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ANOTACE
Lekce, která má za cíl zamyslet se s dětmi nad tématem koloběhu života v přírodě, u zvířat
i u nás lidí. Děti si seznámí s tím, jak koloběh života funguje a k čemu je důležitý. Během
přípravné fáze a v reflexi si také uvědomí, jaké další koloběhy ve světě fungují. Při čtení
pracujeme s knihou Ruce pryč od Koloběhu života, ve které sledujeme příběh žabáka Vincka,
který jednoho dne přijde o svého milovaného strýčka. Začne si klást otázky jako: Mohou
zemřít i moji rodiče nebo prarodiče? Žabák se začne bát i svého hadího kamaráda Josky,
se kterým zjistí, že za vším stojí koloběh života. Kamarádi se společně rozhodnou koloběh
života změnit a vydávají se na výpravu, při které poznávají, k čemu je koloběh života dobrý.

Důležitou součástí lekce je práce s ilustracemi knihy, které příběh dotvářejí.

CÍLE
• Děti si uvědomí, jak koloběh života ovlivňuje život zvířat i lidí a proč je důležitý.

• Děti si uvědomí, jaké další oblasti v přírodě, na světě fungují jako koloběh.

KNIHA
MALEKYARI, Masoud. Ruce pryč od Koloběhu života. Praha: Cesta domů, 2022.

POMŮCKY
Velký papír, fix, projektor nebo počítač, kniha Ruce pryč od Koloběhu života, obrázky
koloběhu života (pro každé dítě nebo pro skupinu, podle způsobu, jakým se rozhodneme
pracovat). Typ obrázků vybereme podle skupiny, se kterou pracujeme. Může to být
např. koloběh života člověka od miminka po starce, koloběh života žáby, případně jiného
zvířete, např. motýla.

Místo na vaše poznámky
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Red. pozn.: Pokud knihu čteme s více dětmi a není možné zajistit, aby děti viděly dobře
na ilustrace, doporučujeme náhled knihy promítat na zeď. Protože se jedná o obrázkovou
knihu, je velmi důležité, aby byly pro děti ilustrace dobře přístupné. Příp. některé kopírky
umí alespoň knihu zvětšit na formát A4 či A3 (formát sešitku je totiž velmi malý).

V textu uvádíme návrh vět, které dětem při lekci říkáme, pro lepší pochopení jsou věty
vyznačené kurzívou. Stejně jsou také uvedeny názvy knih. Věty, které jsou citací z knihy,
jsou uvedeny kurzívou tučně.

EVOKACE
USUZOVÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Děti uvedeme do dnešního tématu, např. těmito slovy: „Dnes si budeme povídat
o koloběhu. Slyšeli jste už takové slovo? Pojďte se teď spolu se mnou zamyslet nad tím,
co to slovo znamená. Co vás napadne, když se řekne koloběh?“

Necháme děti, aby se chvíli každý mohl zamyslet. Pokud máme větší skupinu dětí, můžeme
nyní děti rozdělit do dvojic a vyzvat je, aby si nápady navzájem pověděly. Vybízíme je ke
sdílení kamarádovi, ale nenutíme je. Pokud pracujeme se staršími dětmi, můžeme je
vybídnout, aby se cíleně pokusily vymyslet více typů koloběhů a aby si nápady zapsaly.
Poté pokračujeme ve společném povídání, nebo v případě, že máme malou skupinu dětí
nebo nám připadá vhodnější sdílet rovnou společně, část sdílení ve dvojicích vynecháme.

Necháme děti, aby za jednotlivé dvojice nebo každý za sebe řekly své nápady, a jejich
odpovědi zapisujeme na velký papír. Písemně jednotlivá slova zaznamenáváme, i když děti
samy ještě nečtou, později se k tomuto zápisu vrátíme. Zkušenost dětí může být různá,
proto nejprve necháme děti, aby přicházely se svými nápady, a pokud to bude nutné,
pomáháme jim vymýšlet další. Během této části dětem neprozrazujeme, jakým z koloběhů
se budeme dnes zabývat.

V evokaci můžeme pokračovat další navazující aktivitou. V této části budeme pracovat
s připravenými obrázky. Můžeme připravit sadu obrázků pro každé dítě nebo pracovat
se společnými obrázky ve skupině. My v této chvíli zvolíme práci ve skupině.Vyzveme děti,
aby si sedly do kruhu, uprostřed necháme volné místo, do kterého obrázky rozložíme.
Pokud máme větší počet dětí, pracujeme s více sadami obrázků. Aktivitu uvedeme
např. těmito slovy: „Dnes si budeme povídat a číst právě o jednom z koloběhů. A já mám
pro vás teď úkol, při kterém odhalíte, který koloběh to bude.“

Vyzveme děti, aby každé za sebe přemýšlelo, a pokud to půjde, vydrželo své nápady
nevykřikovat. Před děti rozložíme dvě sady obrázků k některému z koloběhů života.

Necháme dětem prostor k zamyšlení a ptáme se jich nejprve: „Co vidíte na obrázcích?“
„Jaký koloběhmyslíte, že před sebou vidíme?“

Společně si obrázky a poté i koloběh pojmenujeme.

Vyzveme děti, aby si rozmyslely, jak jednotlivé obrázky za sebe seřadíme, jak koloběh
vytvoříme. Pokud máme více sad obrázků, můžeme děti nechat pracovat
např. ve dvojicích. Vybízíme děti, aby postupně říkaly, jaký obrázek bude následovat,
a před sebou skládáme koloběh života. Sestavený koloběh si můžeme nechat a vrátit se
k němu po čtení.

Řekneme dětem, že si dnes budeme číst právě o koloběhu života, a ukážeme jim knížku,
ze které budeme číst.

Společně si prohlédneme obrázek a prozradíme jim název knihy. Ptáme se jich:
„Co to znamená, dát ruce od něčeho pryč?“

Vyzveme je, aby během čtení sledovaly: „Proč dát ruce pryč od koloběhu života?“
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UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
ŘÍZENÉ ČTENÍ:
Začneme knihu číst. Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Využíváme metodu řízeného
čtení doplněnou o usuzování a předvídání.

Vincekměl moc rád svého strýčka.

Miloval ho víc než cokoliv jiného na celém světě.

Měl plno vzpomínek na krásné chvíle, které
s ním strávil.

Naučil se od něj spoustu nového.

Jednoho dne se stalo něco opravdu děsivého.

Společně se zastavíme u obrázku na této dvoustraně a ptáme se: „Co děsivého se nejspíš
stalo?“

Už svého strýčka nikdy nespatřil.

Protože jeho strýček byl sněden!

Od té doby Vincek […] „Proč musí všichni umřít?“

Vincek si dělal starosti. „[…] slupne i babičku a dědečka?“

Vincek teď začal mít hrůzu z hadů. Proto ve škole přestal mluvit s Joskou.

Jednoho dne […] zeptal se Vincek překvapeně.

„Jen co skončí škola, […]“ opáčil Joska.

„Ale jsme přece přátelé! […]“ navrhl Joska.

„Všechno se řídí Koloběhem života. […]“ vysvětlil jimmyšák.

„Takže když nebude […]“ zeptal se Joska.

Vinckovi to bylo jasné. „[…] Koloběh života zničit.“

„Ale ještě nikdy […]“ podotkl moudrý myšák.

„Dobře, takže […]“ nenechal se odradit Vincek.

Vincek a Joska […] na dlouhou cestu.

Prodírali se […] nebezpečnými močály.
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Konečně objevili jeskyni, […] ukrytý.

„Jenže jeskyni […]“ zvolal Vincek.

Joska hledal všude […]

Prohledal […] jeskyně.

Konečně […] A zničil ho.

Společně se zastavíme na této stránce a ptáme se: „Comyslíte, že se nyní stane?“
„Co se na světě změní, když je koloběh života zničený?“

Oba hrdinové […] co dokázali.

Teď byl život mnohem veselejší.

Nikdo […]

Vincek a Joska […]

Ale časem byl život […]

Pořád těžší…

Skutečná dřina!

Společně se zastavíme u
obrázku na této dvoustraně a ptáme se: „Jaká dřina by to mohla být?“ „Co vidíte na
obrázku?“

Vincek a Joska […]mých bratranců.

„Tento rok […] sotva dostanu k jídlu.“

„A já zas musím […]“ stěžoval si Vincek.

„Myslím, že […]“ souhlasil Vincek.

Rozhodli se, že se ke Koloběhu života
vrátí.

Společně se zastavíme na této dvoustraně
a ptáme se: „Comyslíte, že se stane teď,
když Koloběh života znovu obnovili?“

A život […]

Veselý a krásný.

Pochopitelně ne vždycky…
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REFLEXE
Společně se ohlédneme za čtením a ptáme se dětí: „Jak se vám příběh líbil? Které místo
se vám líbilo? Je pro vás důležité?“

Vrátíme se k úkolu, který jsme dětem zadali před začátkem čtení: „Proč dát ruce pryč
od koloběhu života?“

Další shrnutí můžeme uvést větou: „Na začátku jsme si společně skládali obrázky koloběhu
života. Jaký by podle vás život (člověka, žáby, motýla) byl, kdyby nikdy neskončil? Napadá
vás po přečtení příběhu ještě něco jiného?“

V druhé části reflexe se můžeme vrátit také ke slovům, která jsme si psali na začátku
na společný papír. Společně se zamyslíme nad tím, jak by fungovaly ostatní koloběhy,
pokud by nebyly koloběhem, ale stále by pokračovaly?

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY K TÉMATU KOLOBĚH ŽIVOTA:
S dětmi si můžeme pustit krátký film Koloběh života ze série Byl jednou jeden život,
ve kterém se mj. dozvíme více o koloběhu života buněk a důležitosti jejich správné výživy.

Video je dostupné ve slovenštině na YouTube.

TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY K TÉMATU EKOSYSTÉMU PRO STARŠÍ DĚTI:
S dětmi můžeme pokračovat v tématu koloběhu života a fungování různých ekosystémů
např. prostřednictvím videa Ekosystém ze série Nezkreslená věda.

Video je dostupné na YouTube.

TIPY NA KNIHY K TÉMATU STÁŘÍ, SMRT:
Čtením dalších knih a povídáním o tomto důležitém tématu můžete obohatit váš společný
čas s dětmi. Ke čtení doporučujeme například tyto knihy:
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