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Vyučovací předmět

Prvouka

Cíle lekce – tematické /
obsahové

Žáci vyhledají ptáky žijící v okolí školy
Žáci rozlišují ptáky s využitím klíče, atlasu ptáků
Žáci vysvětlí význam a důležitost ptáků ve volné přírodě
Žáci pracují s využitím badatelských kroků

Cíle lekce - badatelské

Žáci si kladou otázky, tvoří hypotézu, zaznamenávají svá pozorování

Testováno na (třída)

2. třída, první stupeň ZŠ

Potřebný čas

1,5 hod

Potřebný prostor

Lekce probíhá venku - park nebo les

Krok1 -Motivace / získávání informací

čas: 10 minut

Cíl aktivity: Motivace, rozdělení do skupin
Popis aktivity: Žáci si vylosují plyšového ptáčka nebo barevný lísteček s názvem ptáčka. Dvojice se
vyhledají, spojí se s druhou dvojicí stejné barvy do čtveřic. Čtveřice utvoří pracovní skupinu.
Každá skupina dostane pracovní list, rozdělí si role. Mluvčí skupiny představí ptáky ve skupině,
rozdělení rolí ve skupině. Pokud si nejsou jistí s názvy ptáků, vyhledají v klíči, atlasu ptáků.
Pomůcky: Plyšoví ptáčci vydávající reálné zvuky, lístečky s názvy ptáčků tak, aby byli vždy dva ptáci
stejné barvy, atlas ptáků, klíč, pevné podložky s klipem do skupiny, tužky

Krok1 -Kladení otázek

čas: 15 minut

Cíl aktivity: Žáci tvoří otázky k tématu
Popis aktivity: Řekněte žákům: „Cestou do školy jsem slyšel/a zpívat na špičce smrku kosa. Potkali jste
také nějakého ptáčka?“ Následuje diskuse. Modelujte: „Napadlo mě, že chci zjistit, jak se jmenuje ten
ptáček s červeným ocáskem. Napadají vás také nějaké otázky? Ve skupině vymyslete otázky, které vás
k ptákům napadají. Je lepší, když na otázky nebudeš znát odpověď. Využij začátky otázky podle
pracovního listu. Stačí tři otázky za pět minut.“ Po zaznění signálu mluvčí otázky přečtou, učitel je
zapíše na flipový papír.
Mluvčí skupiny otázky přečte, učitel je všechny zapíše na flipový papír. Žádná otázka není špatně.
Dokážeme si na některé otázky odpovědět hned? Odpovědi vepíšeme do textu jinou barvou.
Pomůcky: Flipový papír, velký fix
Poznámky: Flipové papíry uschováme a následně vyvěsíme ve třídě. Je to naše parkoviště otázek.
K otázkám se budeme vracet po celou dobu probírání učiva o ptácích. Žáci mohou odpovědi na nějaké
otázky vyhledat i doma na internetu. Kdykoliv se k otázkám můžeme vrátit a na nějaké si odpovědět.

Parkoviště otázek vyvěšené ve třídě bude podněcovat žáky k přemýšlení nad tématem i mimo
vyučování.

Krok1 -Výběr výzkumné otázky, plán pozorování

čas: 10 minut

Cíl aktivity: Žáci si definují konkrétní výzkum, který budou provádět.
Popis aktivity: Tentokrát je výzkumná otázka v pracovním listu daná. Kolik druhů ptáků potkáme při
procházce parkem? Vysvětlete si, že z organizačních důvodů tentokrát budete všichni počítat
množství ptáků, které uvidíte. Kdo umí, může ptáky i pojmenovat. Stačí dělat čárky k obrázku ptáčka.
Tentokrát ani nevadí, když stejného ptáčka zaznamenáme víckrát. Počítáme s tím, že pozorování
nebudou úplně přesná.
Pomůcky: Plyšoví ptáci, protokol, desky, tužka
Poznámky: Zkušenější badatelé mohou pod vedením učitele tuto výzkumnou otázku vyvodit. Na
pozorování si určitě žáci vezmou přidělené plyšáky a mohou lákat živé ptáky na jejich zpěv.

Krok2 -Formulace hypotézy

čas: 10 minut

Cíl aktivity: Žáci aktivně využijí své znalosti z pravidel formulace hypotéz.
Popis aktivity: Žáci ve skupině tvoří hypotézu. Např. Myslíme si, že za 15 minut uvidíme 5 živých
ptáků.
Poznámky: Pozor! Hypotéza musí být oznamovací věta, kterou musíte být schopni na základě
pozorování potvrdit nebo vyvrátit. Učitel může bezradným skupinám pomáhat.

Krok3 -Výzkum, záznam pozorování

čas: 15 minut

Cíl aktivity: Žáci pozorují a zaznamenávají ptáky, které vidí. Žáci vyhledávají v přírodě další důkazy o
přítomnosti ptáků.
Popis aktivity: Skupinky dostanou na 15 minut rozchod po vymezeném prostoru (park, úsek lesa).
Celou dobu aktivně pozorují okolí a zaznamenávají do protokolu ptáky, hnízda, peří, kostry… Využívají
plyšáky k lákání živých ptáků.
Pomůcky: Protokol, plyšáci, klíče a atlasy, můžeme využít dalekohledy
Poznámky: Předem určíme, kde budou ležet atlasy a klíče k určování ptáků. Žáci se mohou přijít
poradit za vyučujícím. Je nutné přesně vymezit prostor, ve kterém se žáci mohou samostatně
pohybovat, ujasnit si základní pravidla bezpečnosti.

Krok4 - Vyhodnocení dat, formulace závěrů a návrat k hypotéze, prezentace
čas: 20 minut
Cíl aktivity: Žáci vyhodnotí sebraná data.
Popis aktivity: Po zaznění signálu se sejdeme v kroužku. Jednotlivé skupiny se domluví a zaznamenají
do protokolu, jestli se jejich hypotéza potvrdila nebo vyvrátila. Mluvčí skupin stručně zhodnotí práci
ve skupině, přečtou hypotézu a řeknou, jestli se jejich hypotéza potvrdila nebo vyvrátila. Představí
nalezené důkazy o přítomnosti ptáků (peří, počet hnízd, vyzobané ořechy…)
Poznámka: Protokoly vyvěsíme ve třídě k parkovišti otázek.

Krok4 –Souvislosti, kladení nových otázek

čas: 5 minut

Cíl aktivity: Žák hledá souvislosti mezi vlastním pozorováním a obecně danými informacemi
(učebnice)
Popis aktivity: Proč je důležité, aby v parku bylo hodně ptáků? Jaký je jejich význam? Je lepší, aby jich
bylo hodně od jednoho druhu nebo raději více druhů? Hledáme souvislosti mezi výskytem potravy,
úkrytů, vysokého hluku… Napadají vás ve skupině nějaké další otázky k tématu? Zapište do protokolu,
zájemci otázky představí.

Krok5 – Akce k pomoci přírodě/ŽP/komunitě

čas: 10 minut

Cíl aktivity: Žák se aktivně podílí na zvýšení biodiverzity v okolí školy
Popis aktivity: Jak bychom mohli ptákům dále pomoci? Naplánujeme společné stavění krmítek nebo
hnízdních budek a jejich následné vyvěšení v areálu školy viz výroba
https://mozek.brontosaurus.cz/attachments/article/638/Výroba-ptačích-budek.pdf a zavěšování a
údržba ptačích budek https://mozek.brontosaurus.cz/attachments/article/638/ptaci-budkyBrontosaurus.pdf .
Poznámky: Osvědčila se spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, projekt
www.ptacionline.cz nebo doporučujeme i http://zastavky.birdlife.cz/#.

Ptáci kolem nás - BADATELSKÝ PROTOKOL
Členové skupiny

Vedoucí, mluvčí ________________________
Zapisovatel ___________________________
Čtenář, tišitel ____________________________
Výkonný pracovník ______________________

Otázky, které nás napadají (vymyslete alespoň 3 otázky)

Kdo …? _______________________________________
Kde …? _______________________________________
Kam …? _______________________________________
Jak …? _______________________________________
Kolik …? ______________________________________

Výzkumná otázka: Kolik různých druhů ptáků potkáme při procházce parkem?

Naše hypotéza:

Pomůcky:

Další důkazy pozorování: zpěv, peří, dutina ve stromu…

Viděli jsme

Naše hypotéza byla

potvrzena

Otázky, které mě napadají pro příští bádání:

x

hnízd.

vyvrácena

