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V dobrej spoločnosti

Region

Vznik Álp: príbeh 
trvajúci miliónov rokov

Piknikový obrus, deka, ochranná plachta použiteľná v teplých alebo daždivých 
dňoch?
Všetko toto a oveľa viac!

„Alpy v mojom batohu“ je nie len multifunkčný nástroj, ale je to predovšetkým cezhraničná podpora
výučby, ktorú môžete ľahko prenášať vo vyhotovenej, zaslanej taške alebo vo svojom batohu počas
výletov.
Je to užitočný nástroj pre animácie a vzdelávacie aktivity v teréne v súvislosti s Alpami, horským
dedičstvom a chránenými územiami v Alpách.

Mapa ... aby sme sa nestratili!

1.

2.

Ústredný prvok pedagogického nástroja
je mapa Álp. V mape sa nachádzajú
chránené územia, pohoria a vrcholy, rieky
a jazerá, ktoré pomôžu používateľom
lokalizovať sa, ale tiež si uvedomiť, že sú
súčasťou jedného regiónu so spoločným
prírodným a kultúrnym dedičstvom.
Typ na hru: Môžete využiť túto plochu
plátna pre stolovú hru „Umiestni v
Alpách“. Účastníci môžu hrať úlohu
rozličných zvierat, ktoré sa pohybujú
naprieč rôznymi chránenými územiami.

Typ na hru: Ak by sme mohli sumarizovať vznik života na Zemi za dvanásť hodín,
kedy by sme videli zrodenie Álp? Sú mladšie ako dinosaury? Vytvorili sa pred
vznikom stromov?
Zakryte niektoré ikony a potom urobte odhad!

Táto plocha plátna zobrazuje 
zjednodušenú časovú líniu 
života na planéte Zem.
Pri koncipovaní procesu vzniku hôr počas života planéty je ľahšie si uvedomiť, že
hory, pohoria nie sú až tak staré. Sú skutočne mladé a môžu sa v budúcnosti
zmeniť. Preto je dôležité zachovať ich!
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Typ na hru: Hádaj kto? Umiestnite na plachtu
štítky, ktorými zakryjete latinské názvy
živočíchov. Poznáte obyvateľov Álp podľa ich
stopy? Môžete priraďovať aj obrázky ku
stopám, alebo siluetám vtákov.

VTÁKY: prunella collaris - vrchárka červenkavá, tichodroma
muraria - murárik červenokrídly, nucifraga caryocacatactes -
orešnica perlavá, falco tinnunculus - sokol myšiar, pyrrhocorax
graculus - čavka žltozobá, buteo buteo - myšiak hôrny, milvus
migrans - haja tmavá, bubo bubo - výr skalný, aquila
chrysaetos - orol skalný, gyps fulvus - sup bielohlavý,
gypaetus barbatus - bradáň žltohlavý

Ľudské bytosti nie sú v Alpách samotné.
Majú niekoľko spoločníkov, ktoré vedú svoj
vlastný život a vzájomne sa ovplyvňujú –
ľudia a organizmy. Každý obyvateľ Álp
zanecháva svojím životom stopu v
prostredí.

RIEŠENIE STOPY: ursus arctos – medveď hnedý, canis lupus –
vlk dravý, lynx lynx - rys ostrovid, capra ibex - kozorožec
vrchovský, cervus elaphus - jeleň lesný, lepus timidus - zajac
belák, rupicapra rupicapra - kamzík vrchovský, legopus mutus
- snehuľa horská, tetrao tetrix - tetrov hoľniak, mustela
erminea – hranostaj čiernochvostý, marmota marmota – svišť
vrchovský, sorex alpinus - piskor horský, homo „alpinus“ –
človek
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Region s heterogennou krajinou 

Vsetky krajiny Alp maju nejake veci podobne, spolocne, ale zaroven V

niektorych sa od seba navzajom odlisuju. 

V tejto oblasti platna mözete poukazat, prfpadne porovnavat rözne druhy 
l'udskej cinnosti, tradfcH, krajiny a zivotne dölezitych zdrojov pre Alpy a 
Karpaty. 

Typ na hru: Ake su rozdiely a podobnosti v tychto krajinach? Napfste 
kl'ucove slova na nalepky (nalepovacie odkazove stftky) a ucastnfci nech ich 
nalepia na zodpovedajucu dlazdicu krajiny. 

ALPY V MOJOM BATOHU A MlADEZ V HORACH 

Niektorf clenovia ALPARC-u uz mali moznost si vyskusat niektore vzdelavacie aktivity z 
pedagogickeho nastroja "Alpy in My Backpack,, (Alpy v mojom batohu). Vieme, ze je to flexibilny 
nastroj pre vsetky ciel'ove skupiny a ma vel'ky potencial vyuzitia, ale vsetky funkcie a obsah, ktore su 
uvedene vyssie, su idealnou podporou hlavne pre animacie s mladymi l'ud'mi pocas medzinarodneho 
podujatia Mladez v horach. 

Vd'aka sucasnej prftomnosti stoviek mladych l'udf 
na röznych miestach po celych Alpach, Mladez v 
horach je idealnou prflezitosfou na lepsie 
sprostredkovanie obsahu pedagogickeho nastroja 
a maximalizovanie sfrenia vedomostf o spolocnom 
kulturnom a prfrodnom dedicstve Alp. 

Alpy v mojom batohu a mladez v horach: 

jeden pre druheho! 
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