V lese
Vzdělávací hodnoty
• Zdokonalení představivosti prostřednictvím vyprávění příběhů
• Rozvoj prostorové orientace
• Rozvíjení dovedností navrhování a konstrukce
Doporučené materiály
• 9385 Scenérie
Slovní zásoba
Během aktivit se snažte využívat slova:
• výlet
• hra na schovávanou
• stín
• odpočinek
• ovocné stromy
• jedle
• bříza
Pochopení
Děti z mateřské školky jedou na každoroční výlet. Letos navštíví
les u jezera. Každé dítě má z domova svačinu a v hlavě spoustu
nápadu na hry.
Nejlepší v lese bude hra na schovávanou, protože je zde mnoho
stromů, za které se dá schovat.
Když dorazí na místo zjistí, že jsou téměř všechny stromy pryč!
Velká část je pokácena a odvezena. Dozvídají se, že tu nedávno
byla velká bouře. Takže hra na schovávanou nebude a děti jsou
zklamané.
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu

Konstrukce
• Ať děti navrhnou a postaví nové stromy, mezi kterými si půjde
hrát na schovávanou a tak příjemně strávit den u jezera.

Přemýšlení
• Povídejte si s dětmi o tom, kolik stromů bude ke stavbě lesa
zapotřebí, jak budou vysoké, o vzhledu a tvarů stromů.
• Diskutujte s dětmi o nejlepším místě, kde stromy vysadit. Les
musí poskytovat jak dobré místo pro hru na schovávanou,
tak dostatek stínu k odpočinku. Zahrajte si s dětmi hru na
schovávanou.
Pokračování
• Jaké druhy stromů děti postavily? Ovocné, jedle, břízy nebo
jiné? Jak poznají který strom je který? Ať se ujistí, že je rozdíl
dobře patrný.
• Některé stromy rostou u jezera kvůli stínu. Ať děti vytvoří
hezkou scenérii kolem jezera, kde budou stromy, lodě a lidé,
kteří jen tak odpočívají.

Překlad originálu metodického materiálu LEGO ® Education ©2011 EDUXE
LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, jsou ochranné známky společnosti LEGO. ©2011 The LEGO Group

