Etapová hra MLADší kategorie

V říši zvířátek

Letní tábor 9.8. – 23.8. 2003
Zámeček - Roželov pod Třemšínem

MOTTO ETAPOVÉ HRY:
Naučme se, nejlépe hrou, poznávat přírodu a dění v ní očima jejich
obyvatel, tj. nejrůznějších zvířátek.

Jednotlivé etapy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Na veverčí stezce
Neposlušní bobři
Sbírání pylu lesních včel
Výstup do orlího hnízda
Krtek v ZOO
U Moudré sovy
Zatoulaná zvířátka
Vzkaz v lese

Jednotlivé etapy v etapové hře na sebe nenavazují,pořadí je libovolné.

Názvy družin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pejskové
Kočičky
Medvídci
Slůňata
Mývalové
Vlčata
Kondoři
Skřivánci
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Na veverčí stezce
V této etapě musí každý prokázat svou
mrštnost, znalost přírody, lesních plodin a
také, že veverky to nemají vůbec lehké, aby
nasbíraly zásoby na zimní období - jahody,
šišky, jedlé houby, atd..
Místo :

les a přilehlá louka

Úkoly :
1. znalost živočichů (savci, ptáci,
ryby)
2. znalost rostlin
3. hod na cíl sesbíranými šiškami
(cíl = strom)
4. překážková dráha (přechod po
laně, skok po jedné noze...)
5. sběr lesních plodin
Hodnocení:

Dosažené body a výsledný čas družiny

Neposlušní bobři
Část první:
V této etapě je úkolem jednotlivých družin pochytat neposlušné bobry, kteří se bez
dovolení rodičů rozptýlili na vodní hladině.
Místo:
vodní nádrž u tábora
Úkoly:
v nejkratší časovém intervalu pochytat neposlušná zvířátka na vodní
hladině
MTZ:
plovoucí předměty (míčky,polystyren)
Hodnocení:
dosažený čas

Část druhá:
V této části je úkolem družin dopravit pochytané zvířátka zpět rodičům
Místo:
vodní nádrž u tábora
Úkoly:
každý člen družiny si vyrobí z papíru lodičku
MTZ:
papír A4
Hodnocení:
dosažený čas první lodičky příslušné družiny
Celkové hodnocení: součet obou dosažených časů
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Výstup do orlího hnízda
V této etapě podnikneme fyzicky náročnou a
nebezpečnou
cestu
do
vysokých
hor.
Průvodcem nám bude orel skalní, pán hor.
Protože, cesta je velmi namáhavá, navštívíme
dva odpočinkové tábory. V každém z těchto
táborů získáme novou sílu. Než se pustíme na
další cestu, musíme si vylosovat podmínky
postupu k vrcholu. Velice záleží na štěstí.
Místo:
zalesněný kopec
Úkoly:
vystoupit až na vrchol přes
dva postupové tábory
MTZ:
úkoly do postupových táborů
Hodnocení:
celkový čas
Úkoly pro první postupový tábor:
a) k postupu do orlího hnízda Vám nic nebrání, máte štěstí (1x)
b) pokračujte do druhého tábora (2x)
c) v případě, že uhodnete tyto živočichy, můžete postoupit do druhého tábora v
případě, že nikoliv, vraťte se zpět (1x)
d) bohužel, v průběhu cesty se zhoršilo počasí, vraťte se zpět (2x)
Úkoly pro druhý postupový tábor :
a) k postupu do orlího hnízda Vám nic nebrání, máte štěstí (1x)
b) v případě, že uhodnete tyto živočichy nebo rostliny, můžete postoupit do orlího
hnízda, v opačném případě se vraťte zpět do prvního tábora (2x)
c) bohužel, v průběhu cesty se zhoršilo počasí, vraťte se zpět do základního
tábora (1x)
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NÁPISY NA LOSOVACÍ LÍSTEČKY
K postupu do orlího hnízda Vám nic nebrání, máte štěstí.
Pokračujte do druhého tábora
Pokračujte do druhého tábora
V případě, že uhodnete tyto živočichy, můžete postoupit do druhého tábora
v případě, že nikoliv, vraťte se zpět
Bohužel,v průběhu cesty se zhoršilo počasí, vraťte se zpět
Bohužel,v průběhu cesty se zhoršilo počasí, vraťte se zpět

K postupu do orlího hnízda Vám nic nebrání, máte štěstí
V případě, že uhodnete tyto živočichy nebo rostliny, můžete postoupit do
orlího hnízda, v opačném případě se vraťte zpět do prvního tábora
V případě, že uhodnete tyto živočichy nebo rostliny, můžete postoupit do
orlího hnízda, v opačném případě se vraťte zpět do prvního tábora
Bohužel, v průběhu cesty se zhoršilo počasí,
vraťte se zpět do základního tábora

Sbírání pylu lesních včel
V této etapě bude představovat každá družina jeden
velký včelí úl. Cílem je nasbírat co nejvíce květů,jichž je
opravdu plná letní louka, přičemž každý květ má jiné
množství pylu.

Místo:

louka v okolí tábora

Úkoly:

nasbírat co nejvíce květů (každý
květ má jinou bodovou hodnotu)

MTZ:

obrázky květin( nebo květů)

Hodnocení:

součet bodů
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Krtek v ZOO
Jednoho dne se krtek zatoulal na svých cestách až do
ZOO, jde se snaží najít nejhezčí zvíře. V našem táboře
se žádná ZOO nenachází, proto si jí uděláme sami
Místo:

tábor

Úkoly:

každá družina si připraví 1 zvířátko,
které potom předvede porotě

Porota:

vedoucí oddílů

MTZ:

vše, co bude po ruce

Hodnocení:

Vyjádření poroty

U moudré sovy
V této etapě se děti vydají po jednotlivých družinách v
noci do lesa, kde cestou k moudré sově budou plnit různé
úkoly a hlavně každý musí překonat strach z nočního lesa.
Odměnou za odvážný výkon bude dárek od moudré sovy
Místo:

příhodný les v okolí tábora

Úkoly:

postup po stopách
postup pomocí lana
poznání předmětů podle hmatu
poznání předmětů podle vůně
poznávání rostlin

MTZ:
Hodnocení:

odvaha
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Zatoulaná zvířátka
Jednoho krásného dne se zvířátka
ztratila v hustém lese a nemohou najít
cestu zpět. Všichni se pokusíme všechny
zvířátka najít a vrátit zpět, tam kam patří. V
této etapě bude především záležet na štěstí
a bystrém oku při hledání.
Místo:
Úkoly:
MTZ:
Hodnocení:

les
najít co možná nejvíce
kartiček s obrázky zvířat
kartičky s obrázky zvířat
součet bodů (různé
bodové hodnoty kartiček)

Vzkaz v lese
V tomto lese nám zvířátka zanechala vzkaz, který musíme rozluštit.
Místo:
Úkoly:
MTZ:
Hodnocení:
Zpráva:

les
sestavit roztroušenou zprávu
zpráva
správnost vyluštění (dosažený čas jako pomocné hodnocení)

Naučte se poznávat přírodu očima nás zvířátek
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