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Úvod
Dobrý den, děkujeme vám, že jste se rozhodli věnovat svůj čas vyplnění dotazníku k Deníku do divočiny.
Dotazník má 12 otázek a jeho vyplnění by vám nemělo zabrat více než 15 minut. Otázky se věnují
konkrétnímu číslu deníku. Ptáme se jak s úkoly v deníku pracujete, jak se vám líbí a co jste při plnění
deníku zažili. Informace, které nám poskytnete, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, kterou použijeme při
tvorbě dalších materiálů JDĚTE VEN

Obsah deníku
Typy úkolů
Zajímá nás, které typy úkolu vaše děti nejvíce baví, a které třeba vůbec nedělají. Pro větší srozumitelnost
přikládáme popis jednotlivých typů úkolů.
a) Omalovánka a úkol vytvořit si titulku (úkol 1.): Omalovánka zároveň může sloužit jako titulka měsíce.
b) Akční úkoly (úkol 2  4): Úkoly, k jejichž splnění nepotřebujete moc času, souvisí s ročním obdobím nebo
s tématem měsíce (např. jdi za vůní, poslouchej zvuky, hledej motýly).
c) Dlouhodobé úkoly (úkol 5  6): Pozorování stromu, Pozorování místa, tyto úkoly se v každém čísle deníku
opakují a navazují na sebe.
d) Meteorologické úkoly pod čarou (např. měření venkovní teploty, pozorování východu a západu slunce).
f) Tvůrčí úkol s návodem na poslední stránce deníku.
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1. Zaškrtněte všechny úkoly, které děti tento měsíc v deníku splnily *
Tick all that apply.
Omalovánka
Vytvoř si deník
Objev svůj objev
Pozoruj zvířata
Najdi si svůj strom
Plánuj si svůj čas
Tvůrčí úkol s návodem
2. Vyberte s dětmi úkoly, které je tento měsíc nejvíc bavily?
Můžete vybrat více možností
Tick all that apply.
Omalovánka
Vytvoř si deník
Objev svůj strom
Pozoruj zvířata
Najdi si svůj strom
Plánuj si svůj čas
Tvůrčí úkol s návodem
3. Co se v deníku líbilo nejméně a proč?
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Zážitky s deníkem
4. Naučili jste se vy nebo vaše děti při plnění úkolů z deníku něco nového? Co to bylo?

5. Zažili jste s dětmi při plnění úkolů z deníku něco neobvyklého? Co to bylo?

6. Kde jste s deníkem tento měsíc pracovali? *
Mark only one oval.
Vždy doma (v uzavřené místnosti)
Převážně doma, občas venku
Převážně venku, občas uvnitř
Vždy venku
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7. Odhadněte kolik času jste tento měsíc věnovali zápisům do svého deníku? *
Mark only one oval.
4 a více hodin
2  3 hodiny
1 hodinu
Méně než 1 hodinu
8. Zapisovali jste tento měsíc do deníku kromě úkolů i jiné zážitky z venku? *
Mark only one oval.
Ano
Ne

Doporučení a návrhy
9. Je popis aktivit v srozumitelný? Co vám chybělo, co byste zlepšili, změnili. Napište nám, co
bychom měli opravit.

10. Pokud chcete cokoliv dodat, rozvést, komentovat, glosovat  zde máte prostor:
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11. Budeme rádi, když nám na deník sdělí svůj názor i vaše děti. Využijte prostor níže:

Děkujeme!
Děkujeme vám za váš čas a vyplnění zpětné vazby!
Za tým JDĚTE VEN Alice Jirásková
12. Prosím zanechte nám svůj emailový kontakt, ať
poznáme, která rodina deník už otestovala.
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