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„ Lesní cesta“ 

• Popis místa – instrukce pro učitele 

 Hned nad pasekou pokračuje lesní cesta do hustšího porostu smrkového lesa. Jeho 

 okraje jsou hustě porostlé borůvčím a vyskytují se zde i keře brusinky obecné. Na 

 podzim můžeme v těchto místech najít i různé druhy hub - hřib pravý, hřib smrkový, 

 křemenáč březový, liška obecná, kozák obecný, ryzec pravý, václavka obecná, hlubinka 

 žlutá, muchomůrka obecná, muchomůrka zelená a další. Místo můžeme využít jak ke 

 zkoumání mechů, trav, křovin, ale i k pohybovým hrám nebo  překážkovému běhu 

      a fartleku. Jsou zde výborné podmínky pro stavění domečků pro zvířátka z přírodnin i pro     

      střelbu šiškami na cíl. 

• Obrazová dokumentace 

 

        Obrázek 1 Lesní cesta 

 

• Zadání: 2. – 5. ročník – celoročně  

      Les a jeho tajemství 
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• Cíl 

 Upevnit u dětí správné chování v lese. Naučit je vnímat přírodu všemi smysly –  zrak, 

 sluch, hmat, čich, chuť. 

• Pomůcky 

karta nebo notýsek, tužka, lupa, sáček na sběr přírodnin, nožík, atlas hub, fotoaparát 

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce)  

• Pracovní list určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 

      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  

KARTA                                                                     Jméno: 

    Ročník: Datum: 

 

 

 

Úkol 

 

Odpověď 

 

Body 

1 Postav domeček pro zvířátka 

a napiš, z čeho jsi ho stavěl(a). 

 

 

  

2 Napiš zvuk, který jsi v lese 

slyšel(a). 

  

Vyhodnocení  

                               

                                      Domečky pro zvířátka 


