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Toulka přírodou
Veronika Sudová
Cíl: poznávání a uplatňování pěti smyslů, prohlubování vztahu k přírodě, učení
prožitkem, získávání vědomostí o živé i neživé přírodě
Věk: 3-7 let
Pomůcky: měkké perníčky nebo jiné sladkosti z tvárné hmoty nebo jablka
Postup:
Vyjdeme si na toulku přírodou. Pět smyslů nám pomůže při poznávání a prožívání
mnoha věcí. Každé dítě si najde nějaký klacík, který mu na konci procházky poslouží
jako rožeň na opékání.
Často se zastavujeme a všímáme si různých věcí v přírodě. Ohmatáme si trávu.
Přivoníme k ní a prohlédneme si ji zblízka. Co všechno v trávě vidíme?
Když najdeme jehličnatý strom, čichneme si k jehličí. Jakou barvu má po všechna
roční období? A listy na stromech? Sáhneme si na jehličí, jak píchá.
Najdeme si nějaké listy. Přivoníme k nim. Jsou průhledné? Vidíme v nich jednotlivé
žilky? Jaký mají povrch? Sáhneme si na jeho kůru. Co cítíme? Čichneme k ní.
Nahlédneme do jeho koruny. Jestlipak se tam něco pohybuje? Jaké barvy vidíme na
stromě?
Pohlédneme na nebe. Jestlipak tam nahoře něco vidíme? Co se děje v korunách
stromů? Co nám připomínají obláčky na nebi? Zavřeme oči. Jaké zvuky slyšíme?
Najdeme si travnatou plochu. Děláme, jako bychom připravovali oheň. Nasbíráme
suché listí a nějaké větvičky a uděláme z nich hranici. Sedneme si pak kolem ní a
vezmeme si do rukou klacíky, které jsme si předtím nasbírali. Děláme, že oheň
zapalujeme.
Každému dítěti dáme po jednom perníčku (jablku). Děti si tyto „špekáčky“ napíchnou
(případně nakrojí) na konce klacíků a drží je nad hranicí listí a dříví (ohněm). Takový
„táborák“ si můžeme udělat kdykoliv během roku. Dáváme tak velký prostor dětské
fantazii. Nakonec si děti na „buřtíkách“ pochutnají. (Můžeme hrát v místnosti, místo
větviček na rozdělání ohně použijeme kostky ze stavebnice).
Zkušenosti s realizací: Takové toulky přírodou často opakujeme a pokaždé
hledáme nějaký zvláštní poklad. Někdy se vydáme na výpravu za překvapením. Děti
hledají takové předměty, jimiž by své kamarády překvapily. Asi dvakrát do roka
uděláme opravdový oheň a pečeme opravdové špekáčky.
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