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Drama a hraní rolí s tématem šíření semen   Houbové nohy a pohádky  
 Velmi aktivní úkol, který podporuje šíření semen   

 

Využití školního pozemku jako prostředí a inspiraci  
 Cíl: Vybudovat znalost různých způsobů, které rostliny využívají k šíření semen. 

 
Zdroje: 
Podpořte chápání žáků v oblasti vlastností rostlin a využijte relevantní Pappus ID listy 
rostlin – máte na výběr z 15 listů.     
 
Rozdělte třídu do minimálně 5 skupin; tajně každé skupině přiřaďte odlišný typ semen; V 
rámci skupiny poté žáci debatují, jak mohou vyjádřit příslušnou metodu šíření semen 
pomocí svých těl. Jako:  
• Šíření vzduchem – volně se vznášející, klidná semena pampelišky s padáčkem, kterým 

může být lehký šátek/kus látky jako rekvizita; jasanové stromy jsou také opylované 
větrem – podívejte se na ID listy rostlin pro pampelišky a jasanu.  

• Lepivá semena / vytřepání – choďte (neběhejte) okolo sebe a lepte si navzájem na 
záda lepivá semena (mohou být imaginativní nebo použijte skutečná semena nebo 
nalepovací tečky nebo kuličky se suchým zipem)  

• Helikoptéra / létající semena – vymyslete vlnivý, rytmický tanec k reprezentaci semen 
javoru/ platanu, tiše rotujte z výšky na úroveň země.   

• Výbušná semena – před touto aktivitou se podívejte na zpomalené video 
vybuchujících semen. Najděte způsob, jak znázornit tuto tichou explozi, například 
výskoky do hvězdy nebo dřepy.   

• Šíření s pomocí zvířat – některé ořechy a ovoce jsou zahrabány nebo snědeny a poté 
vyloučeny ptáky a savci. Tato skupina si bez pochyby užije spoustu zábavy při 
znázorňování této metody šíření semen. 

 
Představení by mělo proběhnout v tichu; ostatní skupiny se snaží uhodnout, jaká metoda 
šíření je předváděna. Můžete tuto aktivitu pojmout jednoduchým způsobem, nebo 
vymyslet komplexní taneční choreografii a přidat hudbu.  
 
Kritéria úspěchu: 
ü Dokáži správně identifikovat a popsat metody šíření semen.  
 
 

Cíl: Použít půdu na pozemku jako výchozí bod pro příběhovou procházku a vývoj 
storyboardu k vytvoření nové pohádky. Tyto obrázky hub nazývaných “prsty mrtvého 
muže” jsou skvělým podnětem pro vyprávění dramatického příběhu.  
 
Zdroje: 
Velké kopie fotografií hub  
 
Žáci pracují v malých skupinách a prozkoumávají části 
školního pozemku k nalezení svého příběhu.  
• Každá skupina dostane fotografii ‘prstů’ a jejich 

úkolem je najít místo, kde by mohly růst, 
například pod stromem nebo v nádobě na 
recyklovaný odpad.  

• Úkolem je vytvořit storyboard pro dramatické 
vyprávění nové pohádky.  

• Tělesný prožitek pohybu na pozemku pomůže 
rozvinout detaily příběhu, jaké bylo počasí, 
okolní zvuky, výhledy atd.  

• Načrtněte scénář pohádky, pak použijte tento 
storyboard jako rekvizitu pro přehrání pohádky. 

• Každá skupina vede třídu po pozemku, předvádí 
sekci své pohádky na vybraném místě, celá třída 
má tedy zážitek vycházky. 

 
Kritéria úspěchu: 
ü Dokáži použít svou představivost k vytvoření 

příběhu s využitím mého prostředí. 
ü Dokáži naplánovat smyslový popis mého 

prostředí.   
ü Dokáži prozkoumat, jak se postavy mohou cítit v 

různých bodech mého příběhu skrze drama.   
ü Dokáži předvést můj příběh před vrstevníky. 
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