Aktivita:

VÝSTAVBA CESTY

Autor:
Mgr. Renáta Goriláková, ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
Cesta na kurikulum:
PREDMET

ROČNÍK

TEMATICKÝ CELOK

Vlastiveda

3. ročník ZŠ

• Chránené územia. Ochrana krajiny pred
negatívnymi vplyvmi.

Pracovné vyučovanie

3. ročník ZŠ

• Práca s prírodným materiálom. Tvorba
krajiny.

Minutáž: 90 minút
Potrebujem: Mapa krajiny uvedená v prílohe, špagát, nožnice, lepidlo, farebné papiere,
modrý krepový papier, škatule rôznej veľkosti, plastelína, špajdle. Prírodniny (konáre, piesok,
hlina, kamene, listy, tráva a pod.) si deti nájdu samy v okolí, voľný priestor v okolí školy.
Provokačná myšlienka: Možno z vás raz za pár rokov vyrastú inžinieri, projektanti, ktorí
budú navrhovať a stavať cesty.
Krok po kroku:
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1. Deti rozdeľte do 4- až 5-členných skupín. Vedúcemu skupiny dajte mapu krajiny
z prílohy 1. Vysvetlite žiakom, čo jednotlivé symboly na mape znamenajú, aby sa vedeli
zorientovať a ľahšie si predstavili vzhľad zakreslenej krajiny.
2. Skupinám povedzte, aby si našli vhodné miesto v priestore (minimálne 2 x 2 m), na
ktorom z prírodnín vymodelujú krajinu podľa mapky.
3. Ich úlohou bude zároveň navrhnúť do krajiny plánovanú cestu z mesta Malinovo do
mesta Kocúrkovo tak, aby cesta mala čo najmenšie negatívne dopady na ľudí a životné
prostredie.
4. Vedúci jednotlivých skupín na záver odprezentujú vytvorený model. Pri hodnotení
posudzujte správnosť vytvoreného modelu podľa mapy, originalitu, umiestnenie cesty
a estetiku modelu.

Mapa krajiny
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