abych vyzkoušela

jejich „funkčnost“. Tedy možnou míru skutečné realizace a ohlas dětí.

  Závěrem mohu shrnout poznatky z práce. Zrealizovaná témata jsou pro děti přitažlivá, díky

přirozenému zájmu dětí o nové věci a touze po poznání. Při dobře naplánovaném zařazení práce

jsem neměla problémy s motivací dětí, které samy toužily po nových informacích a zážitku. Šlo

především o předávání poznatků v akci. Děti si rády hrály a účastnily se pokusů, které se nám

ne vždy povedly podle plánu, ale právě to motivovalo k dalšímu opakování a práci. Tu ocenili

i rodiče, kteří byli mnohdy i neplánovaně vtaženi do děje. Děti nosily domů zajímavé výrobky.

Ze své vlastní iniciativy často obohatily program o články z časopisů a internetu, které si

z domu přinesly. Děti z ostatních oddělení družiny se zájmem sledovaly naše nástěnky

či probíhající pokusy, což vedlo k motivaci pro práci i ostatní vychovatelky. Má bakalářská

práce se tedy stala v našem zařízení vhodným návodem pro další práci.

  Hlavním cílem však nebyly poznatky, které děti získaly. Šlo mi především o prohloubení

vztahu k přírodě a šetrnému chování k ní. Zde je výstupem práce především chování dětí

k prostředí, ve kterém žijí. Děti ze školní družiny umí třídit odpad, většina společně s rodiči

přistoupila na svačiny balené do krabiček nebo papírových pytlíků, zrušili jsme igelitové sáčky.

Neplýtvají papírovými utěrkami, šetří papír na práci. Při pobytu v přírodě se chovají ohleduplně

a především vnímají své okolí. Všímají si proměn v přírodě, na věci, které je zaujmou, se ptají.

Pokud neznám odpověď, musíme společně pátrat. Knihy, encyklopedie a učitelka přírodopisu

či někteří zkušenější rodiče nebo prarodiče jsou našimi pomocníky. Učitelé na druhém stupni

oceňují naši práci s technikou, využívání interaktivní tabule, počítačů, mikroskopu, lup. Velmi

jim tato praxe dětí pomůže v další práci při školním vyučování.

  Domnívám se, že cíl práce jsem tedy splnila.


